أحكام وشروط حملة تحويل الراتب
 .1الحملة
 1.1تبدأ هذه الحملة من  1سبتمبر  2019ولغاية  31أغسطس ( 2020فترة الحملة).
 .2األهلية
 2.1تنطبق هذه الحملة على العمالء الجدد المحوّ لة رواتبهم للبنك والذين يفتحون حساباتهم بحلول أو قبل
 31أغسطس  2020باإلضافة إلى العمالء الحاليين والذين ال تق ّل رواتبهم عن  5000لاير قطري
والمودعة في حساب لدى بنك الدوحة بحلول أو قبل  30سبتمبر ( 2020العمالء المؤهلين).
 .3المنافع
 3.1يحق لكل عميل مؤهل الحصول على المنافع التي تتضمنها الحملة والواردة أدناه وذلك وفقا ً للشروط
التي تقابلها.
أ)

الفوز بسيارة لكزس إل اكس / 570موديل 2019
 سيتم اختيار رابح واحد سعيد الحظ من عمالء تحويل الراتب في نهاية الحملة.
 ينطبق على عمالء تحويل الراتب الحاليين والجُدد.
 ينبغي أن ال يق ّل راتب العميل عن  5,000ر.ق شهريا ً وأن يحتفظ بمتوسط الرصيد في الحساب حد
أدنى  5,000ر.ق في نهاية شهر سبتمبر .2020
 سيحصل العميل على فرصة للفوز في السحب مقابل كل  1,000ر.ق في حسابه.
 سيحصل العميل على ضعف فرص الفوز بالسحب عند الحصول على قرض شخصي بمبلغ 50
ألف ر.ق كحد أدنى خالل فترة الحملة.
 يجري السحب في شهر أكتوبر .2020

ب)

تحويل األموال بدون رسوم
 ينطبق على عمالء تحويل الراتب الجُدد وبعدد محدد للحواالت حسب الراتب المحول ويسري لغاية
 6شهور من فتح الحساب.
 يتم التحويل عبر تطبيق الجوال المصرفي وخدمة اإلنترنت المصرفي فقط.
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**AL RIYADA

** الحد األدنى للراتب  30,000لاير (للقطري) و  35,000لاير (لألجنبي)

د)

تأجيل سداد أقساط القرض
 تأجيل سداد ثالثة أقساط من القرض الشخصي خالل السنة األولى من مدة القرض.
 يتعين على العميل أن يقوم بسداد قسط واحد على األقل للحصول على عرض تأجيل سداد أقساط
القرض.
 ينبغي أن يكون هناك فاصل زمني لمدة شهر واحد كحد أدنى بين التأجيلين.
 ينبغي أال تتجاوز المدة المتبقية للقرض الحد األقصى المسموح به في أي وقت خالل مدة القرض.

هـ)

استرداد نقدي على قيمة التأمين
 ينطبق االسترداد النقدي في حال حصول العميل على بوليصة تأمين الحماية المستقبلية من شركة
ميتاليف مقابل قرض شخصي ال يق ّل عن  100,000لاير قطري أو قرض سيارة ال يق ّل عن
 50,000لاير قطري.
 يتعين على العميل شراء بوليصة التأمين خالل  30يوما ً بعد صرف القرض وذلك للحصول على
االسترداد النقدي ،ويصرف االسترداد النقدي خالل  60يوما ً من صدور بوليصة التأمين.
 يتعين على العميل إرجاع مبلغ االسترداد النقدي في حال تسوية أو تحويل القرض إلى بنك آخر أو
إلغاء بوليصة التأمين قبل عامين من صدورها أو عدم سداد قسط البوليصة لعامين.
 يُصرف االسترداد النقدي بحسب الجدول أدناه:

قسط البوليصة
 165دوالر أمريكي وما فوق

أقل مدة
 10أعوام

االسترداد النقدي
 2500ر.ق
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 225دوالر أمريكي وما فوق

و)

 10أعوام

 5000ر.ق

بوليصة تأمين مجانية مع قرض السيارة
 يجب أن تبلغ مدة سداد قرض السيارة الحد األقصى المسموح به بموجب الحملة لكل شريحة راتب
وهي  72شهراً للقطريين و 48شهراً لألجانب.
 يتعين على العميل سداد قيمة بوليصة التأمين المجانية للمركبة بسعر  %2.5من قيمة المركبة عند
طلب البنك في حال قام بالتسوية المبكرة للقرض أو تحويله إلى بنك آخر قبل إتمام عامين من تاريخ
صرف القرض.

.4

أحكام البنك

 4.1تخضع هذه الحملة إلى أحكام وشروط البنك التي يق ّدم بموجبها منتجاته بما فيها األحكام المنطبقة
على العمالء وأي أحكام وشروط ترد في أي مستندات أخرى تش ّكل اتفاقية مصرفية.
.5

أحكام عامة

 5.1بهدف التأكد من الشفافية في عملية السحب وموثوقية المنتج يحتفظ البنك بحقه في اإلعالن عن
األرقام الرابحة وأسماء وجنسيات الرابحين عندما تتطلب الحاجة.
 5.2تختص محاكم قطر في تسوية أي نزاع ينشأ عن المعاملة أعاله.
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