
 

 

 

“Wakala Account” Promotional Campaign Terms and Conditions 

1. This promotional campaign is exclusive to all retail banking customers (the“Customers”) 
of Al Salam Bank B.S.C. (the “Promoter”), who enters into a new Wakala transaction 
during the promotional period (the “Promotional Campaign”).  
 

2. The Promotional Campaign shall commence on 15November 2022, and will end on 15  
December, 2022 (the “Promotional Period”). 

3. Eligibility to participate in the Promotional Campaign will be based on the Promoter’s 
customers redeeming a special coupon code provided by a dedicated influencer on, to be 
used and redeemed through the Promoter’s mobile application.  

4. The coupon code will allow the Customers who deposit any amount not less that BD500 
and not exceeding BD1 million for a fixed tenure of 3 months only (the “Criteria”), with a 
chance to gain an expected profit return at the rate of 3.5% per annum. Customers 
applying for any amount/tenor contrary to what has been specified in the Criteria, will not 
be entitled to benefit from the expected profit rate specified in this clause, instead they 
will be subject to the terms and conditions of the Promoter’s Wakala Account Agreement.  

5. Customers cannot apply the coupon code to their existing Wakala transactions. The 
coupon code may only be applied to new Wakala transactions that fall within the Criteria. 
The coupon code can only be applied to one Wakala transaction during the Promotional 
Period.  

6. The terms and conditions of this Promotional Campaign shall be governed and construed 
in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain without violating the principles of 
Islamic Shari’a and any dispute shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts 
of the Kingdom of Bahrain. 

7. In addition to this Promotional Campaign’s terms and conditions, the Promoter’s standard 
account opening terms and conditions, and the Wakala Account Agreement terms and 
conditions in addition to any relevant terms and conditions shall continue to apply. 

8. The Promoter may at any time in its sole discretion modify or withdraw these terms and 
conditions after obtaining the Ministry of Industry and Commerce’s consent, without any 
liability on the Promoter’s part. The Promoter’s decision regarding the same shall be final 
and binding. 

 

 

 

  



 

 

 
 شروط وأحكام الحملة الترويجية لحساب وكالة

 
لألفراد .1 المصرفي  القطاع  لعمالء  حصرية  الترويجية  الحملة  هذه  بنك    ")العمالء("  إن   السالمفي 

 .  )"الحملة الترويجية"(خالل الفترة الترويجية معاملة وكالةلفتح اللذين يتقدمون  ، )"المروّج"(ش.م.ب.

الفترة  (" 2022ديسمبر  15 لغايه، وتستمر 2022 نوفمبر  15بتاريخ ستبدأ الحملة الترويجية في  .2

 "). الترويجية

 أحدمن رمز قسيمة خاص يقدمه  العمالءللمشاركة في الحملة الترويجية استفادة   يشترط للتأهل .3

 المؤثرين، الستخدامه واسترداده من خالل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمروّج. 

مليون   دينار بحريني وال يتجاوز 500ال يقل عن  الذين يودعون أي مبلغ سيؤهل العمالءرمز القسيمة  .4

 ٪3.5  إلمكانية الحصول على معدل ربح متوقع بواقع ")المعيارأشهر فقط (" 3لمدة  دينار بحريني،

االستفادة من معدل  ال يمكنهم ، للمعيار خالفةمدة ملأي مبلغ  يختارون إيداع. العمالء الذين سنويًا

هذا البند، بل سيكونون خاضعين إلى شروط وأحكام اتفاقية حساب الربح المتوقع المذكور في  

 .الخاصة بالمروج الوكالة

، بل أن استخدام رمز ال يمكن للعمالء تطبيق رمز القسيمة على معامالت الوكالة الحالية الخاصة بهم .5

ية فقط.  القسمية سيتاح لمعامالت الوكالة التي تقع ضمن المعيار والتي تفتح خالل الفترة الترويج

 خالل الفترة الترويجية. فقط معاملة وكالة واحدة يجوز تطبيق رمز القسمية على 
تخضع وتفسر شروط وأحكام هذه الحملة الترويجية وفقًا لقوانين مملكة البحرين بما ال يتعارض مع  .6

التطبيق، وكما مبادئ الشريعة اإلسالمية وفي حالة االختالف تكون مبادئ الشريعة اإلسالمية سائدة  
 .يخضع أي خالف لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم مملكة البحرين

فتح   .7 وأحكام  شروط  أيضًا  تسري  الترويجية،  بالحملة  الخاصة  واألحكام  الشروط  هذه  إلى  باإلضافة 
إلى جانب أي مواد ترويجية و/أو شروط وأحكام  وشروط وأحكام حساب الوكالة  الحساب لدى المروج،  

 .والتي تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام ذات الصلة،

يحق للمروج في أي وقت من األوقات، وبناءً على تقديره المطلق القيام بتعديل أو بسحب هذه الشروط  .8
الزبائن   إشعار  المروج  على  يجب  حيث  والتجارة  الصناعة  وزارة  موافقة  على  الحصول  بعد  واألحكام 

أو   تعديل  أي  بدإلغاء بخصوص  المروج،  قرار  يعد  المروج.  على  قانونية  مسؤولية  أي  بهذا   ون  المتعلق 
  .الخصوص نهائيًا وملزمًا

 


