
 

 

 

OFFER GRID 

Reward 

Type 
Relationship Qualifying Criteria 

Reward 

Amount 

Additional 

amount 

(only for 

existing 

card 

customers) 

Total 

amount 

for 

existing 

card 

customers 

Funding 

Reward 

Citigold 

Open and fund a Citigold account with a 

minimum of USD 200,000 within 90 days 

from account opening date & maintain Total 

Relationship Balance1 at or above minimum 

for 90 days at all times 

Cashback 

of AED 

4,000 

+Cashback 

of AED 

1,000 

Cashback 

of AED 

5,000 

Citigold 

Private 

Client 

Open and fund a Citigold Private Client 

account with a minimum of USD 1,000,000 

within 90 days from account opening date & 

maintain Total Relationship Balance1 at or 

above minimum for 90 days at all times 

Cashback 

of AED 

10,000 

+Cashback 

of AED 

1,000 

Cashback 

of AED 

11,000 

Bonus 

Reward 

Citigold & 

Citigold 

Private 

Client 

To earn this additional reward, the 

customer must have qualified for the 

Funding Reward and additionally have 

purchased a total of at least $10,000 worth 

of investments or life insurance products2 

by the end of the Funding Period3 

Cashback 

of AED 

2,500 

N/A 

Cashback 

of AED 

2,500 

Profiling & 

Investment 

Account   

Opening 

Reward 

Citigold & 

Citigold 

Private 

Client 

1- Open a Citigold or Citigold Private Client 

account 

2- Open a Mutual Fund account 

3- Complete investor profiling 

Cashback 

of AED 

500 

Cashback 

of AED 

500 

 

1- Total Relationship Balance is the sum of balance in deposits, investments (client’s equity only, leverage component not included) or insurance policy values. 

2- Eligible investment products: Securities that Citibank UAE offers on local & offshore bookings within the bond, SN, equity and mutual fund, including RSPs. 

Customer can buy any one insurance product or multiple insurance products with aggregate annualized premium being >=$10M in order to qualify. However, if 

customer buys $5,000 of Investments and $5,000 of insurance, he/she will not qualify.  

3- Funding Period is the 90 days after the customers has funded above the minimum threshold where he/she must maintain the balance above the minimum at all 

times. Account must be funded with new money.  New money means a deposit of funds from outside Citibank. Any transfer of funds between any Citibank 

account(s) (be it GWM UAE, IPB Singapore) would not be considered as new funds. 

 

OFFER TERMS AND CONDITIONS (ONLY EXISTING CARD CUSTOMERS ELIGIBLE) 

Terms related to which customers are eligible for this offer: 

1. Only customers who have an active Citibank UAE credit card at the time their first retail account is opened will be considered for the 
additional pay-out of MRC offer. 

2. Customers that have closed any Citibank account where they were a single or joint account holder within 12 months immediately 
preceding the date of opening the new Citigold/Citigold Private Client Account are not eligible for the reward. 
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3. For joint accounts, only one reward will be given to the Primary Account Holder. 
4. This offer is applicable only for UAE residents. 
5. Offer is NOT applicable for US persons 
6. Offer is NOT applicable for Citibank staff (Including Non-Employees) 

 

Terms related to what eligible customers must do to qualify for this offer: 

7. The Campaign is valid for all new customers who open Citigold (CG) /Citigold Private Client (CPC) relationship bank accounts from 
January 1st, 2023, to December 31st 2023. 

8. Initial Funding: Once a CG account is opened, the customer must have Total Relationship Balance of USD 200,000 (or equivalent in other 
currencies) or more in their CG relationship within 90 days of opening the bank account. Likewise, the customer must have Total 
Relationship Balance of USD 1,000,000 (or equivalent in other currencies) or more under CPC relationship, within 90 days of opening the 
bank account. Total Relationship Balance is the sum of balance in deposits, investments (clients equity only, leverage component not 
included) or insurance policy values. 

