
The following terms and conditions shall apply to Kanz Account : 
1. A non-interest-bearing account with a minimum opening balance of KD 200/-.
2. Kanz Account can be held in Kuwaiti Dinars or in major foreign currencies 

limited to (USD, Euro or GBP).
3. Kanz Account holds three types of draws: annual, semi-annual and monthly.
4. Each KD 25/- is equal to one coupon in the draws.
5. Without prejudice to the terms and conditions hereof, the eligibility rules for 

Kanz Account draws are:
          

6. Accounts that do not have the above specifications, based on the bank’s sole 
discretion, will not be eligible to enter the draw.

7. Draws will be conducted on Thursday. If any given Thursday falls on a holiday, 
it shall be moved to another date as determined by the bank based on its sole 
discretion.

8. A minimum balance charge of KD 2/- shall be collected for any month in which 
the balance goes below KD 200/-.

9. The Kanz Account must be opened until the date of the draw. Closed accounts, 
at any time prior to the draw, will be excluded from the draw on the day of the 
draw.

10. Withdrawal from the Kanz Account can be performed using any withdrawal 
means provided by the bank.

11. Salary transfer cannot be performed through the Kanz Account.
12. The Kanz Account will be blocked or closed based on the bank’s sole discretion 

if the account balance remains zero for three consecutive months without 
informing the customer.

13. As on the draw date, relatives of Burgan Bank employees up to the second 
degree are not allowed to participate in the draw. Any winner who is proved to 
be a relative of an employee shall forfeit the prize which shall be cancelled or 
shall be transferred to the substitute winner of the draw based on Burgan 
Bank’s sole discretion. If the prize is already collected by such winner, the prize 
shall be returned immediately to the bank. The same applies in case a relative 
(up to the second degree) of a customer becomes an employee of the bank 
after opening the account before the draw date.

14. The Kanz Account will turn dormant if no transactions are made for more than 
36 months. The dormant account will still be eligible to enter the draw and 
there will be no dormancy fees deducted.

15. 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. Such amendment or cancellation shall be valid only after the 
customer is notified. Such notification 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.

16. The bank reserves the right to publish the names of the customers and their 
photos who won the prize of any draw, in any media and/or advertisement as 
determined by the bank and shall have the right to also use this publication for 
purposes of promoting and marketing its services and products.

17. In addition to the terms and conditions stated herein, the Kanz Account shall be 
governed by all the terms and conditions applicable on the bank’s services and 
accounts.

•    The annual draw will be held once a year where one winner will receive a   
      cash prize of KD 1,500,000. The minimum balance to enter the draw is KD 
      200 and must be maintained in the Kanz Account until December 31st.
•    The semi-annual draw will be held once a year where one winner will 
      receive a cash prize of KD 500,000. The minimum balance to enter the 
      draw is KD 200 and must be maintained in the Kanz Account for a period 
      not less than one month prior to the draw date.
•    The monthly draw will be held twelve times a year, where twenty  winners, 
      per month, will receive a cash prize of KD 2,000. The minimum balance to 
      enter the draw is KD 200 and must be maintained in the Kanz Account for a 
      period not less than one week prior to the draw date.

Customer Name: 

Account No: 

Date: 

Customer Signature: 

حســاب بــدون فوائــد ويكــون الحــد ا�دنــى للرصيد الدائــن الالزم لفتحه هو -/ 200 د.ك.  .1

يمكن االحتفاظ بالحساب بعملة الدينار الكويتي، أو العمالت الرئيسية - على سبيل الحصر - ( الدوالر   .2

ا�ميركــي، اليورو أو الجنيه االســترليني).

يشــتمل حســاب كنز على ثالثة أنواع من الســحوبات: ســحب ســنوي، نصف ســنوي وشــهري.  .3

كل -/ 25 د.ك تمنــح فرصــة للدخــول في الســحوبات.  .4

شــروط التأهل لســحوبات حساب كنز:  .5

 

ال يدخل الحســاب الســحوبات إذا لم يكن متوافق¦ مع الشــروط الواردة أعاله.  .6

تجري عمليات الســحب على الحســابات المؤهلة للدخول في الســحب في يوم الخميس أو أي يوم آخر   .7

يحــدده البنــك، وإذا صــادف اليــوم المحــدد للســحب إجازة أو عطلة رســمية يقــوم البنك بتحديد يوم آخر 

للسحب.

يتــم اســتقطاع عمولــة الحــد ا�دنــى للرصيــد بواقــع -/ 2 د.ك عــن الشــهر الــذي ينخفــض خاللــه الرصيــد   .8

الدائن بالحســاب عن مبلغ -/ 200 د.ك.

يلــزم العميــل أن يظــل حســابه مفتوحــ¦ حتــى تاريــخ الســحب وســوف يتــم اســتبعاد الحســابات المغلقــة   .9

بتاريخ السحب.

يجوز الســحب من الحســاب بكافة وســائل الســحب المتوفرة لدى البنك.  .10

لــن يكــون هناك تحويل راتب على الحســاب.  .11

للبنــك الحــق فــي تجميــد الحســاب أو إغالقــه وفقــ¦ لمــا يــراه البنــك مالئمــ¦ - دون حاجــة ¼خطــار العميــل   .12

بالغلــق - إذا ظــل برصيــد )صفــر( لمدة ثالثة أشــهر متتالية.

يحظــر علــى أي شــخص تربطــه صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة بــأي مــن موظفــي البنــك كمــا فــي تاريــخ   .13

الســحب االشــتراك في عملية الســحب، وفي حال اشــتراكه بالســحب يعتبر فوزه بالجائزة كأن لم يكن 

وتلغى الجائزة أو تؤول إلى الشــخص الذي يليه في الســحب، وإذا كان قد تســلم الجائزة يتعين عليه 

إعادة المبلغ فورÂ إلى البنك، وتســري ا�حكام الســابقة، حتى لو كان تعيين أحد أقارب العميل - حتى 

الدرجــة الثانيــة – بالبنــك بعــد قيــام العميــل بفتــح الحســاب لدى البنك وقبل إجراء عملية الســحب.

ســيتحول حســاب كنــز إلــى راكــد إذا لــم تتــم أي عمليــات علــى الحســاب لمــدة 36 شــهرÂ. هــذا ولن  يتم   .14

اســتبعاد الحســاب الراكد من الســحب ولن يتم خصم أي رســوم على ذلك.

يحتفظ البنك بحق تعديل شروط هذا الحساب أو إلغائها في أي وقت، من دون الحاجة إلى الحصول   .15

علــى الموافقــة المســبقة مــن العميــل. ولــن يكــون هــذا التعديل أو ا¼لغاء ســاري¦ إال بعــد إخطار العميل 

بذلــك التعديــل أو ا¼لغــاء، ويكــون إخطــار العميــل بــأي وســيلة متاحــة للبنــك كالهاتــف أو الرســائل 

القصيــرة أو البريــد ا¼لكترونــي أو النشــر بالصحــف أو موقــع البنــك علــى ا¼نترنــت أو بــأي وســيلة يراهــا 

البنك مالئمة.

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي نشــر أســماء العمــالء الفائزيــن فــي أي وســيلة إعالميــة أو ا¼عــالن عنهــا علــى   .16

النحــو الــذي يحــدده البنــك، وفقــ¦ لتقديــر البنــك المطلــق، ويكــون لــه الحــق فــي اســتخدام كافــة البيانات 

الشــخصية الخاصــة بالعمــالء المتوفــرة لديــه بمــا فيهــا الصــور وا�ســماء �غــراض الترويــج والتســويق 

لمنتجاتــه وخدماته.

با¼ضافــة الــى مــا تضمنــه هــذا المســتند مــن الشــروط وأحــكام يخضــع الحســاب المبيــن أعــاله لســائر   .17

الشــروط وا�حــكام المطبقــة علــى الخدمات والحســابات التي يتــم فتحها لدى لبنك

•    ســيتم إجراء الســحب الســنوي مرة واحدة في الســنة حيث يحصل فائز واحد على جائزة نقدية 

        بمبلــغ 1,500,000 د.ك. الحــد ا�دنــى للرصيــد المطلــوب للدخــول فــي الســحب هــو 200 د.ك، 

       ويجب االحتفاظ به في الحســاب حتى 31 ديســمبر.

•    ســيتم إجراء الســحب نصف الســنوي مرة واحدة في الســنة حيث يحصل فائز واحد على جائزة 

        نقديــة بمبلــغ 500,000 د.ك. الحــد ا�دنــى للرصيــد المطلــوب للدخــول فــي الســحب هــو 200 د.ك، 

        ويجب االحتفاظ به في الحســاب لمدة ال تقل عن شــهر قبل تاريخ الســحب.

•    ســيتم إجراء الســحب الشــهري 12 مرة في الســنة حيث يحصل شــهري¦، عشــرون فائزÂ على جائزة 

        نقديــة تبلــغ 2,000 د.ك. الحــد ا�دنــى للرصيــد المطلــوب للدخــول فــي الســحب هــو 200 د.ك،

        ويجب االحتفاظ به في الحســاب لمدة ال تقل عن أســبوع قبل تاريخ الســحب.


