
 شروط وأحكام حملة تحويل الراتب
 

 العرض .1
 

 "(.فترة العرض)" 2019مايو  9حتى  2018مايو  9يبدأ هذا العرض من  1.1

 
 األهلية .2

 
يسري هذا العرض على عمالء بنك الدوحة الجدد الذين يقومون بفتح حساب تحويل راتب خالل فترة  2.1

لاير قطري  5,000إيداعه ال تقلّ قيمته عن العرض ويقدمون دليل على أن الراتب الشهري الذي سيتم 

"(. وهذا الدليل يمكن أن يكون في شكل مفردات الراتب أو في أي شكل آخر العمالء المؤهلون)"
 يحدده البنك وفقاً لتقديره من حين آلخر.

 
 المنافع .3

 
 :أدناه والمذكورة بها المعمول للشروط وفًقا المزايا على الحصول مؤهل عميل لكل يحق 3.1

 
 سحب لربح راتب طوال العمر: (أ

 

 مليون لاير قطري لفائز واحد فقط. 2يبلغ الحد األقصى لهذا السحب 

 
 مليون ميالً من أميال الدوحة: 1اربح  (ب

 
مليون ميالً من أميال الدوحة شريطة أن يستوفي العميل معايير  1فائًزا  12يربح  – السحب الشهري

 ( أعاله وأن يكون من حاملي بطاقات ائتمان بنك الدوحة.2األهلية المحددة في البند رقم )

 
ألكبر ثماني شركات تقوم بتحويل رواتب موظفيها إلى بنك الدوحة )يختارها  –سحب نهاية العام 

  لتقديره الخاص(.البنك وفقاً 
 

  تنطبق فقط على العمالء الجدد والحاليين المحولة رواتبهم إلى بنك الدوحة والصادر لهم بطاقات
 ائتمانية

  لاير قطري 5000الحد األدنى للراتب 

  لاير قطري أو أكثر  5000الحد األدنى لمتوسط الرصيد في الحساب 

 لاير قطري في الحساب. 1000 منح فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري مقابل كل 

 
 خدمة الحواالت المجانية: (ج

 
تنطبق على عمالء تحويل الراتب الجدد، حيث سيحصل العميل على عدد محدد من الحواالت  -

 المجانية خالل الشهر وذلك لمدة ستة أشهر بعد فتح الحساب مع بنك الدوحة.
السماح بإجراء الحواالت المالية اإللكترونية ومعامالت السويفت اإللكترونية من خالل تطبيق  -

 الجوال المصرفي وموقع اإلنترنت المصرفي فقط 



 عدم تطبيق أي رسوم بصورة تلقائية  -
 

% على القروض الشخصية وفق أدنى سعر فائدة بحسب شرائح الراتب ذات الصلة 1خصم حتى  (د

 لة.المحددة ضمن الحم
 

 .القرض منح من األولى السنة خالل الشخصي للقرض شهرية أقسط ثالثة تأجيل اإلمكان (ه

 .التأجيل عرض على للحصول األقل على واحد قسط دفع العميل على يتعين -
 شهر عن تقل ال زمنية فترة هناك يكون أن شريطة وقت أي في فقط واحد قسط تأجيل باإلمكان -

 .مؤجلين قسطين أي بين واحد
 .القرض مدة خالل وقت أي في األقصى السقف المتبقية القرض مدة تتجاوز أال يجب -

 

 لاير قطري عبر السحب الذي سيتم عليها  10,000عميالً بفرصة الفوز بجائزة قدرها  30سيحظى  (و

 هذا السحب مخصص حصرياً للعمالء ذوي الرواتب المحّولة إلى بنك الدوحة  -    

 
 حال الحصول على قرض سيارة: التأمين المجاني للسيارة في (ز

 
تكون فترة سداد قرض السيارة هي الفترة القصوى المسموح بها ضمن العرض لكل شريحة، أي  -

 شهًرا للعمالء األجانب. 48شهًرا للعمالء القطريين و 72
ُيحظر التسوية المبكرة للقرض أو تحويله إلى أي بنك آخر قبل إتمام عامين من تاريخ منح قرض  -

 السيارة.
% على قيمة السيارة في حال 2.5يكون العميل ُملزًما بسداد قيمة التأمين المجاني للسيارة عند  -

 طلب البنك ذلك.
 

 االسترداد .4
 

 9يصبح العميل تلقائًيا جزء من سحب أميال الدوحة الذي ُيقام في أو قبل  (،1.3مع مراعاة البند ) 4.1
 بمجرد إيداع أول راتب شهري في الحساب الجاري للعميل المؤهل. 2019مايو 

 
 شروط البنك .5

 
يخضع هذا العرض لشروط وأحكام البنك التي يستند إليها في تقديم منتجاته، بما فيها "الشروط المطبقة  5.1

 يل" وأي مستندات أخرى تشكل جزًء من االتفاقية البنكية.على العم
 
 

 أحكام عامة .6
 

 للعمالء مسبق إخطار دون السحب مواعيد تغيير الخاص لتقديره وفقاً  للبنك يحق كما 6.1

 



 الفائزين العمالء أرقام عن اإلعالن للبنك يحق المنتج، ومصداقية السحب عملية شفافية ضمان بغية  6.2

 البنك قيام على العمالء يوافق بالجوائز، الفوز وعند. ذلك األمر تطلب متى وجنسياتهم واسمائهم
 .البنك قبل من أيضاً  الحاجة حسب نشرها سيتم حيث ذلك البنك طلب متى معهم الصور بالتقاط

 
 في الفصل في قطر دولة في المدنية المحاكم وتختص القطري للقانون والشروط االحكام هذه تخضع 6.3

 .بخصوصها ينشأ نزاع أي
 

 


