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Get half back with your
new BBK Credit Card

Follow us on:

I

17 20 7777 www.bbkonline.com

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank

Start using your new BBK Credit Card today and earn
half of your first purchase back!
Make your first transaction count. Use your new BBK Credit Card today and you
could be one of the 30 lucky winners to get 50% back on your first purchase. Shop
away, as BBK will reward 5 winners every month until November with an amount of
up to BD 1,000.
Terms and Conditions
1. The promotional campaign is exclusive to all BBK retail banking customers who hold
the new BBK credit cards during the campaign promotional period.
2. The promotional campaign shall commence on May 31st until November 24th, 2022.
3. Eligibility to participate in the draw during the campaign will be subject to the Bank’s
credit cards holders first spend on the credit card. The customer will have the
chance to win back 50% of their first transaction value on the credit card with a
maximum amount of BD 1,000 (Bahraini Dinars One Thousand Only) during the
promotional period.
4. Every BBK credit card holder shall be entitled for one entry to the applicable draw only.
5. There shall be a total of 30 (thirty) winners during the promotional campaign which shall
be distributed as per the following table:
Draw Cut-off
Date

Eligibility
Period

June 30th

May 31st to
June 30th,
2022

July 31st

July 1st to
July 31st,
2022

August 31st

August 1st to
August 31st,
2022

September
30th

September
1st to
September
30th, 2022

October 31st

October 1st to
October 31st,
2022

November
30th

November 1st
to November
24th, 2022

Draw Date

July 14th, 2022

August 11th, 2022

September 8th, 2022

October 11th, 2022

November 10th, 2022

December 8th, 2022

Number
of Prizes

Value of One
Prize

5

50% of the
first credit card
transaction,
Maximum
BD 1,000
(One Thousand)

5

50% of the
first credit card
transaction,
Maximum
BD 1,000
(One Thousand)

5

50% of the
first credit card
transaction,
Maximum
BD 1,000
(One Thousand)

5

50% of the
first credit card
transaction,
Maximum
BD 1,000
(One Thousand)

5

50% of the
first credit card
transaction,
Maximum
BD 1,000
(One Thousand)

5

50% of the
first credit card
transaction,
Maximum
BD 1,000
(One Thousand)

6. The winners will be contacted by telephone, electronic mail or SMS within 10 (ten)
business days from the relevant draw date.
7. The Bank shall credit the prize to the winners’ BBK credit card. If the prize winner’s
credit card is closed and the prize is not claimed after a period of six (6) months from
the draw date, BBK shall transfer the prize to the Ministry of Industry, Commerce and
Tourism (MOICT) for their further actions in accordance with the applicable laws.
8. In case of the death of any prize winners before claiming their prize, the prize shall
be held in BBK’s custody for a period not exceeding three (3) months from the date
of death to enable the heirs to provide BBK with, including but not limited to, the
necessary Deed of Inheritance, deceased person’s Death Certificate and Power of
Attorney (authorizing an attorney to receive the prize on behalf of the heirs). In case the
heirs are not able to meet BBK’s requirements before the aforesaid period, BBK will
deposit the prize with the Ministry of Justice in the heir’s names.
9. The Bank’s employees, directors and subsidiaries are not eligible to participate in the
promotional campaign.
10. The prize cannot be paid in cash to the winner.
11. Provided that BBK has informed the MOICT and obtained its consent, a customer shall
not be eligible to participate in the Promotional Campaign in the event of the following
(Ineligibility Event):
a. The customer’s accounts and/or credit card account and/or other financing account
with BBK are not in good standing or are in default.
b. The customer is subject to legal proceedings in any court of law involving BBK.
c. The customer has committed fraudulent or wrongful acts in relation to his/her
account held with BBK and/or credit card account and/or any other financing or
service granted by BBK.
12. Provided that BBK has informed the MOICT and obtained its consent, BBK holds
the exclusive right at its sole discretion to refuse the prize(s) to any winner in the
Promotional Campaign in the event of an Ineligibility Event.
13. All draws shall be held under the supervision of a representative of the MOICT to
ensure that the prize draw is conducted in an unencumbered manner. The prize draw
winners shall be declared by BBK upon receiving the MOICT’s necessary approvals,
which will be posted on BBK’s website, or other available channels and shall be final
and binding.
14. The terms and conditions of this Promotional Campaign shall be governed and
construed in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain and any dispute
shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of the Kingdom of Bahrain.
15. In addition to this Promotional Campaign’s terms and conditions, BBK’s standard
account opening terms and conditions, along with any promotional material and/or
and any relevant terms and conditions shall continue to apply and form an integral part
of these terms and conditions.
16. BBK may at any time in its sole discretion modify or withdraw these terms and
conditions after obtaining the MOICT’s consent and notifying the Central Bank of
Bahrain and its customers of such modification(s) or withdrawal, without any liability on
BBK’s part. BBK and MOICT’s decision regarding the same shall be final and binding.

