
حسابات التوفير ذات الجوائز:

حساب التوفير ذو الجوائز، كحساب "الجوهرة"، هو حساب بدون فوائد، يخّول صاحبه الحق في دخول عمليات السحب على الجوائز التي يجريها البنك من وقت آلخر.. 	

يمكن فتح هذا الحساب لألفراد الطبيعيين بعد إيداع الحد األدنى المقرر، ويجوز - أيضًا - فتحه للعمالء دون الحادية والعشرين من الولي أو الوصي، كما يمكن لألم فتحه . 	
ألبنائها القصر أو ألي منهم هبة منها، ويكون لها حق اإليداع فيه أو السحب منه، فإن كان القاصر يتيمًا فيمتنع عليها السحب من الحساب. وأما ما ينتج عن هذا الحساب من 

جوائز، فتقر األم الواهبة بقبولها حفظ هذه الجوائز لدى البنك حتى يبلغ القاصر سن الرشد حيث يكون له - عندئذ - الحق في استالم الجوائز والتصرف بنفسه في الحساب.

يجوز لمن بلغ ثمانية عشر عامًا ويكون ملتحقًا بعمل أو مزاواًل لمهنة أن يفتح هذا الحساب على أن يقدم شهادة بما يتقاضاه من أجر أو دخل عن عمله.. 	

تجري عمليات إيداع المبالغ وسحبها من الحساب بموجب اإلشعارات المصرفية المعتمدة.. 	

يلزم للسماح للعميل باالشتراك في السحب على الجوائز أن يكون الحد األدنى لرصيد الحساب مبلغًا وقدره 0	 د.ك للسحب األسبوعي، 000,	 د.ك للسحب الشهري وأيضًا . 	
للسحب على الجائزة الكبرى. كما يتعين االحتفاظ بهذا الرصيد في الحساب لمدة ال تقل عن أسبوع قبل موعد السحب األسبوعي، ال تقل عن شهر قبل موعد السحب الشهري 

وال تقل عن ثالثة شهور قبل موعد السحب على الجائزة الكبرى، كما يلزم أن يظل حساب العميل مفتوحًا حتى تاريخ السحب.

يتم تحديد عدد فرص الدخول في السحب على أساس الحد األدنى للرصيد لفترة السحب أو وفقًا لما يقرره البنك من سياسات من وقت آلخر.. 	

يلتزم العميل باإلبقاء على مبلغ الحد األدنى الواجب توفره لالشتراك في السحب على جوائز حساب الجوهرة والبالغ حاليًا مبلغ وقدره 0	 د.ك )خمسون دينار كويتي( للسحب . 	
األسبوعي، ومبلغ وقدره 000,	 د.ك )ألف دينار كويتي( للسحب الشهري وللسحب على الجائزة الكبرى، كما يقر العميل بقبوله النهائي لما يقرره البنك - منفردًا - من تعديالت 

على هذا الحد من وقت إلى آخر، وبأحقية البنك وفقًا لتقديره المطلق في إغالق هذا الحساب فور انخفاض رصيد الحساب الدائن إلى صفر أو انخفاضه عن الحد المذكور وذلك 
دون حاجة إلى تنبيه العميل أو إخطاره.

يلتزم العميل التزامًا تامًا بسداد العمولة المستحقة بواقع )دينارين كويتيين( شهريًا حال انخفاض الرصيد الشهري الدائن بالحساب عن مبلغ وقدره 00	 د.ك )مائتان دينار . 	
كويتي(، كما يقر العميل بقبوله التام من اآلن لما يقرره البنك - منفردًا - من تعديالت على سعر هذه العمولة أو مبلغ الحد األدنى للرصيد الواجب توافره في الحساب من وقت 

إلى آخر. ويفوض العميل البنك في استيفاء تلك العمولة من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك، ويتعهد العميل بعدم المطالبة بأية تعويضات عن أي أضرار تترتب على هذا 
االستيفاء نتيجة انخفاض الرصيد الدائن لحساب الجوهرة، وما يترتب على ذلك من تخفيض فرص الدخول في السحب األسبوعي، الشهري، سحب الجائزة الكبرى أو عدم دخوله 

كليًا في تلك السحوبات.

في حال فوز العميل بأي من الجوائز النقدية التي يجري توزيعها في عمليات السحب، وكذلك في حال بلوغ رصيد الحساب حده األقصى المحدد من البنك، يكون للبنك الحق . 	
في إيداع قيمة الجائزة وكذلك ما يزيد عن الحد األقصى المذكور في أي حساب آخر يكون مفتوحًا باسم العميل أو يقوم البنك بفتح حساب جديد للعميل - وفقـًا لتقديـره - لهذا 

الغرض.

يحق للبنك أن ينشر في أي من وسائل الدعاية واإلعالن التي يحددها أسماء العمالء الرابحين بالجائزة وصورهم مجتمعين أو منفردين، وأن يستخدم هذا النشر أيضًا ألغراض . 0	
الدعاية والترويج لخدماته ومنتجاته.

يحق للبنك اختيار رابح بديل للرابح األساسي في حال عدم توافر الشروط واألحكام األساسية لسحب حساب الجوهرة بالنسبة للرابح األساسي، كما يجوز للبنك في حال عدم . 		
القدرة على التواصل مع الرابح أو في حال بلوغ رصيد حسابه حده األقصى مع عدم وجود حساب آخر للعميل أن يفتح حسابًا جديدًا للرابح إليداع الجائزة وفقًا لما يراه البنك مناسبًا.

يحق للبنك إلغاء أو تعديل أي شرط من الشروط الخاصة بهذا الحساب أو الشروط الخاصة بالسحب على الجوائز دون إشعار مسبق، وتسري على الحساب المذكور كافة الشروط . 		
واألحكام الواردة بنموذج طلب فتح الحسابات المصرفية المعمول به لدى مصرفنا، بما في ذلك ما يجريه البنك مستقباًل من تعديالت على هذه الشروط واألحكام.

يحظر على موظفي بنك الكويت الوطني وأقاربهم من الدرجة األولى )األب، األم، الزوج، الزوجة واألوالد( وأقاربهم من الدرجة الثانية )مثاًل، األخ، األخت، أخ وأخت الزوج وأخ وأخت . 		
الزوجة( المشاركة في سحوبات حساب الجوهرة، ويكون الرابح من أي منهم ملزمًا في حال فوزه بإعادة الجائزة إلى بنك الكويت الوطني. ويحق للبنك في هذه الحالة أن يخصم 

قيمة الجائزة من أي من حساب/ حسابات الرابح دون الحصول على موافقته.

يحق ألي من ورثة صاحب الحساب صرف حصته اإلرثية من الرصيد الدائن للحساب، وال يكون بعد استالمه تلك الحصة شريكًا في الحساب، وال يحق له المطالبة بمشاركة . 		
حصتهم المذكورة في السحوبات التي يجريها البنك عن الجوائز، ويظل الحساب قائمًا بالنسبة للورثة اآلخرين الذين يقتصر الحساب عليهم ويحق لهم االشتراك في السحوبات 

على الجوائز في حدود الرصيد المتوفر فيه وقت إجراء السحب. وفي جميع األحوال، يجوز للبنك- وفقًا لتقديره- أن يقرر من جانبه في أي وقت إغالق هذا الحساب دون أدنى 
مسؤولية عليه في مواجهة الورثة جميعًا.

الحد األقصى لرصيد حساب/حسابات الجوهرة هو 00,000	 د.ك )خمسمائة ألف دينار كويتي( وذلك لكل عميل.. 		


