
شروط وأحكام حساب “الثريا”
تنطبق الشروط واألحكام التالية على حساب الثريا:

هو حساب راتب بدون فائدة.. 1
هذا الحساب للكويتيين وغير الكويتيين.. 2
الحــد األدنــى للراتــب هــو 400 د.ك، أو مــا يعادلــه بالعمــات األجنبيــة علــى ســبيل الحصــر )الــدوالر األمريكــي، اليــورو، الجنيــه . 3

االســترليني( حيــث يخضــع ذلــك ألســعار الصــرف المعلنــة مــن قبــل بنــك برقــان.
يمكــن االحتفــاظ بالحســاب بعملــة الدينــار الكويتــي، أو العمــات الرئيســية - علــى ســبيل الحصــر - )الــدوالر األمريكــي، . 4

اليــورو، الجنيــه االســترليني(.
يمكن القيام بالسحب من الحساب عن طريق أي وسيلة يوفرها البنك.. 5
ســيتم إجــراء عــدد )12( ســحب فــي الســنة )ســحب واحــد فقــط فــي كل شــهر( وفــي كل ســحب فائــز واحــد ســيربح 10,000 . 6

د.ك فقــط. يحصــل كل حســاب علــى كوبــون واحــد فقــط للمشــاركة فــي الســحب، بغــض النظــر عــن رصيــد الحســاب ومبلــغ 
الراتــب الــذي تــم تحويلــه الــى الحســاب، وعلــى أن يكــون الحــد األدنــى للراتــب 400 د.ك أو مــا يعادلــه بالعمــات األجنبيــة علــى 
ســبيل الحصــر )الــدوالر األمريكــي، اليــورو، الجنيــه اإلســترليني( حيــث يخضــع ذلــك ألســعار الصــرف المعلنــة مــن قبــل بنــك 

برقــان.
ــى أن يكــون . 7 ــذي يســبق موعــد الســحب عل ــى األقــل فــي الشــهر ال ــب واحــد عل ــداع رات ــد مــن إي للدخــول فــي الســحب، الب

الحــد األدنــى للراتــب 400 د.ك أو مــا يعادلــه بالعمــات األجنبيــة علــى ســبيل الحصــر )الــدوالر األمريكــي، أو اليــورو، أو الجنيــه 
اإلســترليني( حيــث يخضــع ذلــك ألســعار الصــرف المعلنــة مــن قبــل بنــك برقــان.

 العماء الذين أقفلوا الحساب قبل موعد السحب في أي شهر لن يسمح لهم بالمشاركة في السحب الشهري.. 8
للبنــك الحــق فــي إغــاق الحســاب أو الحجــز عليــه وفــق تقديــر وتصــرف البنــك المطلــق فــي حــال إذا بقــي رصيــد الحســاب صفــر . 9

لمــدة ثــاث شــهور متتاليــة دون الرجــوع إلــى العميــل ودون أيــة مســؤولية علــى البنــك.
للبنــك الحــق فــي تعديــل أو إلغــاء أي مــن الشــروط واألحــكام الخاصــة بهــذا الحســاب فــي أي وقــت وفقــا لتقديــره وتصرفــه . 10

المطلــق ودون الحاجــة للحصــول علــى أي موافقــة مســبقة مــن العميــل، كمــا يحــق للبنــك إخطــار العميــل بالتعديــل أو 
التغييــر أو أي أمــر آخــر يمكــن أن يتــم بيــن البنــك والعميــل عــن طريــق أي وســيلة متوفــرة لــدى البنــك علــى ســبيل المثــال 
وليــس الحصــر ســواء عــن طريــق الهاتــف أو الرســائل القصيــرة أو البريــد االلكترونــي أو الصحــف أو موقــع البنــك االلكترونــي 

أو باســتخدام أي وســيلة تواصــل اجتماعــي أو أي وســيلة تواصــل أخــرى تناســب البنــك وفقــا لتقديــره المطلــق.
 تعتبــر الشــروط واألحــكام الســارية علــى باقــي حســابات البنــك - أيــا كان نوعهــا أو اســمها - جــزء ال يتجــزأ مــن الشــروط . 11

الــواردة عاليــة وتنطبــق علــى حســاب الثريــا ويقــر العميــل باطاعــه عليهــا وموافقتــه علــى العمــل بمقتضاهــا والتــي يمكــن 
للبنــك أن يقــوم بتعديلهــا أو الغائهــا مــن وقــت ألخــر وفقــا لتقديــره المطلــق.

 يحتفــظ البنــك بحقــه فــي نشــر أســماء العمــاء الفائزيــن فــي أي وســيلة إعاميــة أو اإلعــان عنهــا علــى النحــو الــذي يحــدده . 12
البنــك، ويكــون لــه الحــق فــي اســتخدام كافــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بالعمــاء المتوفــرة لديه بمــا فيها الصور واألســماء 

ألغــراض الترويــج والتســويق لمنتجاتــه وخدماتــه. 

إقرار :
أقر بقراءتي وقبولي للشروط واألحكام الواردة أعاه.

االسم:

الرقم المدني:

التوقيع:
140500/231.1



Terms & Conditions for “Al-Thuraya” Account
The following terms & conditions shall apply to Al-Thuraya Account:

1. It is A free-interest-bearing Salary Account.
2. The Salary Account is for Kuwaitis and non-Kuwaitis.
3. Minimum salary required is KD 400/-, or equivalent in foreign currencies limited to (USD, Euro, GBP), and 

subject to the exchange rates allocated by Burgan Bank.
4. The account can be held in KD or other major currencies limited to (USD, Euro, GBP).
5. Withdrawal from the account can be performed using any withdrawal means provided by the Bank.
6. There are 12 draws during the year, one draw on each month, and only one person shall win the prize of 

10,000 K.D in each given draw. Every account holder gets only one coupon in each draw, notwithstanding of 
the account balance and the transferred salary amount, and that it should not be less than 400/- or equivalent 
in foreign currencies limited to (USD, Euro, GBP), and subject to the exchange rates allocated by Burgan Bank. 

7. To enter the draw, Thuraya customers must have at least one salary credited prior to the draw date in the 
previous month, notwithstanding that the salary must be greater than or equal to KD 400 or equivalent in 
foreign currencies limited to (USD, Euro, GBP), and subject to the exchange rates allocated by Burgan Bank.

8. Customers who close their account prior to the draw in any given month shall not be given the chance to 
participate in the draw. 

9. If the account balance remains zero for three consecutive months, The Bank shall have the right to close or 
block the account at the Bank’s sole discretion without referring to the customer and without any liability to 
the Bank.

10. The Bank reserves the right to amend and/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 and/
or any other matter between the Bank and the customer may be made by any communication means available 
to the bank including, but not limited to, telephone, SMS, email, newspaper, Bank’s website or any other means 
as the Bank may deem fit.

11. 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-regardless of its names or nature; which the customer 
hereby declares that he/she has been given the chance to read and review as they may be amended from time 
to time upon the Bank`s sole discretion. 

12. The Bank reserves the right to publish the names and photos of the winners 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 of its services and products. 

Acknowledgement:

I hereby acknowledge that I have read and accepted the above terms and conditions.

Name:

Civil ID:

Signature:
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