For more information call the dedicated call center on 17500600, visit the
Bank’s website www.bbkonline.com, or visit the nearest BBK branch to
discover and learn more about all the cards benefits and features.

 .6سيتم االتصال بالفائزين عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة في
غضون ( 10عشرة) أيام عمل من تاريخ السحب المعني.

 .7سيقوم البنك بإضافة مبلغ الجائزة إلى بطاقات الفائزين االئتمانية التابعة لبنك البحرين
والكويت إذا تم إغالق بطاقة االئتمان الخاصة بالفائز ولم تتم المطالبة بالجائزة بعد فترة
ستة ( )6أشهر من تاريخ السحب ،سيقوم بنك البحرين والكويت بتوجيه مبلغ الجائزة إلى
ً
وفقا للقوانين
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،ليتسنى لهم اتخاذ المزيد من اإلجراءات
السارية في هذا الشأن.

 .8في حالة وفاة أي فائز بالجائزة قبل المطالبة بجائزته ،يتم االحتفاظ بالجائزة في عهدة بنك
البحرين والكويت لمدة ال تتجاوز ثالثة ( )3أشهر من تاريخ الوفاة لتمكين الورثة من تزويد
بنك البحرين والكويت بالمستندات الثبوتية الالزمة  -بما في ذلك على سبيل المثال ال
محام الستالم
الحصر  -شهادة الميراث وشهادة وفاة الفائز والتوكيل الرسمي (تفويض
ٍ
الجائزة نيابة عن الورثة) .في حالة عدم تمكن الورثة من تلبية متطلبات بنك البحرين
والكويت قبل الفترة المذكورة ،سيقوم بنك البحرين والكويت بإيداع مبلغ الجائزة لدى وزارة
العدل باسم الورثة.
 .9ال يحق لموظفي ومديري البنك والشركات التابعة له المشاركة في هذه الحملة الترويجية.
ً
نقدا.
 .10ال يمكن دفع مبلغ الجائزة للفائز

مؤهال للمشاركة في الحملة الترويجية -شريطة قيام بنك البحرين
 .11لن يكون العميل
ً
والكويت بإبالغ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وحصل على موافقتها  -في الحاالت
التالية (حاالت فقدان األهلية):
أ.

حسابات العميل و/أو حساب البطاقة االئتمانية و/أو حسابات التمويل األخرى لدى بنك
البحرين والكويت ليست في وضع جيد أو متخلفون عن السداد.

ب .يخضع العميل إلجراءات قضائية في أي محكمة قانونية تشمل بنك البحرين والكويت.

ج .ارتكب العميل أعمال احتيالية أو غير مشروعة فيما يتعلق بحسابه/حسابها لدى بنك
البحرين والكويت و/أو حساب بطاقة االئتمان و/أو أي تمويل أو خدمة أخرى يمنحها له
بنك البحرين والكويت.

ً
وفقا لتقديره المطلق في رفض منح الجائزة
 .12يحتفظ بنك البحرين والكويت بحقه الحصري
(الجوائز) ألي فائز في الحملة الترويجية في حالة فقدان األهلية ،شريطة أن يكون بنك
البحرين والكويت قد أبلغ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وحصل على موافقتها.

 .13تُ جرى جميع السحوبات تحت إشراف ممثل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لضمان
إجراء السحب على الجوائز بطريقة خالية من القيود .يعلن بنك البحرين والكويت عن
الفائزين بالجوائز عند استالم الموافقات الالزمة من وزارة الصناعة والتجارة السياحة ،والتي
سيتم نشرها على موقع بنك البحرين والكويت أو القنوات األخرى المتاحة وستكون
نهائية وملزمة.

