
www.bank-abc.com

T +962 6 5633 500 
F +962 6 5686 291

P.O. Box. 926691, Amman 11190, Jordan
E info@bank-abc.com

Bank ABC (Arab Banking Corporation Jordan)

ص.ب. 926691، عمان 11190، األردن

بنك ABC )بنك المؤسسة العربية المصرفية األردن(

الشروط واألحكام الخاصة بحملة حساب التوفير لعام 
2018 

1. جوائز الحملة:
 2018 (Mercedes-Benz C 350 e)  1- جائزة عينية كبرى ربع سنوية سيارة

2- جائزة عينية شهرية سيارة (Toyota Corolla) أو  (Toyota C-HR) 2018. باستثناء 
األشهر التي يجري فيها سحوبات الجوائز العينية الكبرى ربع السنوية.

3- جوائز نقدية شهرية 5 جوائز قيمة كل منها 500 دينار.

2. شروط التأهل للدخول على السحوبات الخاصة بجوائز الحملة المذكورة 

أعاله:

- (Mercedes-Benz C 350 e)  السحب ربع السنوي على سيارة 

1. أن ال يقل الحد األدنى لرصيد حساب العميل للثالثة أشهر التي تسبق تاريخ السحب عن 

2000 دينار  .

2. و أن ال يقل رصيد حساب العميل عن 2000 دينار في يوم العمل السابق ليوم السحب 

     وكذلك يوم السحب.

- (Toyota C-HR)  أو (Toyota Corolla) السحب الشهري  على سيارة 

1. أن ال يقل الحد األدنى لرصيد حساب العميل عن 1000 دينار للشهر الذي يسبق تاريخ 

السحب. 

2. و أن ال يقل رصيد حساب العميل عن 1000 دينار في يوم العمل السابق ليوم السحب 

وكذلك يوم السحب.

 السحب الشهري على الجوائز النقدية  )5 جوائز قيمة كل منها 500 دينار(-

 أن ال يقل الحد األدنى لرصيد حساب العميل عن 300 دينار للشهر الذي يسبق تاريخ .1

السحب.

 و أن ال يقل رصيد حساب العميل عن 300 دينار في يوم  العمل السابق ليوم السحب .2

وكذلك يوم السحب.

3. كيفية احتساب الفرص: 

1. الحد األدنى للرصيد المطلوب ألي نوع من أنواع السحوبات يعطي العميل الفرصة األولى 
للدخول في السحب. 
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2. كل 100 دينار تزيد عن الحد األدنى المطلوب تمنح العميل فرصة إضافية للربح لجميع أنواع 
السحوبات.

4. يتحمل العميل الفائز كامل قيمة ضريبة الدخل المستحقة على الجوائز بحسب قانون 
ضريبة الدخل األردني مع حق البنك المطلق بأن يقوم بقيد قيمة مبلغ الضريبة على 
حساب العميل الفائز دون الرجوع للعميل ودون أي حق له باالعتراض على أي اجراء 
يتم اتخاذه من قبل البنك بهذا الخصوص في حال عدم قيام العميل الفائز بدفع قيمة 

.الضريبة نقداً من قبله قبل استالم الجائزه  
 تعتبر الجائزة ملغاة وال يحق للفائز مطالبة البنك بقيمتها إذا لم يقم الفائز بالجائزة .5

بمراجعة البنك الستالم جائزته خالل ثالثة أشهر من تاريخ إعالمه بنتائج السحب.
 في حال تعذر تسليم العميل الجائزة العينية الي سبب من االسباب فسيتم تعويض العميل .6

بمبلغ نقدي يساوي قيمة  الجائزة بحسب فاتورة شراء الجائزة العينية. 
 يجري أول سحب على الجوائز النقدية في بداية شهر شباط/2018..7

: مواعيد السحوبات .8

موعد السحوباتنوع الجائزة

شهرياً من بداية شهر شباط / 2018الجوائز النقدية الشهرية

(Toyota  الجوائز الشهرية العينية-سيارات
(Corolla أو  

(Toyota C-HR) 

تجري السحوبات في األشهر التالية:  
أذار، أيار، حزيران، أب، أيلول ،تشرين الثاني 

كانون األول ،

الجوائز العينية ربع السنوية الكبرى
   (Mercedes-Benz C 350 e)

تجري السحوبات في األشهر التالية:  
نيسان، تموز ، تشرين أول، كانون الثاني 

9. الجائزة العينية ربع السنوية أو الشهرية تقدم للفائز شاملة الرسوم الجمركية و رسوم 
التسجيل والترخيص للسنة األولى و نقل الملكية و ال تشمل أي نوع من أنواع التأمين. 

