
 

 

 

 الشروط واألحكام 

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

 

حيث سيتم   ("BHD") بالدينار البحريني "(الوديعة)" يشير "العرض الترويجي" إلى عرض حزمة التأمين للوديعة ألجل  .1

 .الوديعة تقديم معدل ربح أعلى على

)"فترة العرض الترويجي"(. ال ينطبق هذا العرض   2022 أغسطس  31حتى   2022يوليو  1سيبدأ العرض الترويجي من   .2

 .الترويجي مع العروض الترويجية األخرى ما لم يُنص على خالف ذلك 

٪ من رصيد  100يعادل  ت ()صناديق االستثمار السندا العمالء الذين حجزوا خالل فترة العرض الترويجي منتًجا استثماريًا .3

أشهر. يجب تحويل مبلغ االستثمار بالدوالر   3٪ سنويًا وديعة بالدينار البحريني لمدة 5الوديعة ، سيكونون مؤهلين لحجز  

٪.  100األمريكي إلى دينار بحريني بسعر النظام لمعرفة النسبة إلى رصيد الودائع بالدينار البحريني الذي يفي بمعايير 

دينار بحريني * والحد األقصى لرصيد اإليداع هو مليون   10،000لرصيد الوديعة في العرض الترويجي هو  الحد األدنى 

دينار بحريني. * الحد األدنى لمبلغ االستثمار كما هو مطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي ينطبق على جميع  

 .المعامالت في فئة المنتج االستثماري المعني

"أموال جديدة / جديدة" فقط والتي تشير إلى األموال المتزايدة في األرصدة اليومية اعتباًرا مع   عةالودي  مشروط بـالعرض  .4

 سيتي بنك ، وال تنشأ من أي حساب موجود لدى 2022مايو   31من 

اإليداع بسعر العرض الترويجي وسيتم تطبيق  إذا ألغى العميل االشتراك في منتجات االستثمار ، فسيتم أيًضا إنهاء مبلغ  . .5

 بعد عملية إلغاء العرض الترويجي ، فسيتم حجز الوديعة المبكر. إذا رغب العميل في االحتفاظ بـ الوديعة  شروط كسر
 .لوديعةا بسعر الفائدة القياسي السائد في الوديعة

 :العرض الترويجي ينطبق فقط على العمالء الذين يستوفون الشروط التالية  .6

 .يجب أن يتم االشتراك في المنتجات االستثمارية خالل فترة العرض الترويجي •

سيتم تقييم الوديعة ألجل فقط عند تأكيد االشتراك في المنتج االستثماري.يسري عرض حزمة الحزمة فقط على  •

 ٪1تم حجزها بعمولة مقدمة بحد أدنى   المعامالت االستثمارية التي

 فقط  بحرين سيتي بنك المنتجات االستثمارية المشار إليها في هذا العرض الترويجي هي منتجات يقدمها •

  ا لعمليةيجب أن تكون المنتجات االستثمارية الموصى بها / المقدمة للعميل شاملة على أساس التقييم الذي تم إجراؤه وفقً  •

 سيتي.

  .تطبق جميع الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات االستثمار الحالية ومنتجات الودائع ألجل •

    وحدها أقل من سعر العرض الترويجي   الوديعة جميع المنتجات المعروضة في هذا العرض متوفرة قائمة بذاتها. أسعار7.   

 .قياسية   بأسعار فائدة الوديعة  المقدم في هذه الحزمة في حين أن شراء أي منتج آخر ليس شرًطا مسبقًا لحجز 

في حالة ما إذا قرر العميل المؤهل اإلنهاء المبكر وسحب بعض أو كل األموال ، فسيتم تطبيق الشروط واألحكام العامة  8.    

 .أ لسيتي بنك إن

في تعديل الوديعة    بالحق  سيتي بنك يحتفظ في حالة عدم استيفاء العميل المؤهل لشروط وأحكام هذا العرض الترويجي ، 9.    

 .الترويجية الترويجية وفقًا لمعدالتها القياسية السائدة

إنهاء العرض الترويجي   لدى سيتي بنك تقدير معقول لتغيير أو حذف أو إضافة أي من هذه الشروط واألحكام ، وتعليق أو10.  

دون إشعار. في حالة وجود أي تعارض بين أي مادة تسويقية وهذه الشروط واألحكام ، تسود هذه الشروط واألحكام بقدر  

 .ما يتعلق بالترويج

 سيتي بنك" و "سيتي" إلى سيتي بنك إن إيه البحرين مالم يصف النص خالف ذلك : " ستخدام المفردات يشير 11.  

 