ً
وفقا لقوانين مملكة البحرين ويخضع
 .14تخضع شروط وأحكام هذه الحملة الترويجية وتفسر
أي نزاع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم مملكة البحرين.
 .15باإلضافة إلى شروط وأحكام هذه الحملة الترويجية ،تسري شروط وأحكام فتح الحسابات
في بنك البحرين والكويت ،باإلضافة إلى أية مواد ترويجية و/أو أية شروط وأحكام ذات
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام.
صلة ،يجب أن تظل سارية وتشكل

ً
وفقا لتقديره الخاص تعديل أو سحب هذه
 .16يجوز لبنك البحرين والكويت  -وفي أي وقت -
الشروط واألحكام بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإخطار
مصرف البحرين المركزي وعمالئه بهذا التعديل/التعديالت أو سحب العرض الترويجي ،دون
أي مسؤولية من جانب بنك البحرين والكويت ،وسيكون قرار بنك البحرين والكويت ووزارة
ً
ً
وملزما.
نهائيا
الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ذلك

للمزيد من المعلومات اتصل على  ،17500600أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني
للبنك  ،www.bbkonline.comأو زيارة أقرب فرع لبنك البحرين والكويت لمعرفة
المزيد من المزايا المقدمة.

ابدأ اليوم باستخدام بطاقتك االئتمانية الجديدة من بنك البحرين والكويت
واسترد قيمة نصف مشترياتك األولى!

استخدم بطاقتك االئتمانية الجديدة من بنك البحرين والكويت اليوم وقد تكون أحد الفائزين
الـ 30المحظوظين الذين سيستردون  ٪50من قيمة مشترياتهم األولى .انطلق بالتسوق ،حيث
ً
شهريا حتى نوفمبر وبمبلغ يصل إلى  1000د.ب.
سيقوم بنك البحرين والكويت بمكافأة  5فائزين

الشروط واألحكام

 .1تسري هذه الحملة الترويجية بشكل حصري على عمالء الخدمات المصرفية لألفراد من بنك
البحرين والكويت ممن يحملون بطاقات بنك البحرين والكويت االئتمانية الجديدة خالل فترة
سريان الحملة الترويجية.

 .2تبدأ هذه الحملة الترويجية بتاريخ  31مايو  2022إلى  24نوفمبر .2022

 .3تخضع أهلية المشاركة في السحب أثناء فترة سريان الحملة الترويجية إلى أول معاملة
إنفاق يجريها حاملو بطاقات بنك البحرين والكويت االئتمانية باستخدام بطاقاتهم االئتمانية.
سيحظى العميل بفرصة استعادة  ٪50من قيمة معاملته األولى باستخدام بطاقة االئتمان
وبحد أقصى  1000د.ب (ألف دينار بحريني فقط) خالل فترة سريان الحملة الترويجية.

 .4يحق لحاملو بطاقات بنك البحرين والكويت االئتمانية الدخول في السحب لمرة واحدة فقط.
ً
ً
وفقا
فائزا خالل فترة الحملة الترويجية ،ويتم توزيعهم
 .5سيكون هنالك ( 30ثالثون)
للجدول التالي:

آخر موعد للمشاركة
في السحب

فترة التأهل

تاريخ
السحب

عدد
الجوائز

قيمة الجائزة الواحدة

 30يونيو 2022

 31مايو 30 -
يونيو 2022

14يوليو
2022

5

 ٪50من قيمة أول
معاملة باستخدام بطاقة
االئتمان وبحد أقصى
 1000د.ب
(ألف دينار بحريني)

 31يوليو 2022

 1يوليو 31 -
يوليو 2022

 11أغسطس
2022

5

 ٪50من قيمة أول
معاملة باستخدام بطاقة
االئتمان وبحد أقصى
 1000د.ب
(ألف دينار بحريني)

 31أغسطس 2022

 1أغسطس -
 31أغسطس
2022

 8سبتمبر
2022

5

 ٪50من قيمة أول
معاملة باستخدام بطاقة
االئتمان وبحد أقصى
 1000د.ب
(ألف دينار بحريني)

 30سبتمبر 2022

 1سبتمبر 30 -
سبتمبر 2022

11أكتوبر
2022

5

 ٪50من قيمة أول
معاملة باستخدام بطاقة
االئتمان وبحد أقصى
 1000د.ب
(ألف دينار بحريني)

 31أكتوبر 2022

 1أكتوبر 31 -
أكتوبر 2022

 10نوفمبر
2022

5

 ٪50من قيمة أول
معاملة باستخدام بطاقة
االئتمان وبحد أقصى
 1000د.ب
(ألف دينار بحريني)

 30نوفمبر 2022

 1نوفمبر 24 -
نوفمبر 2022

 8ديسمبر
2022

5

 ٪50من قيمة أول
معاملة باستخدام بطاقة
االئتمان وبحد أقصى
 1000د.ب
(ألف دينار بحريني)

استرد

%50

استرد النصف مع بطاقتك االئتمانية
الجديدة من بنك البحرين والكويت
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مـرخـــص مــن قبــل مــصــرف البــحريــــن المـــركــزي كـــبـــنـك تــجــــزئــة تــقــلــيـــدي

تابعـونا علـى:

