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MyHassad. Empowering your dreams.

Savings Account & Certificateحساب وشهادات التوفير

Make your dreams come true
by saving with MyHassad today!

حـقـق أحــالمــك باإلدخـــار
مـع حـصـادي اليـوم!

حــصــادي. يـحـقـق أحـــالمــك.

٩٩٩ ٢٢١ ١٧
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

OVER

$ 8,000,000 
IN CASH PRIZES

 ٨,٠٠٠,٠٠٠جوائز نقدية تزيد على
دوالر أمريكي
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MyHassad. Empowering your dreams.

Savings Accountحساب التوفير

Make your dreams come true
by saving with MyHassad today!

حـقـق أحــالمــك باالدخـــار
مـع حـصـادي اليـوم!

حــصــادي. تـحـقـق أحـــالمــك.

٩٩٩ ٢٢١ ١٧
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

OVER

$ 8,000,000 
IN CASH PRIZES

 ٨,٠٠٠,٠٠٠جوائز نقدية تزيد على
دوالر أمريكي

MyHassad has made more winners and delivered more prizes 
than any other savings scheme on the island. Since inception, over 
16,000 MyHassad winners have taken home in excess of 67 million 
Bahraini Dinars in cash prizes! 
Here’s your opportunity to join the winners’ list. This is what’s in 
store when you choose to open a MyHassad savings account or buy 
savings certificates. The longer you save, the more chances  you 
have to win. 

Every week, 20 winners will win BD 1,000 and 1 lucky winner will win $ 25,000. 
Your next opportunity to win is just 7 days away.

Every month comes the opportunity to win BD 100,000. MyHassad now allows you 
to earn a fortune every 30 days.

Here’s your chance to become a millionaire! Start the year by saving with MyHassad 
and end it by winning a million-dollar cash prize.

This year, double your winnings with a grand prize of $ 500,000 every quarter. Your 
dreams of winning big have now become a reality. 

Be the first to win our Eid cash prize worth $ 250,000. Additionally, 10 lucky winners 
get a chance to win a cash prize worth $ 1000. Save now with MyHassad and look 
forward to a prosperous Eid!

For the Weekly, Monthly, Quarterly, Eid & Annual cash prizes, every BD 50 minimum 
balance held for a 15 day period prior to the draw will earn 1 draw chance. Every 
BD 50 balance held for a 3 month period prior to the draw will earn 2 draw chances 
and every BD 50 balance held for a 6 month period prior to the draw will earn 3 
draw chances. 

Visit your nearest Ahli United Bank B.S.C. branch or call for an officer to visit you. 
You will be required to fill an account opening form and provide two valid photo 
identities e.g. CPR, passport (mandatory for expats), driving license etc.
In order to provide a balanced participation structure in the draw, maximum draw 
chances per customer are capped at 30,000 chances.
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25,000 دوالر أمريكي x فائز واحد
1,000 د.ب. x 20 فائزا

يعلن برنامج حصادي كل اسبوع، عن ٢٠ رابحا بمبلغ ألف دينار بحريني، إلى جانب فائز واحد بالجائزة االسبوعية 
الكبرى بقيمة ٢5 ألف دوالر أمريكي، أي أنه ال يفصلك عن فرصتك القادمة للفوز سوى 7 أيام فقط.  

 تأتيك فرصـة الفـوز شـهـريًا بمبلغ 1٠٠,٠٠٠ دينار بحريني. تسمح لك حـصـادي اآلن بفـرصة الفـوز بثروة
كل 3٠ يومًا.

ضاعف فرصك في الربح خالل هذا العام مع جوائز كبيرة بقيمة 5٠٠,٠٠٠ دوالر كل ثالثة أشهر. أصبحت 
أحالمك بالفوز الكبير اآلن حقيقة وواقعًا.

ها هي فرصتك لكي تصبح مليونيرًا! ابدأ العام باإلدخار مع حصادي وإنهيه بالفوز بجائزة نقدية بقيمة 
مليون دوالر.

كن أول من يفوز بجائزة العيد النقدية بقيمة ٢5٠,٠٠٠ دوالر. وباإلضافة لذلك ستتاح الفرصة لعشرة 
فائزين محظوظين للفوز بجائزة نقدية قيمتها 1٠٠٠ دوالر امريكي، ادخر اآلن مع حصادي وتطلع إلى 

احتفال زاهر بالعيد السعيد!

تمنحك كل 50 دينارًا بحرينيًا تحتفظ بها لمدة 15 يومًا قبل تاريخ السحب فرصة واحدة للدخول في 
السحوبات على الجوائز األسبوعية والشهرية والربع سنوية وجائزة العيد والجائزة النقدية السنوية. 

