
 أحكام وشروط وديعة الجنى 
 

 من الشركات.  ينطبق على العمالءيقّدم منتج السلسلة السابعة من ودائع الجنى للمودعين األفراد وال  .1
لدوحة يحق للمودعين في برنامج الجنى من حملة بطاقات بنك الدوحة االئتمانية اكتساب أميال ا .2

 بحسب ما هو منطبق. 
يل مليون ميل عند تسج 2.5يحق للمودعين في برنامج الجنى اكتساب أميال الدوحة بحد أقصاه  .3

 الوديعة. 
عة الثابتة بنك الدوحة االئتمانية بنهاية الشهر بمجرد تسجيل الودي تودع أميال الدوحة في بطاقات .4

 بموجب هذا البرنامج.
تصّرف الفوائد كل نصف عام أو تضاف إلى الوديعة كل نصف عام طوال مدة اإليداع المتفق  .5

 عليها. 
ّددة لمحاألول من المدة ال تصرف أي فوائد للمودعين في حال سحبوا ودائعهم مبكراً خالل النصف ا .6

 للوديعة اعتباراً من تاريخ فتح الوديعة. 
ُيطّبق على الوديعة، عند سحبها مبّكراً بعد انقضاء النصف األول من المدة المحّددة للوديعة، جزاء  .7

% من سعر الفائدة المنطبق يخصم من الفوائد المستحقة أو من مبلغ الوديعة األصلي. 50يعادل 
 وقت إغالق حساب الوديعةقيمة أميال الدوحة المكتسبة  كما سيطلب من المودع سداد ما يعادل
 ويخصم هذا المبلغ عند سحب الوديعة. 

% من قيمة الوديعة 90وبموجب هذه الوديعة يحق لي/ لنا الحصول على قرض تصل قيمته إلى  .8
إلمكان منح القرض على دفعة واحدة وبسعر على أال تتجاوز مدة القرض موعد استحقاق الوديعة. با

 % زائد سعر الفائدة المنطبق على الوديعة الثابتة ودون تطبيق أي رسوم إضافية. 2فائدة قدره 
 تحجز الوديعة مقابل القرض الممنوح ولن تصّرف مالم يتم تسويته أو سداده.  .9

لقطرية طر، وتختص المحاكم اُتفّسر هذه الشروط واألحكام وُيعمل بها وفقاً إلى قوانين دولة ق .10
 بالنظر في أي خالف ينشأ بين البنك والعميل. 

ذلك  أُقّر بتعويض وإخالء مسؤولية بنك الدوحة بالكامل عن جميع التكاليف والمصاريف بما في .11
الشروط  الرسوم القانونية الناشئة بأي شكل من األشكال أو ذات الصلة بالحسابات أعاله، أو هذه

و التي يتكبدها تنفيذ هذه الشروط واألحكام، أو عند استرداد أي مبالغ مستحقة للبنك، أواألحكام، أو ب
 البنك عند اتخاذه أي إجراءات قانونية مهما كانت طبيعتها. 

إلنجليزية. وفي اأوافق على النسخة العربية من هذه االتفاقية، وأُقرُّ بأنها الترجمة الصحيحة للنسخة  .12
 النسختين، يسري العمل بالنسخة اللغة العربية.حال وجود أي اختالف بين 

ه إجراءات حكومية: في حال أُلِزم البنك أو أي من موظفيأي اإلفصاح بموجب أمر محكمة أو  .13
ك باإلفصاح عن أي معلومات سرية بموجب أمر محكمة أو جهة حكومية أو تنظيمية، فيجوز للبن

كومية ب بموجب أمر المحكمة أو الجهة الحاإلفصاح عن هذه المعلومات السرية إلى المدى المطلو
 أو التنظيمية المعنية، وهذا تفويض مني إلى البنك بذلك. 

ابتة/ تشّكل األحكام والشروط أعاله جزء ال يتجزأ من أحكام وشروط عقد فتح حساب الوديعة الث .14
 شخصي لدى بنك الدوحة. 

 


