
 

 

"مليونير مرصف عجمانتوفير " حساب  
 :كيف تكون أحد الرابحير  

درهم واحصل عىل أول قسيمة سحب مليونير مرصف  10,000افتح حساب مليونير مرصف عجمان بإيداع مبلغ ال يقل عن •
 .عجمان

 .سيتم احتساب قسائم السحب عىل أساس الحد األدنى للرصيد اليومي خالل الشهر •
مرصف عجمان، سيتم منح قسيمة سحب ترحيبية واحدة إذا تمت المحافظة عىل حد أدنى للرصيد عند فتح حساب مليونير  •

 .درهم من تاري    خ فتح الحساب حتى نهاية الشهر نفسه 10,000قدره 
ي حساب مليونير مرصف عجمان الخاص بك لشهر ميالدي كامل )من بداية الشهر حتى  10,000مقابل كل  •

ى
درهم توفرها ف

ي سحب مليونير مرصف عجماننهاية الشهر(، س
ى

 .تحصل عىل قسيمة سحب إضافية ف
ي أي يوم من األيام ألقل من  •

ى
درهم، سيفقد  10,000إذا انخفض الحد األدنى لرصيد حساب المليونير لمرصف عجمان ف

ي جمعها خالل دورة السحب
 .صاحب الحساب جميع قسائم السحب التى

ي يجب أن يحصل صاحب الحساب عىل ستة قسائم سحب عىل •
ى

اك ف  األقل لحساب المليونير لمرصف عجمان لالشيى
، )ُيسمح بحد أقىص   .قسيمة سحب لكل حساب للسحب الواحد( 1,000السحب الكبير

ي  •
ى

سيتم احتساب قسائم السحب عىل مستوى الحساب فقط. عىل سبيل المثال، العمالء الذين يقومون بإيداع األموال ف
وط وأحكام  حساب المليونير لمرصف عجمان الخاص بهم ي شر

ى
ي السحب كما هو موضح ف

ى
ى للدخول ف سيكونون مؤهلير

 .المنتج
ي  •

ى
تنتهي صالحية جميع قسائم سحب المليونير لمرصف عجمان عىل الفور / ُيعاد تعيينها إىل صفر عند مشاركة العميل ف

 .السحب الكبير 
 

 

  
 
  االدخار بذكاء. مرصف عجمان مليونير توفير  سحوبات حساببرنامج  بادر برسعة التسجيل ف

 
 اآلن، وابدأ ف

 

 

 األسئلة واألجوبة المتكررة

 (؟iWinمرصف عجمان )حساب مليونير  ماذا لو كان لدي بالفعل حساب توفير 
، فكل ما تحتاج إليه هو الحفاظ عىل الحد األدنى وهو مبلغ سابقا  (iWinإذا كان لديك بالفعل حساب مليونير مرصف عجمان )حساب 

 درهم لدخول أول سحب.  10,000
يعة اإلسالمية؟هل حساب مليونير   مرصف عجمان متوافق مع الرسر

المضاربة، وهو حساب بوديعة تحت الطلب حيث تستند األرباح المحققة مبدأ مرصف عجمان عىل مليونير نعم، يعتمد حساب توفير 
ى أن الخسارة )إن وجدت( وفق النسب الشائعة المتفق عليها ي حير

ى
ا، ف

ً
يتحملها رب المال فقط )صاحب الحساب( ما لم يكن هناك  مسبق

عية لجنةوالموافقة عليه من ِقبل  السحوبات تمت مراجعة برنامج كما   سوء إدارة متعمد أو إهمال جسيم من قبل الُمضارب.   الرقابة الشر
 . لدينا  الداخلية

  حساب توفير مليونير  ما المبلغ الذي أحتاجه لالدخار 
 
 مرصف عجمان؟ف

  10,000تشاء. إال أنك يجب أن تبدأ بإيداع كيفما أي مبلغ   ادخار كنك يم
ا

ي بحد أدنى لتكون مؤهًل
للحصول عىل قسيمة درهم إمارانى

ونيقسيمة )سحب واحدة  ا عىل  ا ستحصل عليه ةسحب إلكيى
ً

ي  10,000لكل  ةسحب واحدقسيمة حينئٍذ(. كما ستحصل أيض
درهم إمارانى

 تحويل إىل حسابك. الأو الفوري  يداعمن خالل ال  أو ميالدي كامل تحتفظ بها لمدة شهر 
  حساب 