وإذا إحتفظت بها لمدة 3 أشهر قبل تاريخ السحب فإنها تمنحك فرصتين للدخول في السحب، وإذا 
إحتفظت بها لمدة 6 أشهر فإنها تمنحك 3 فرص لدخول السحب.  

تفضل بزيارة أّي من فروع البنك األهلي المتحد ش.م.ب. أو اتصل بنا لنقوم بزيارتك. ما عليك سوى 
 ملء استـمـارة فتح الحـســاب وتـقـديـم هـويـتـين سـاريتي الصالحـيـة مـثل البطاقة الذكية وجـواز السفر

)الزامي بالنسبة للوافدين( أو رخصة القيادة. 
تم تـحديـد فـرص المشـاركـة فـي السـحـب بـ 3٠,٠٠٠ فرصـة لكل عـميل للحفـاظ على فرص مشـاركة وفـوز 

متكافئة للجميع.  

شهرية 100,000 د.ب. x فائز واحد

ربع سنوية 500,000 دوالر أمريكي x فائز واحد

سنوية 1,000,000 دوالر أمريكي x فائز واحد

Monthly BD 100,000 x 1 Winner

Annual $ 1,000,000 x 1 Winner

Quarterly $ 500,000 x 1 Winner

$ 25,000 x 1 Winner 
BD 1,000 x 20 Winners

$ 250,000 x 1 Winner
$ 1,000 x 10 Winners

مرحبًا بك في برنامج حصادي، برنامج التوفير المصرفي الذي سّجل فائزين أكثر 
ومنح إجمالي جوائز أكبر مقارنة بأي برامج توفير أخرى في البالد، حيث فاز منذ 

إنشائه أكثر من 16,000 عميل وقّدم جوائز تزيد على 6٧ مليون دينار بحريني نقدًا. 

هذه فرصتك لتضيف اسمك إلى قائمة أصحاب الحظ السعيد، ما عليك سوى 
فتح حساب توفير أو شراء شهادات توفير حصادي. وكلما زادت مدة إدخارك، 

كلما زادت فرصك في الفوز

تطبق الشروط واألحكام. فترة الحملة الترويجية من فبراير ٢٠19 لغاية يناير ٢٠٢٠. لن تكون 
هناك جوائز أسبوعية أثناء السحب على الجوائز الشهرية وربع السنوية والسنوية. لن تكون 
هنالك جوائز شهرية خالل السحب على الجوائز ربع السنوية والسنوية. سيتم إدراج جميع 

عمالء البنك األهلي المتحد ش.م.ب. المؤهلين للدخول في السحوبات على الجوائز. 
سيتم إدراج جميع عمالء البنك األهلي المتحد - الكويت ش.م.ك.ع. في جميع السحوبات 
الشهرية عدا السحوبات األسبوعية وربع السنوية والعيد والسنوية التي تتم بعملة الدوالر 

األمريكي. يتم تغطية اإليداعات لدى البنك األهلي المتحد ش.م.ب. في المملكة من خالل 
الالئحة التنظيمية لحماية الودائع والحسابات االستثمارية غير المقيدة الصادرة عن مصرف 

البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم )34( لسنة ٢٠1٠. *ينطبق فقط على عيد الفطر.

Weekly

Eid*

أسبوعية

250,000 دوالر أمريكي x فائز واحدالعيد*
1,000 دوالر أمريكي x 10 فائزين

TERMS AND CONDITIONS APPLY. CAMPAIGN PERIOD FROM FEBRUARY 2019 UNTIL 
JANUARY 2020. FOR DETAILS PLEASE REFER TO THE PRODUCT LEAFLET. THERE 
WILL BE NO WEEKLY PRIZES DURING THE DRAWS FOR THE MONTHLY, QUARTERLY 
AND ANNUAL PRIZES. THERE WILL BE NO MONTHLY PRIZES DURING THE DRAWS 
FOR THE QUARTERLY AND ANNUAL PRIZES. ALL ELIGIBLE CUSTOMERS OF 
AHLI UNITED BANK B.S.C. SHALL BE INCLUDED IN ALL PRIZE DRAWS. ELIGIBLE 
CUSTOMERS OF AHLI UNITED BANK K.S.C.P. SHALL BE INCLUDED IN THE WEEKLY 
& MONTHLY DRAWS EXCEPT USD WEEKLY, QUARTERLY, EID & ANNUAL DRAWS. 
DEPOSITS HELD WITH AHLI UNITED BANK B.S.C. IN THE KINGDOM ARE COVERED 
BY THE REGULATION PROTECTING DEPOSITS AND UNRESTRICTED INVESTMENT 
ACCOUNTS ISSUED BY THE CENTRAL BANK OF BAHRAIN IN ACCORDANCE WITH 
RESOLUTION NO.(34) OF 2010.  *APPLICABLE ONLY FOR EID AL FITR.


