أحكام وشروط الوديعة التصاعدية
Ladder Deposit Terms & Conditions
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It is a prerequisite for the customer to have an account with the bank..1
Ladder Deposit (LD) is offered in Kuwaiti Dinars only.
The minimum period for the deposit is 3 months and the maximum
period is 24 months.
The minimum principal/renewed deposit amount is KD 25,000 and the
maximum is KD 1,000,000
The return on the LD is calculated based on the deposit amount and
duration.
Interest is payable for the LD of an agreed percentage for the agreed
duration for each quarter of the deposit tenure, provided that if the
customer did not break the deposit throughout the year from the date of
deposit. However, the bank will provide interest applied as previously
mentioned for all three months periods during which the customer
maintains the deposit amount in the account.
The interest rate booked at the time of deposit are guaranteed for the
customer at the time of opening the LD and it is not connected to any
internal or external circumstances.
The customer authorizes the bank to automatically renew the deposit
term at the end of each period of three months for the same term and
the interest rate specified in advance for the agreed on duration.
Interest is paid at the end of each period of three months to the client at
the agreed price and it will be deposited into his account with the bank,
the interest amount will not be added to the original deposit amount.
The LD gives the flexibility to cancel the deposit at the end of period of
three months without any penalties.
It is agreed that the LD is cancelled in case of any withdrawal during the
period of three months.
Redemption of the LD is allowed only on the maturity date, the customer
will not be entitled to any interest in the case of cancelling the deposit
three months before the end of the original/renewed period.
It is agreed that the customer is not entitled to any interest if the bank
accept at its sole discretion to cancel the deposit before the expiry of its
period.
The customer acknowledges that he has read the terms and conditions of
this time deposit and acknowledges that he had the opportunity to review
them and accept or refuse its terms and that the above terms are the
result of mutual agreement and will between the customer and the bank.
The customer agrees that the bank shall have the full right to change any
of the terms and conditions of the LD.

.يتعين كشرط مسبق أن يكون لدى المودع حساب مصرفي لدى البنك
.تقبل الوديعة التصاعدية بالدينار الكويتي فقط
. شهر22  شهور والحد األقصى هو3 الحد األدنى لمدة الوديعة هو
 والحد األقصى هو.ك. د200222 المجدد هو/الحد األدنى لمبلغ الوديعة األصلي
.ك. د102220222
.يحتسب العائد على الوديعة بناء على مبلغ الوديعة والمدة
تستحق الفائدة على الوديعة التصاعدية بعملة الدينار الكويتي بالمعدل المتفق
عليه وذلك إذا لم يكسر العميل الوديعة طيلة الفترة المتفق عليها من تاريخ
 غير أن البنك سوف يقدم الفائدة المطبقة لجميع فترات الثالثة أشهر التي.اإليداع
.يتم خاللها المحافظة على مبلغ الوديعة في الحساب
تعتبر األسعار أعاله مضمونة بالنسبة للعميل في وقت فتح الوديعة التصاعدية
.وال ترتبط بأية ظروف داخلية أو خارجية
يفوض العميل البنك بأن يقوم تلقائياً بتجديد الوديعة التصاعدية في نهاية فترة كل
.ثالثة شهور ولنفس الفترة وبسعر الفائدة المحدد مسبقاً للفترة المتفق عليها
 شهور إلى العميل حسب السعر المتفق عليه وذلك3 تدفع الفائدة في نهاية كل
 ولن يتم إضافة مبلغ الفوائد إلى مبلغ الوديعة،بإي داعها بحسابه لدى البنك
.األصلي
 شهور دون3 توفر الوديعة التصاعدية ميزة كسر الوديعة في نهاية كل فترة
.تحمل أية رسوم
يعتبر العميل قد كسر الوديعة إذا قام بسحب أي مبلغ منها في أي وقت خالل
. شهور3 فترة
يشترط عدم كسر ا لوديعة قبل نهاية مدة الثالث أشهر األصلية أو المجددة
 أي لن يستحق العميل فائدة عن فترة الثالثة أشهر التي،الستحقاق العميل الفائدة
.يقوم بكسر الوديعة خاللها
من المتفق عليه أن العميل لن يستحق أية فائدة في حال قبول البنك بناء على
.مطلق تقديره إلغاء الوديعة قبل انتهاء مدتها
يقر العميل بأنه قرأ الشروط واألحكام الخاصة بهذه الوديعة التصاعدية وأنه
حصل على فرصة اإلطالع عليها وقبولها أو رفضها وأن الشروط أعاله إنما
.هي حصيلة االتفاق المشترك بين العميل والبنك
يوافق العميل على أن البنك له مطلق الحق في تغيير أي من األحكام والشروط
.الخاصة بالوديعة التصاعدية
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