
الشروط واألحكام 

شروط وأحكام العرض الترويجي  لحزمة المنتجات االستثمارية -ألجل بالدينار البحريني   الوديعة

ألجل .1 للوديعة  التأمين  لحزمة  الترويجي  العرض  إلى  الترويجي"  "العرض  بالدينار  ("TD") يشير 
حيث سيتم تقديم معدل ربح أعلى على الوديعة ألجل.   البحريني

2.  سیبدأ العرض الترویجي من 1 أبریل 2022 حتى 30 یونیو 2022 ("فترة العرض الترویجي")
.ال يطبق هذا العرض الترويجي مع العروض الترويجية األخرى ما لم ينص على خالف ذلك

ستثمار، الصناديق ا اخالل فترة العرض الترويجي ) استثماريالعمالء الذين قاموا بحجز منتج  سيكون .3
٪ سنويا بالدينار البحريني 5٪ من رصيد الوديعة مؤهلين لحجز وديعة بقيمة  100يعادل   (SNسندات،  ال

 راجأشهر. يجب تحويل مبلغ االستثمار بالدوالر األمريكي إلى دينار بحريني بسعر النظام الستخ   3لمدة  
.٪100الودائع بالدينار البحريني التي تفي بمعايير النسبة إلى رصيد 

دينار بحريني    10،000الحد األدنى لرصيد الوديعة الخاص بالعرض الترويجي هو 
 .والحد األقصى لرصيد هو مليون دينار بحريني

من قبل مصرف البحرين المركزي على    منصوص عليهينطبق الحد األدنى لمبلغ االستثمار كما هو  *
.ذي الصلة فئة المنتج االستثماري ا ضمنجميع المعامالت 

العرض  .4 اإليداع بسعر  إنهاء مبلغ  أيضا  ، فسيتم  المنتجات االستثمارية  العميل االشتراك في  ألغى  إذا 
 بالوديعة ألجلالترويجي وسيتم تطبيق شروط كسر الوديعة ألجل المبكر. إذا رغب العميل في االحتفاظ  

بسعر الفائدة القياسي السائد للوديعة بأجل.  بعد عملية إلغاء العرض الترويجي، فسيتم حجز الوديعة ألجل

:العرض الترويجي فقط على العمالء الذين يستوفون الشروط التالية ينطبق .5

ت • الترويجي. سيتم  العرض  فترة  المنتجات االستثمارية خالل  يتم االشتراك في  أن  صيلحيجب 
 الوديعة ألجل فقط عند تأكيد االشتراك في المنتج االستثماري

حد  كمقدمة  ٪1ينطبق عرض الحزمة فقط على المعامالت االستثمارية التي تم حجزها بعمولة   •
 أدنى  

سيتي بنك  المنتجات االستثمارية المشار إليها في هذا العرض الترويجي هي المنتجات التي يقدمها   •
 البحرين فقط. 

بها / المقدمة إلى العميل شاملة على أساس التقييم الذي تم    ىستكون المنتجات االستثمارية الموص •
 سيتي. إجراؤه وفقًا لعملية

 ستثمار الحالية ومنتجات الودائع ألجل تطبق الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات اال •

الوديعة ألجل المستقلة هي  أقل   تتوفر جميع المنتجات المعروضة في هذا العرض بشكل مستقل. أسعار .6
الوديعة  شراء أي منتج آخر لحجزال يشترط  من سعر العرض الترويجي المقدم في هذه الحزمة بينما  

.بأسعار فائدة قياسية ألجل

إنهاء وسحب بعض أو كل األموال قبل موعد استحقاقها، فسيتم تطبيق  في حال قرر   .7 المؤهل  العميل 
ل العامة  إالشروط واألحكام  بنك،  على  لسيتي  المتوفرة  البحرين   إيه  لكسر   www.citibank.bhن 

الوديعة ألجل المبكر.  

حق الب سيتي بنك روط وأحكام هذا العرض الترويجي ، يحتفظفي حال عدم استيفاء العميل المؤهل لش .8
.الترويجية بالسعر القياسي السائدألجل تعديل الوديعة 

9. يحق لسيتي بنك  وفق تقديره المعقول تغيير أو حذف أو إضافة أي من هذه الشروط واألحكام وتعليق أو 
إنهاء العرض الترويجي دون إشعار. وفي حال وجود أي تعارض بين أي مادة تسويقية وهذه الشروط 

.واألحكام، تسود هذه الشروط واألحكام بقدر ما يتعلق بالعرض الترويجي. 

ذلك. 10. يشير  استخدام المفردات :سيتي بنك" و "سيتي"   إلى  سيتي بنك إن إيه البحرين   مالم يصف  النص خالف 

https://www.citibank.bh/



