
 رابط الشروط واألحكام 

شروط وأحكام العرض الترويجي لحزمة من المنتجات االستثمارية  -اإليداع ألجل بالدينار البحريني 

للوديعة ألجل  .1 التأمين  لحزمة  الترويجي  العرض  إلى  الترويجي"  "العرض  بالدينار   ("TD") يشير 

حيث سيتم تقديم معدل ربح أعلى على الوديعة ألجل.    ("BHD")البحريني

رويجي"(.  )"فترة العرض الت  2022مارس    31حتى    2021ديسمبر    1سيبدأ العرض الترويجي من   .2
.ال يسري هذا العرض الترويجي مع العروض الترويجية األخرى ما لم ينص على خالف ذلك

يسري العرض الترويجي على كافة العمالء الذين تنطبق عليهم الشروط التالية )"العمالء المؤهلون"(  .3

بنك  دوالر أمريكي أو أكثر مع سيتي    200,000العمالء الذين يحتفظون برصيد إجمالي قدره   •

أن إيه البحرين و / أو عالقات شخصية مصرفية مع سيتي بنك انترناشونال ومقرها سنغافورة  

 أو جيرسي أو لندن في تاريخ حجز وثيقة التأمين و 

العمالء الذين يقومون بشراء التأمين خالل فترة العرض الترويجي  •

ألجل في تاريخ حجز وثيقة التأمين فقط. تاريخ حجز بوليصة التأمين تاريخ حجز  سيتم تقييم الوديعة   .4

بوليصة التأمين هو التاريخ الذي يتم فيه خصم أول قسط مستحق لبوليصة التأمين من حساب العميل. 

أشهر على الوديعة ألجل   3٪ لمدة  9بإمكان العمالء المؤهلين االستفادة من سعر الفائدة السنوي البالغ   .5

:  1بالدينار البحريني في حال وعندما يقومون بشراء وديعة ألجل مع خطط التأمين على الحياة بنسبة  

دينار بحريني. لبوليصة    720,000دوالر أمريكي أو    2,000,000مع مراعاة الحد األقصى    1

دينار بحريني لزيادة قسط تأمين    180,000دوالر أمريكي أو    500,000تأمين جديدة وبحد أقصى  

بوليصة التأمين الحالية. على سبيل المثال، إذا قام العميل بشراء بوليصة تأمين جديدة بقسط شهري  

دوالر وسيكون مبلغ الوديعة ألجل المقابل    24,000دوالر، سيكون القسط السنوي    2,000قيمته  

ا على  دوالر شهري   3000دوالر. إذا كنت تقوم بزيادة قسط التأمين بمقدار    24,000بموجب الحزمة  

دوالر أمريكي، سيكون مبلغ الوديعة ألجل المقابل    2000بوليصة التأمين القائمة بقسط شهري قيمته  

دوالر أمريكي.   36,000ضمن الحزمة مبلغ 

ويقوم سيتي بنك أن    زيورخ انترناشيونال اليف ليمتد تكون جميع منتجات التأمين التي توفرها شركة   .6

ض مع اختالف في نفس المنتج بأسماء تسويقية مختلفة من وقت  إيه البحرين بتوزيعها مؤهلة للعر

لآلخر )"التأمين"(.  

يوما من عملية    30إذا ألغى العميل المؤهل للحصول على نظرة مجانية بوليصة التأمين في غضون    .7

الشراء، فسيتم أيضا إنهاء اإليداع ألجل بسعر العرض الترويجي، كما سيتم أيضا تطبيق شروط كسر  

عة ألجل المبكر كما هو وارد في شروط وأحكام الخدمات المصرفية العامة لسيتي بنك أن إيه  الودي

رغب العميل في االستمرار في االحتفاظ بالوديعة  . إذا  www.citibank.bh البحرين المتوفرة على  

https://www.citibank.bh/


ألجل بعد إلغاء بوليصة التأمين، ففسيتم حجز الوديعة ألجل مرة أخرى بسعر الفائدة القياسي السائد  

 في ذلك الوقت.  

 

وفي حالة تسمية منتج التأمين بالعملة األجنبية، سيتم تحويل قيمة هذا التأمين إلى الدوالر األمريكي   .8
السعر الموحد السائد الذي يعتبره سيتي مناسبا ألغراض تحديد مبلغ اإليداع األقصى للوديعة    باستخدام

 ألجل بموجب العرض الترويجي هذا.  
سيكون منتج التأمين الموصي به/ المقدم إلى العميل المؤهل بشكل شامل قائما على أساس تقييم احتياج   .9

 التأمين الذي تم القيام به وفق لعملية سيتي.  

 

  .تطبق جميع شروط واحكام منتجات التأمين القائمة األخر .10

 

حجز   .11 باإلمكان  مستقل.  اساس  على  الترويجي  العرض  هذا  في  المعروضة  المنتجات  جميع  تتوفر 
الوديعة ألجل بأسعار الفائدة القياسية والتي هي أقل من سعر العرض الترويجي المقدم في هذه الحزمة  

 .بأسعار فائدة قياسية  الوديعة ألجل س شرطا مسبقا لحجزويكون شراء أي منتج آخر معه لي
 

في حال ما قرر العميل المؤهل إنهاء وسحب بعضا أو كل األموال قبل موعد استحقاقها، فسيتم تطبيق   .12
على   المتوفرة  البحرين  إيه  أن  بنك  لسيتي  العامة  واألحكام  لكسر    www.citibank.bhالشروط 

 الوديعة ألجل المبكر.  
 

سيتي بنك بحق   في حال عدم استيفاء العميل المؤهل لشروط وأحكام هذا العرض الترويجي، يحتفظ  .13
 .تعديل العرض الترويجي للوديعة ألجل بالسعر القياسي السائد 

 
ول تغيير أو حذف أو إضافة أي من هذه الشروط واألحكام وتعليق  يحق لسيتي بنك وفق تقديره المعق  .14

أو إنهاء العرض الترويجي بموجب إشعار. وفي حال وجود أي تعارض بين أي مادة تسويقية وهذه  

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

 

 مالم يتطلب النص خالف ذلك. إيه البحرين  سيتي بنك أنسيتي" أو "سيتي بنك" إلى  ”يشير

 

 

https://www.citibank.bh/

