
بنك سیتي إلى جدید عمیل بإحالة یقوم ممن بنك سیتي عمالء لجمیع متاح ("MGM") اإلحالة عرض

بالعرض الخاصة واألحكام الشروط
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 (CPC) أو سیتي جولد برایفت كالینت  ( CG) یتعین على العمیل الُمرشح فتح حساب سیتي جولد
في الفترة بین 1 فبرایر 2022 و 31 دیسمبر 2022.

بمجرد فتح حساب سیتي جولد، یجب أن یكون لدى العمیل الُمحال رصید عالقة بمبلغ إجمالي قدره

یحیل) الذي (الشخص المُحیل والعمیل سیتي) إلى یُحال الذي (الشخص المُحال العمیل یتأھل أن أجل من
عالقتھ رصید على الحفاظ المُحال العمیل على یجب ، بحرینیًا دینارًا 250 قدره حساب رصید لكسب

سیتي برنامج في عالقتھم في أكثر أو أخرى) بعمالت یعادلھ ما (أو أمریكي دوالر 200,000 بمبلغ
المُحال العمیل فیھا یحتفظ والتي متتالیة یومًا 90 تحدید یتم دائم. بشكل متتالیة یومًا 90 لمدة جولد

في التمویل فترة تبدأ أن یجب الشك، لتجنب التمویل. فترة أنھا على المطلوب اإلجمالي العالقة برصید
رصید أقل أخذ سیتم ، المكافأة حساب لغرض الحساب. فتح تاریخ من یومًا 90 یتجاوز ال موعد

یومًا. 90 لمدة بھ االحتفاظ یتم یومي

لمعاییر العمیل استیفاء من عمل یوم 30 غضون في للعمیل المصرفي الحساب إلى المكافأة إضافة ستتم

حساب أصحاب كانوا حیث بنك سیتي في حساب أي أغلقوا الذین "المُحالون" أو المُحالون العمالء

الزوجة واإلحاالت الذاتیة في ھذا العرض. لن یتم قبول إحاالت الزوج / 

إذا كان الشخص الُمحال أو صاحب اإلحالة من الوالیات المتحدة، فستخضع المكافأة إلبالغ فریق فاتكا. 

بالنسبة للحسابات المشتركة، لن تمنح إال مكافأة واحدة لصاحب الحساب األصلي.

ال ینطبق ھذا العرض على غیر المقیمین في مملكة البحرین.

سیتم فتح جمیع الحسابات وفقًا للتقدیر المطلق لسیتي بنك وفقط عند استالم المستندات الكاملة والمطلوبة. 

یحتفظ سیتي بنك بالحق في تغییر/تعدیل الحملة في أي وقت مع إشعار مسبق.

جولد سیتي / جولد سیتي حساب فتح تاریخ تسبق التي شھرًا 12 غضون في مشترك أو فردي
الرصید. على للحصول مؤھلین لیسوا الجدید الخاص

الذكر. سالف 3 البند في المحددة التأھیل

تاریخ من یومًا 90 غضون في أكثر أو أخرى) بعمالت یعادلھ ما (أو أمریكي دوالر 200,000
واالستثمارات الودائع في الرصید مجموع ھو العالقة رصید إجمالي المصرفي. الحساب فتح

التأمین. بولیصة قیم أو مدرج) غیر المالیة الرافعة ومكون ، فقط العمیل ملكیة (حقوق

سیتي في جدید عمیل حساب أو جولد سیتي في حساب فتح لغرض بنك") ("سیتي البحرین فرع أیھ، إن
.MGM لبرنامج المخصصة اإلحالة نماذج خالل من الخاص جولد



أو مسؤولیھم من أي أو لھ التابعة الشركات من أي أو األحوال من حال بأي بنك سیتي یتحمل لن

تفاصیل على بالدخول لممثلینا العمیل سیأذن منتجاتنا، أو عروضنا أو خدماتنا عن االستفسار خالل من

الحساب إغالق بنك سیتي لمصرف یجوز ، أشھر 5 لمدة المطلوب بالرصید العمیل یحتفظ لم إذا

المنطقة أو األوروبي االتحاد في المقیمین األفراد إلى الموقع ھذا في المذكورة والخدمات المنتجات تقدم ال

المكافأة. رصید على الحصول وقت جید وضع في الحساب یكون أن یجب

الموظفین). غیر ذلك في (بما بنك سیتي موظفي على العرض ینطبق ال

اكتساب عرض أي بموجب متزامن بشكل یتأھل أن العرض ھذا بموجب المستحق للعمیل یمكن ال

المطلق.. بنك سیتي تقدیر من ذلك غیر أم ناجحة إحالتھا / إحالتھ كانت إذا ما مُحیل أي إخطار یكون

الصلة ذات اإلحالة رصید منح فسیتم ، واحد مُحیل من أكثر قبل من المُحال الشخص إحالة تمت إذا

لھذا الشخصیة البیانات لمنح مُحال شخص كل موافقة على الحصول مسؤولیة المُحیل عاتق على تقع
المُحال الشخص ھذا إلى بنك سیتي وخدمات منتجات تسویق بغرض بنك سیتي إلى المُحال للشخص

البیانات سیجمع أو جمع قد بأنھ المُحال الشخص ھذا سیبلغ بنك سیتي بأن المُحیل یقر الھاتف. عبر
على حصل أنھ المُحیل یؤكد التفاصیل، تقدیم خالل من المُحیل. من المُحال الشخص لھذا الشخصیة

أي أو الھاتف عبر المُحال بالشخص باالتصال بنك سیتي لممثلي للسماح المُحال الشخص موافقة
عن بنك سیتي تعویض علیھ ویجب منتجاتھ أو عروضھ أو خدماتھ لتسویق أخرى إلكترونیة وسیلة

جملة. وبنك تقلیدي تجزئة كبنك المركزي البحرین مصرف قبل من مرخص البحرین فرع إیھ، إن بنك، سیتي

. ذلك. عن تنشأ وتكالیف مطالبات أي

والمطلق. الخاص لتقدیره وفقًا بنك سیتي یحدده الذي النحو على األول المُحیل إلى

جولد. سیتي حساب مع بعالقة یتعلق آخر حساب

جزیرة أو الفاتیكان أو مارینو سان أو موناكو أو جیرسي أو غیرنسي أو سویسرا أو األوروبیة االقتصادیة
عرض أنھا على تفسیرھا ینبغي وال عرضا، لیست الصفحة ھذه المتحدة. المملكة أو مان أو آیل

والخدمات. المنتجات من أي بیع أو لشراء التماس أو دعوة أو

المنطبقة. والشروط لألحكام وفقا تخفیضھ أو

المحمول. الھاتف/الھاتف رقم ذلك في بما االتصال

تنشأ مصاریف أو ضرر أو خسارة أي عن المسؤولیة وكالئھم أو موظفیھم أو مدیریھم
بھ. تتعلق أو العرض ھذا عن

  https://www.citibank.bh تنطبق أحكام وشروط سیتي بنك التي یمكن قراءتھا من خالل الرابط
consumer/info/terms_and_conditions.htm/ .الخاضعة للتغییر وھي متاحة عند الطلب

تتاح جمیع العروض على أساس أفضل الجھود وبناء على تقدیر سیتي بنك المطلق. ال یقدم سیتي بنك 
أیة ضمانات وال یتحمل أي التزامات أو مسؤولیات فیما یتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبل 

الشریك (الشركاء) / الكیان (الكیانات) األخرى.
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