10. يحتفظ البنك بحقه في إلغاء حملة حسابات التوفير و/أو الجوائز المتعلقة بها وفقاً الرادته 
المنفردة  .

11. للبنك الحق في تصوير الفائزين بالجوائز سواء الجوائز العينية أو النقدية واإلعالن عنهم
  من خالل أي من الوسائل اإلعالنية التي يراها البنك مناسبة باإلضافة الى حق البنك في 
اإلعالن عن الفائز سواء بنشر اسمه و/أو صورته باي من وسائل االعالم و اإلعالن سواء 
االجتماعية او االلكترونية او الفضائية او غيرها من وسائل االعالم المختلفة وذلك دون 
الحق للعميل الفائز بالجائزة باالعتراض على ذلك االجراء من قبل البنك و/او بالرجوع على 

.

.

البنك بأي مطالبات تتعلق بهذا الخصوص مهما كان نوعها او سببها  
12. من المعلوم للعميل بأن الجوائز العينية و/او النقدية التي تمنح من قبل البنك هي تتعلق 
بشخص العميل صاحب الحساب و اليحق للعميل الفائز التنازل عنها او تجييرها ألي 
شخص آخر وان للبنك الحق المطلق في الغاء فوز أي عميل بأي جائزة في حال عدم 
حضوره شخصياً الستالمها والي سبب من األسباب وذلك دون الحق للعميل الفائز 

باالعتراض على هذا االجراء من قبل البنك  
13. من المعلوم للعميل الفائز بأن عدم التزامه باي بند من البنود الواردة في هذه الشروط 
واالحكام و/او اخالله بها يجعله فاقداً لحقه بالفوز بالجائزه ويكون للبنك الحق المطلق في 

الغاء فوز العميل نتيجة عدم التزامه بأي من هذه الشروط و/او االحكام .
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14. الحسابات المؤهلة للدخول في السحوبات على جوائز حسابات التوفير: 
    حسابات التوفير بالدينار األردني والتي تنطبق عليها شروط التأهل أعاله )المذكورة آنفا(.

15. الحسابات المستثناة من المشاركة في السحوبات على جوائز 

حسابات التوفير:
1. كافة حسابات التوفير بالدينار األردني والتي ال يتحقق فيها شروط الحملة.

2. الحسابات الجامدة:
 هي الحسابات التي انطبق عليها تعليمات الشفافية و العدالة

أي أن جميع حسابات العميل جامدة – غير متحركة(.    (
3. كافة حسابات التوفير بالدينار األردني للعمالء المتوفين )و بحسب سجالت البنك(. 

4. العمالء المصنفين ائتمانيا. 
5. العمالء المدرجة اسماءهم في القائمة السوداء. 

6. الحسابات المحجوز عليها حكومياً / قضائياً. 
7. يمكن للعميل الربح مرة في السنة للجوائز العينية الشهرية و ربع السنوية الكبرى.

8..ABCI وشركة التعاون ABC جميع موظفين بنك 

9. الحسابات المشتركة و التي يكون أحد المشتركين في الحساب من موظفي 
.ABCI البنك أو موظفي شركة التعاون

10. أعضاء مجلس اإلدارة.

16. ليس بالضرورة أن تعكس صورة االعالن الصورة الحقيقية للجائزة العينية.  
17. يصرح العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته وأنظمته المستخدمة في عملية السحب 
على الجوائز صحيحة ونهائية بالنسبة له وأنه يعتبرها بينة قاطعة إلثبات المبالغ المودعة 
و إلثبات الفائز بالجائزة، وال يحق للعميل االعتراض عليها، ويتنازل العميل مقدماً عن أي 
حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب تدقيق حسابات 
البنك و دفاتره وقيوده وأية مستندات من أي نوع، ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في 

الطعن في صحة أي منها.

18. يحتفظ البنك بحقه في تعديل أو تغيير أي من هذه الشروط واألحكام في أي وقت 
حسب تقديره المطلق دون أي مسؤولية على البنك ودون حاجة لموافقة العميل على 
أن يتم اإلعالن عن هذه التعديالت على الموقع االلكتروني الخاص بالبنك أو بأي طريقة 

أخرى يراها البنك مناسبة.

احتساب الفوائد: 
نسبة الفائدة الدائنة السنوية تبلغ 0.1% و تحتسب على أقل رصيد شهري و تقيد بحساب 

العميل كل 6 أشهر "في شهر حزيران و كانون األول".

 يتم االعالن عن أسماء الفائزين و تواريخ السحوبات بالصحف الرسمية وعلى الموقع االلكتروني -
 www.bank-abc.com

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أقرب فرع أو االتصال بمركز الخدمة الهاتفية 065100010




