
والشروط األحكام | الترحیبي العرض

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

(10

(11

(12

بمبلغ العالقة الستمراریة إجمالي برصید االحتفاظ العمیل على یتعین جولد، سیتي حساب فتح بمجرد

أخرى) بعمالت یعادلھا ما (أو بحریني دینار 250 قدرھا مكافأة على للحصول مؤھالً العمیل یكون لكي

االستحقاق لمعاییر العمیل استیفاء من عمل یوم 30 غضون في المصرفي العمیل لحساب المكافأة تقید
أعاله. إلیھ المشار 3 البند في المحددة

حساب أو واحد حساب لھم كان حینما بنك سیتي لدى حساباتھم من حساب أي أغلقوا الذین للزبائن یحق ال

المكافأة فستخضع المتحدة، الوالیات من أشخاصا اإلحالة صاحب أو المُحال الشخص كان إذا

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

ال ینطبق ھذا العرض على غیر المقیمین في مملكة البحرین.

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

الرابط خالل من قراءتھا یمكن التي بنك سیتي وشروط أحكام تنطبق
consumer/info/terms_and_conditions.htm.الخاضعة للتغییر وھي متاحة عند الطلب 
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المطلق. بنك سیتي تقدیر على وبناء الجھود أفضل أساس على العروض جمیع تتاح

أو موظفیھ من أي أو لھ التابعة الشركات من أي أو بنك سیتي یكون أن األحوال من حال بأي یكون ال
أو العرض ھذا عن ناجمة نفقات أو ضرر أو خسارة أي عن مسؤولین وكالئھ أو مسؤولیھ أو مدیریھ

آخر نحو على بھ تتصل

فاتكا. فریق إلبالغ

المكافأة. على الحصول جدید جولد سیتي حساب فتح تاریخ قبل شھرا 12 غضون في واحد مشترك

دائم. وبشكل متواصل یوماً 90 لمدة أمریكي دوالر 200,000 بمبلغ عالقاتھ برصید االحتفاظ علیھ یتعین
فترة بأنھا الكاملة للعالقة المطلوب بالرصید العمیل فیھا یحتفظ التي المتصلة یوما 90 الـ فترة وتعرف

الحساب. فتح تاریخ من یوما 90 یتجاوز ال موعد في التمویل فترة تبدأ أن یتعین اللبس، ولتجنب التمویل.
یوما. 90 لمدة بھ یُحتفظ یومي رصید أدنى االعتبار في سیؤخذ المستحقة، المكافأة احتساب وألغراض

یوماً 90 خالل جولد سیتي لدى ذلك من أكثر أو أخرى) بعمالت یعادلھ ما (أو أمیركي دوالر 200,000
االستثمارات أو ، الودائع في الرصید مجموع ھو العالقة رصید إجمالي یكون المصرفي. الحساب فتح من

التأمین. بولیصة قیم أو مدرجة) غیر مالیة رافعة أو ، فقط العمالء (حقوق

تنطبق ھذه الحملة على جمیع العمالء الجدد الذین یفتحون حسابات في سیتي جولد من 1 فبرایر 2022 
حتى 31 دیسمبر 2022.
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تفاصیل على بالدخول لممثلینا العمیل سیأذن ، منتجاتنا أو عروضنا أو خدماتنا عن االستفسار خالل من (13

أو14) الحساب إغالق بنك سیتي لمصرف یجوز ، أشھر 5 لمدة المطلوب بالرصید العمیل یحتفظ لم إذا

المنطقة15) أو األوروبي االتحاد في المقیمین األفراد إلى الموقع ھذا في المذكورة والخدمات المنتجات تقدم ال

المكافأة.16) رصید على الحصول وقت جید وضع في الحساب یكون أن یجب

الموظفین).17) غیر ذلك في (بما بنك سیتي موظفي العرض یشمل ال

متعلق18) آخر عرض أي بموجب متزامن بشكل یتأھل أن العرض ھذا بموجب المؤھل للعمیل یمكن ال
جولد. سیتي بـ

جزیرة أو الفاتیكان أو مارینو سان أو موناكو أو جیرسي أو غیرنسي أو سویسرا أو األوروبیة االقتصادیة
دعوة أو 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

المنطبقة. والشروط لألحكام وفقا تخفیضھ

المحمول. الھاتف/الھاتف رقم ذلك في بما االتصال