 
؟توفير ما المبلغ الذي أحتاجه ف   السحب الكبير

 
 مليونير مرصف عجمان للمشاركة ف

 للسحب الكبير هو 
ا

، عىل سبيل المثال، أنه يمكنك ادخار قسائم  6كل ما تحتاجه لتكون مؤهًل ي
ي  10,000سحب. بما يعتى

درهم إمارانى
نامج )إجماىلي  ميالديةلمدة ستة أشهر  ة منذ بداية الير ي لشهر  60,000سحب(، أو يمكنك ادخار  ستة قسائم 6مباشر

 ميالديدرهم إمارانى
 .  لدخول السحب الكبير

ا
، تكون مؤهًل ى ي كلتا الحالتير

ى
 واحد. وف



 

 

 
 
 

 ؟ير ما ه  جوائز السحب الكب
ى أشهر، وتبلغ ق 6يتم السحب الكبير كل  ي لفائز واحد.  1يمة الجائزة الكير

 مليون درهم إمارانى
 

  يرب  ح 
  السحوبات الشهرية الت 

 
  برنامج توفير مليونير هل سأشارك تلقائًيا ف

 
درهم  5,000 مبلغ مرصف عجمانفيها المشاركون ف

ا؟
ً
  شهري

 
 إمارات

ي السحب طالما لديك رصيد يومي قدره 
ى

ي رصيدك.  10,000نعم، ستشارك تلقائًيا ف
ى

ي شهرًيا أو مضاعفاته ف
 درهم إمارانى

 
نامج سحوبات الميالدي كيف يتم حساب الشهر   مليونير مرصف عجمان؟حساب  لير

نامج بحساب رصيدك من اليوم األول من الشهر   . يالشهر الميالدوحتى نهاية نفس  الميالدي يقوم الير
 

  منتصف الشهر؟
 
 ماذا لو قمت بإيداع األموال ف

ي حساب إذا قمت 
ى

ي بداية الشهر التاىلي باليداع ف
ى

ي أي وقت خالل الشهر، فستصبح مؤهال لدخول السحب ف
ى

مليونير مرصف عجمان ف
ي  40,000. عىل سبيل المثال، إذا قمت بإيداع الميالدي الذي يليهللشهر 

ى
مرات دخول سحب خالل شهر  4مارس، فستحصل عىل  25ف

ي شهر مايو. 
ى

ي ستنعكس ف
 أبريل والتى

 
؟ 10,000وكان رصيدي أقل من  الرصيد المتوفر لو قمت بسحب  ماذا   

 
 درهم إمارات

ي أي يوم خالل الشهر  10,000مليونير مرصف عجمان عن رصيد حساب التوفير إذا انخفض 
ى

ي ف
، فستخش جميع الميالديدرهم إمارانى

نامج إىل تشجيع ممارسات االدخار  قسائم ي تم جمعها، وستبدأ من جديد. يهدف الير
كما أن االستمرارية الجيدة،   والتوفير  دخول السحب التى

ي برنامج مليونير مرصف عجمان 
ى

ي المشاركة ف
ى

ى سيساعد ف ي  المتعاملير
األرباح المحققة وفق النسب الشائعة المتفق المزيد من عىل جتى

ا. 
ً

 عليها مسبق
 
؟ما   ه  فرص الفوز المتاحة ل 

، وحافظت عىل رصيدك أعىل من  كير نامج. ولكن كلما ادخرت أ ي الير
ى

ى ف يعتمد األمر بالفعل عىل عدد عمالء مرصف عجمان المشاركير
ي الفوز.  10,000

ى
ة أطول، زادت فرصك ف ي أو مضاعفاته لفيى

 درهم إمارانى
 

 تحويل راتتر  إل مرصف عجمان؟ عىلهل يتعير  
كير مالءمة. ال، ومع  وط تمويل أ  ذلك، فإن تحويل راتبك إىل مرصف عجمان سيوفر لك شر

 
  تحويل راتتر  إل حساب المليونير لمرصف عجمان؟

 هل يمكنت 
 نعم، يمكنك تحويل راتبك. 

 كيف أقدم شكوى أو استفسار بخصوص حساب مليونير مرصف عجمان؟
احات، يمكنك زيارة أي من فروعنا وتقد ا االتصال بالخدمات للشكاوى واالقيى

ً
يمها كتابًيا أو شفهًيا إىل مسؤول خدمة العمالء. ويمكنك أيض

ي 800 22المرصفية عير الهاتف عىل الرقم 
ونى يد  nbank.aeawww.ajm . أو يمكنك كذلك استخدام موقعنا اللكيى أو عنوان الير

ي 
ونى  . info@ajmanbank.ae اللكيى
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