
 

Terms & Conditions of 
Education Loans Raffle 
Campaign by NBB: 

 

 حملةسحوبات شروط وأحكام 

بنك  مع تعليميةقروض الال

 :البحرين الوطني

1. Eligibility:  
Subject to Clause 3 ‘Disqualification’, all 
customers obtain for new Education loan will get 
one chance to enter the raffle.  
 

2. Allotment of Entries:  
2.1. Entries will be allotted instantly, where 
customer will get one chance to enter the raffle 
against each new Education loan during the 
campaign period. 
 

3. Procedure of the Draw:  
3.1. All draws will be held under the supervision 
of the Ministry of Industry and Commerce.  
3.2. The draw will be conducted by random 
selection of the entries allotted by eligible 
customers.  
3.3. The results of draws are deemed final unless 
it is found that any of the winners is not entitled 
to the prize because he/she is not eligible to take 
part in the draw or for any other reason subject 
to notifying and obtaining approval of the 
Ministry of Industry and Commerce.  
 
 

4. Distribution of Prizes:  
4.1. Depending on the education loan amount and 

monthly installments of the winner, the National 
Bank of Bahrain will pay the total education loan 
installment of 1 year only and up to BHD 500. 

4.2. Prize shall be deposited into the customer bank 
account after proper identification and due 
acknowledgement of the customer himself. 

4.3. The Bank reserves the right to use the winners’ 
name and photographs in all current/future 
promotional and advertising and marketing 
material and/or communications.  

 
 
5. Disqualification:  

5.1. NBB staff members, their spouses, parents, and 
children are NOT entitled for raffle draws.  

 األهلية  .1

سيحصل جميع العمالء الذين يحصلون  (،األهليةعدم  3)مع مراعاة البند 

ي السحبتعليمي عىل قرض 
 
 .جديد عىل فرصة واحدة للدخول ف

 
 تخصيص الفرص  .2

ي الحاليتم تخصيص   .2.1
 
، حيث سيحصل العميل الفرص ف

عىل فرصة واحدة للدخول السحب مقابل كل قرض 
ة  جديد خالل  تعليمي    هذه الحملة. فتر

 
 
 

 إجراءات السحوبات عىل الجوائز  .3
اف  .3.1 وزارة ممثل يتم إجراء جميع السحوبات تحت إشر

 . الصناعة والتجارة
ي ال  الليتم إجراء السحب من خ .3.2

صحاب أل ختيار العشوائ 
 . المؤهلي    العمالء

ي حالة ثبوت فوز أحد  .3.3
 
نتيجة السحب تعتتر نهائية ماعدا ف

هلة و ذلك بموافقة وزارة الصناعة و ؤ الحسابات الغت  م
  ة. التجار 

 
 
 
 توزي    ع الجوائز .4

ا عىل مبلغ قرض التعليم وا  4.1
ً
 ألقساط الشهرية للفائزين ، سيدفعاعتماد

ي إجمالي قس
 ط قرض التعليم لمدة عام واحد فقطبنك البحرين الوطن 

ي  500وحنر 
 دينار بحرين 

ي الحساب البنكي للعميل بعد التحديد الصحيح  ةئز اتودع الج 4.2
ف 

 . واإلقرار الواجب من العميل نفسه

ي 4.3  
 
ي استخدام أسما يحتفظ البنك بالحق ف

 
ء الفائزين وصورهم ف

ويجية واال جميع الحم  .نية المستقبليةال ع إل ت و/أوالمواد التر
 
 
 

 هلية ألفقدان ا .5



5.2. NBB’s Board Directors are NOT eligible for any 
draw.  

 
 
 
6. Right to Set Off:  

If the customer is delinquent in any other account 
with the Bank including, but not limited to, any loan, 
credit card or overdraft, the Bank has the right to set 
off the prize amount and pay the balance if any, to 
the winner.   
 
 
 

7. Bank’s Discretion:  
7.1. Subject to the relevant rules and regulations of 

regulatory bodies or Ministry of Industry and 
Commerce applicable to such programs, the 
Bank’s decision related to the Draw and the 
prize award will be final and no further 
correspondence, requests or claims will be 
entertained in this regard.  

7.2. Subject to the relevant rules and regulations of 
regulatory bodies or Ministry of Industry and 
Commerce applicable to such programs, the 
Bank reserves the right to change or modify 
these terms and conditions or any other related 
terms and conditions related to the Draw 
procedure, frequency, prize structure etc., at any 
time at its sole discretion. The revised terms will 
be informed to the regulatory bodies as 
necessary.  

7.3. Subject to the relevant rules and regulations of 
regulatory bodies or Ministry of Industry and 
Commerce applicable to such programs, in case 
the prize is not payable due to any reason 
whatsoever, the process of retention and 
depository of the prize amount will be subject to 
the resolution (1) of 1993 issued by the Ministry 
of Industry and Commerce. 

 

ين وهم )الزوجة موظفي   البنك و أفراد أشهم ا .5.1 لمباشر
طفال( لن يكونوا مؤهلي   لدخول األ بوان و أل والزوج وا
 .السحوبات

لدخول دارة لن يكونوا مؤهلي   اإل  أعضاء مجلس .5.2
 .السحوبات

 
 
ي إجراء المقاصة .6

 
 الحق ف

 عن الدفع بموجب أي حساب آخر لدى 
ً
إذا كان الزبون متخلفا

ي ذلك، عىل سبيل المثال 
 
الحرص، أي قرض أو  ل البنك، بما ف

بطاقة ائتمان أو سحب عىل المكشوف ، ويحق للبنك إجراء 
ي مبلغ الجائزة و أي مبلغ مستحق للبنك ودفع الرصيد 

 
مقاصة ف

ي للفائز، إن وجد
 .المتبقر

 
 
 
 التقدير المطلق للبنك  .7

والقرارات ذات الصلة الصادرة من قبل  األحكاممع مراعاة  .7.1
 األخرىوزارة الصناعة و التجارة او السلطات الرقابية 

،يعتتر قرار البنك ذات الصلة بالجوائز نهائًيا ولن يتم قبول 
  .الصددت أو طلبات أو مطالبات أخرى بهذا ال أية مراس

والقرارات ذات الصلة الصادرة من قبل  األحكاممع مراعاة  .7.2
،  األخرىوزارة الصناعة و التجارة او السلطات الرقابية 

وط وأحكام أو أي  يحتفظ البنك بحق تغيت  أو تعديل شر
وط وأحكام أخرى متعلقة بإجراء السحب، وعدد مرات  شر

ي أي وقت بمحض التق السحب وهيكل الجائزة، إلخ،
 
دير ف

المطلق للبنك ويقوم البنك بإخطار السلطات الرقابية 
وط و  ورة األحكام بالشر   .المعدلة حسب الرص 

والقرارات ذات الصلة الصادرة من قبل  األحكاممع مراعاة  .7.3
ي  األخرىوزارة الصناعة و التجارة او السلطات الرقابية 

النر
ي حالة عدم دفع الجائزة 

 
امج، ف  أليتنطبق عىل هذه التر

 حفظ وإيداع الجائزة ، فإن إجراءاتاألسبابسبب من 
لسنة ( 1) رقم لما نص عليه القرار  تكون تبعا 

 . الصادر عن وزارة الصناعة و التجارة1993
 

 


