
 

  أحكام وشروط الوديعة التصاعدية

Ladder Deposit Terms & Conditions 

 
 

1. It is a prerequisite for the customer to have an account with the bank. 

2. Ladder Deposit (LD) is offered in Kuwaiti Dinars only. 

3. The minimum period for the deposit is 3 months and the maximum 

period is 24 months. 

4. The minimum principal/renewed deposit amount is KD 25,000 and the 

maximum is KD 1,000,000 

5. The return on the LD is calculated based on the deposit amount and 

duration. 

6. Interest is payable for the LD of an agreed percentage for the agreed 

duration for each quarter of the deposit tenure, provided that if the 

customer did not break the deposit throughout the year from the date of 

deposit. However, the bank will provide interest applied as previously 

mentioned for all three months periods during which the customer 

maintains the deposit amount in the account. 

7. The interest rate booked at the time of deposit are guaranteed for the 

customer at the time of opening the LD and it is not connected to any 

internal or external circumstances. 

8. The customer authorizes the bank to automatically renew the deposit 

term at the end of each period of three months for the same term and 

the interest rate specified in advance for the agreed on duration. 

9. Interest is paid at the end of each period of three months to the client at 

the agreed price and it will be deposited into his account with the bank, 

the interest amount will not be added to the original deposit amount. 

10. The LD gives the flexibility to cancel the deposit at the end of period of 

three months without any penalties. 

11. It is agreed that the LD is cancelled in case of any withdrawal during the 

period of three months. 

12. Redemption of the LD is allowed only on the maturity date, the customer 

will not be entitled to any interest in the case of cancelling the deposit 

three months before the end of the original/renewed period. 

13. It is agreed that the customer is not entitled to any interest if the bank 

accept at its sole discretion to cancel the deposit before the expiry of its 

period. 

14. The customer acknowledges that he has read the terms and conditions of 

this time deposit and acknowledges that he had the opportunity to review 

them and accept or refuse its terms and that the above terms are the 

result of mutual agreement and will between the customer and the bank. 

15. The customer agrees that the bank shall have the full right to change any 

of the terms and conditions of the LD. 
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