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Terms & Conditions for Thuraya Account 
 
The following terms & conditions shall apply to  
Al-Thuraya Account: 
 
1. A Non-interest bearing salary account 
2. The Salary Package is for Kuwaitis and non-Kuwaitis 
3. Minimum salary required is KD 200/- or equivalent in 
foreign currencies (USD, Euro, GBP) 
4. The account can be held in KD or Major currencies 
(USD,EURO,GBP) 
5. Withdrawal from the account can be performed using 
any withdrawal means provided by the bank. 
6. There are 12 draws in the year (every month). In 
each draw one winner wins a car.  The type and model will be 
revealed by the bank’s marketing campaigns. 
7. Each KD 10/- or equivalent in foreign currencies 

(USD, EURO, GBP) shall give the account holder one coupon. 
8. To enter the draw, Thuraya customers should have at 
least one salary received prior to the draw date. The salary 
must be greater than or equal to KD 200 or equivalent in 
foreign currencies. 
9. Coupon calculation is based on the average balance 
of the month prior to the draw  
10. Customers that close their account on the month prior 
to the draw will not be entered into the draw 
11. The account will be blocked or closed at the bank’s 
discretion if the account balance remains zero for three 
consecutive months without referring to the customer. 
12. The bank reserves the right to amend or cancel the 
terms and conditions of this account at any time without the 
need to obtain the customer’s prior approval on the same. 
Notification of any such change/cancellation or any other 
matter between the bank and the customer may be made by 
any means available to the bank including telephone, SMS, 
email, newspaper, bank’s website or any other means the bank 
may deem fit. 
13. In addition to the terms and conditions stated herein, 
this account shall be governed by all the terms and conditions 
applicable on the bank’s services and accounts. 
14. The Bank reserves the right to publish the names of 
the customers and their photos who won the prize,  in any 
media or advertisement as determined by it, and shall have the 
right to also use this publication for promotion and marketing 
of its services and products 
  
Acknowledgement:  
I hereby acknowledge that I have read and accepted 
the above terms and conditions. 

 
Name:                                                                                                                                               
 
 
Signature: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 شروط وأحكام حساب الثريا
 

 :حساب الثرياتنطبق الشروط واألحكام التالية على 
 
 
 هو حساب راتب بدون فائدة .1
 هذا الحساب للكويتيين وغير الكويتيين .2
ى.ك. أو مددا يداىلددل بددالد     200الحددد انى ددر للراتددب هددو  .3

 .(انجنبية )الدوالر انمريكي،اليورو،الجنيل االسترليني
ي كن االحتفاظ بالحساب بد لة الددينار الكدويتي أو الد د     .4

 .(الرئيسية )الدوالر انمريكي،اليورو،الجنيل االسترليني
ي كن القيام بالسدحب مدن الحسداب طدن  ريدو أل وسديلة  .5

    .يوفرها البنك
سحب في السدنة  )لد   رد ر  و فدي لد   12سيتم إجراء  .6

وط ددا وموىيل ددا االط  ددا  سددحب فددائح واحددد سدديربت سدديارة تحدددى  
 .الترويجيل للبنك

ى.ك أو مدددا يداىل دددا بدددالد    انجنبيدددة )الددددوالر  10لددد   .7

 .انمريكي،اليورو،الجنيل االسترليني  ست نت الد ي  لوبون واحد
للدخول في السحب،البد من إيددا  راتدب واحدد طلدر ان د   .8

نى در في الش ر الدذل يسدبو موطدد السدحب طلدر أن يكدون الحدد ا
 .ى.ك. أو الثر أو يداىلل بالد    انجنبية 200للراتب 

يحتسددب طدددى الكوبو ددا  لدددخول السددحب طلددر متوسدد   .9
 .الرصيد في الحساب في الش ر الذل يسبو السحب

في السحب الش رل، لن يدتم اىخدال الد د ء الدذين اغلقدوا  .10
 .حسابات م في الش ر الذل يسبو موطد السحب

الحساب أو الحجدح طليدل وفدو ت درب البندك إ ا  سيتم إغ ق .11
بقي رصيد الحساب صفر ل دة ث ثة ر ور متتالية وبددون الرجدو  إلدر 

 .الد ي 
يحددتفا البنددك بحددو تددددي  أو إلودداء الشددرو  وانحكددام ل ددذا  .12

الحساب في أل و ت وبدون الحاجة للح ول طلر موافقة مسبقة من 
أو أل أمر آخر ي كن أن يتم بدين البندك الد ي ، إخطار التددي  أو التويير 

والد يدد  طددن  ريددو أل وسدديلة متددوافرة لدددا البنددك مثدد  ال ددات  أو 
الرسائ  الق ديرة أو البريدد االلكترو دي أو ال دح  أو مو دن البندك أو أل 

 .وسيلة أخرا تناسب البنك
تدتبر الشرو  وانحكام السارية طلدر بدا ي حسدابا  البندك  .13

لشرو  الدوارىة طاليدة  وتنطبدو طلدر  حسداب الثريدا جحء ال يتجحأ من ا
 .ويقر الد ي  با  طة طلي ا وموافقتل طلر الد   ب ا

يحتفا البنك بحقل في  شر أس اء الد  ء الفدائحين فدي أل  .14
وسيلة إط مية أو اإلط ن طلدر النحدو الدذل يحددىب البندك، ويكدون لدل 

صة بدالد  ء ال تدوفرة الحو في استخدام لافة البيا ا  الشخ ية الخا
 .لديل ب ا في ا  ال ور وانسامي لشؤون الترويج والتسويو

 
 
 
 
 

 :اقرار
  .أقر بقرائتي و قبولي للشروط واألحكام أعاله

 

 
 :االسم

 
 

 :التوقيع


