الشروط واألحكام الخاصة بحملة العمالت الذهبية من البنك العربي اإلفريقي الدولي
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تطبق شروط الحملة على أساس احتساب متوسط التدفق المالي الجديد ،ويعرف التدفق المالي الجديد بأي أموال يتم إضافتها بعد
رصيد إقفال مجموع أرصدة العميل يوم ( 2021/05/31مجموع أرصدة العميل من شهادات ،ودائع ،حسابات جارية وحسابات
التوفير بجميع العمالت).
مدة الحملة ثالثة أشهر تبدأ من يوم  2021/06/01وتنتهي في .2021/08/31
تتضمن الحملة منتجات الحساب الجاري اليومي بالجنيه المصري والحساب الجاري بدون فوائد بالجنيه المصري فقط ال غير.
بالنسبة لحسابات الفراد -يستحق العميل جائزة قدرها نصف جنية ذهب ومضاعفتها عندما يحتسب متوسط حركة الحساب بحد
أدني  500,000جم (فقط خمسمائة ألف جنيه مصرى) في مدة ثالثة أشهر للحسابات الجارية بفائدة وشهر للحسابات الجارية
بدون فائدة.
بالنسبة لحسابات الشركات  -يستحق العميل جائزة مالية قدرها 1500جم (فقط ألف وخمسمائة جنيه مصرى) ومضاعفتها عندما
يحتسب متوسط حركة الحساب بحد أدني  2,500,000جم (فقط أثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى الغير) في مدة ثالثة
أشهر للحسابات الجارية بفائدة ،ومتوسط حركة الحساب بحد أدني 1,000,000جم (فقط مليون جنيه مصرى) لمدة شهر
للحسابات الجارية بدون فائدة.
في حالة إنطباق شروط الحملة يتم توزيع العمالت الذهبية  /الجوائز المالية عن طريق البنك في خالل أسبوعين من تاريخ إنتهاء
المدة المحددة حسب نوع الحساب (ثالثة أشهر للحسابات بفائدة وشهر للحسابات بدون فائدة).
يحتفظ البنك بحق إلغاء الجائزة في حالة عدم حضور العميل الستالم الجائزة خالل شهرين من تاريخ إخطاره بها بالطريقة
المناسبة للبنك.
ال يحق للعميل طلب استبدال الجنيهات الذهبية بقيمة نقدية.
في حالة وجود أوامر قضائية  /رقابية بتوقيع الحجز أو التحفظ على حساب العميل يمنع أو يحد من تعامل العميل على
الحساب ،يحق للبنك استبعاد العميل من الحملة وإلغاء الجائزة.
ال يجوز تفويض أو توكيل الغير في استالم الجائزة إال في حالة الوفاة ،ويتعين على الورثة اختيار أحدهم وتوكيله رسميا
للتعامل مع البنك واستالم الجائزة وذلك خالل شهرين من تاريخ اإلخطار بها ويحق للبنك إلغاء الجائزة واعتبارها كأن لم تكن.
لالشتراك في الحملة يجب التوجه إلي أي فرع من فروع البنك العربي الفريقي الدولي للتوقيع على طلب االشتراك أو القيام
باإلتصال بمركز إتصال خدمة العمالء.
يقر العميل أنه في حالة عدم االتزام بتعليمات البنك ولوائحه وكل ما سبق يحق للبنك استبعاد العميل من الحملة وإلغاء الجائزة
دون أن يكون للعميل حق المطالبة بها أو االعتراض على قرار البنك..

تطبق شروط وأحكام الحملة باإلضافة إلى الشروط واالحكام الخاصة بالحسابات لدى البنك العربي اإلفريقي الدولي.

