
”Youth” رشح صديق لحساب
”Youth“ يقدم بنك برقان العرض الجديد لحساب

والذي يمنحك فرصة الحصول على:

- 10 د.ك في حسابك عن كل صديق يفتح حساب
   “Youth” عن طريقك

- خصومات مميزة لدى المحالت التجارية والمطاعم باإلضافة
”Youth“ إلى الفرص لدخول السحوبات السنوية لحساب   

كيف أحصل على الجائزة النقدية؟
• انصح أحد أصدقائك بفتح حساب “Youth” ويشترط أن يكون

    لديه عالوة جامعية )200 د.ك(
”Youth“ احصل على 10 د.ك عن كل صديق يفتح حساب •

• إليداع الجائزة النقدية في حسابك، يرجى ذكر وتسجيل رقم بطاقتك
    المدنية من قبل صديقك في نموذج الطلب الذي يوفره البنك

    لفتح الحساب
• عندما يقوم الصديق الذي تم ترشيحه بتحويل العالوة الجامعية

    إلى حساب “Youth” سيتم إيداع مبلغ 10 د.ك في حسابك

*يشترط أن يكون لصديقك عالوة جامعية

*تطبق الشروط واألحكام.
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refer a friend to ”Youth“ account

Burgan Bank introduces the new ”Youth“ account offer 
that will entitle you to:

- Gain KD 10 for each friend you refer to ”Youth“
  account

- Get benefits and discounts at various shops and
  restaurants that give you the chances to win in the
  Yearly ”Youth“ account draw

How do i recieve the cash incentive?
• Refer a friend who has a student allowance (KD 200)
• Gain KD 10 for each friend you refer to ”Youth“ account 
• In order for your account to be credited, please
   make sure your civil ID number is written
   on your friend’s ”Youth“ account opening application
   provided in Burgan Bank’s branches
• Once your friend has transferred their allowance you will
   be eligible to receive the cash incentive (KD 10) into your
   account

*your friend must have a universty allowance

*Terms & conditions apply.

For more information call 1804080, or visit www.burgan.com 20
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