9. In order for a customer to qualify for CG Funding Reward, once initial funding has taken place, customer must maintain their 
relationship balance of USD 200,000 (or equivalent in other currencies) or more in their CG relationship for a period for 90 consecutive 
days at all times. Likewise, for a customer to qualify for CPC Funding Reward, once initial funding has taken place, customer must 
maintain their relationship balance of USD 1,000,000 (or equivalent in other currencies) or more in their CPC relationship for a period of 
90 consecutive days at all times. The 90 consecutive days in which customer maintains required Total Relationship Balance is defined as 
Funding Period. For the avoidance of doubt, the Funding Period has to start no later than 90 days from account opening date. For the 
purpose of calculating reward, the lowest daily balance maintained for the 90 days will be taken. 

10. Funds transferred from Citibank UAE accounts will NOT be counted towards TRB calculation for offer fulfilment. Any funds that a 
customer received from another Citibank UAE account will be deducted from the TRB calculation for Funding Offer reward. For example, 
if a customer opened an account on January 1st, 2023, funded the account on January 10th, 2023 and maintained a TRB of $250,000 
until April 10th, 2023, BUT $150,000 of the $250,000 came from a transfer from another Citibank UAE account, the customer’s TRB 
would be calculated to be only $100,000 and the customer would NOT qualify for the offer. 

11. To earn the Bonus Reward, the customer must qualify for Funding Reward as mentioned in above clauses, and additionally hold have 
purchased at least $10,000 worth of investment products or a life insurance product by the end of the Funding Period. 

12. The account should be in good standing at the time of reward credit. 
13. Customer qualifying under this offer cannot concurrently qualify under any other offer related to CG/CPC account relationship.  
14. If a customer has multiple Citi credit cards active at the time of opening the retail account, the customer will not receive a multiplied 

credit based on how many active cards they have at the time retail account is opened. 
 

Other Terms related to this offer: 

15. The Funding and Bonus Rewards would be credited to customer’s bank account within 30 working days of customer fulfilling the 
qualification criteria  

16. Citibank reserves the right to change / modify the campaign anytime 
17. Citibank Terms and Conditions apply which can be read at https://www.citibank.ae/TnC . They are subject to change and are available 

upon request 
18. All offers are made available on a best-effort basis and at the sole discretion of Citibank, N.A. UAE 
19. In no event shall Citibank, any of its affiliates, or any of their officers, directors, employees or agents be liable for any loss, damage or 

expense arising out of or otherwise related to this offer 
20. By inquiring about our services, offers or products, the customer will be authorizing our representatives to approach on contact details 

including the telephone/mobile number 
21. If the required balance is not maintained (For Citigold USD 200,000 and/or Citigold Private Client USD 1,000,000) for 4 months, the 

account may be closed or downgraded by Citibank in compliance with the applicable terms and conditions 
22. The products and services mentioned on this website are not offered to individuals resident in the European Union, European Economic 

Area, Switzerland, Guernsey, Jersey, Monaco, San Marino, Vatican, The Isle of Man or the UK, Brazil, New Zealand. This page is not, and 
should not be construed as, an offer, invitation or solicitation to buy or sell any of the products and services mentioned herein to such 
individuals 

23. The Consumer has the right to acquire separately one of proposed bundled Products and or Services and forgo the favourable terms 
 

OFFER TERMS AND CONDITIONS (FOR PROFILING & INVESTMENT BONUS REWARD): 

1. The offer is valid for all new customers who open Citigold (CG) /Citigold Private Client (CPC) relationship bank accounts during the 
period from January 1st 2023 to December 31st 2023. (both dates included) (“Offer Period”). 
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2. Customers are eligible to receive AED 500 cashback on their retail account if they open a new Mutual Fund Account or Securities 
Brokerage Account with Citibank N.A. UAE and complete their investor profile during the Offer Period and have Knowledge and 
Experience in Mutual Funds category which is indicated and confirmed by them to Citibank N.A. UAE as part of the investor profile.  

3. The offer will be at individual Customer Identification Number. If the customer opens more than one Mutual Fund Account with Citibank 
N.A. UAE under single or joint relationships, this offer is applicable only once per customer on the last opened Mutual Fund Account 
during the Offer Period. 

4. The cashback will be credited to the customer’s Citibank bank account on 15th of the subsequent month in which mutual fund account 
or Securities Brokerage Account was opened. 

5. Systematic Investment Plan (SIP) transactions are excluded from this offer. 
6. Customers need to have an active Mutual Fund Account or Securities Brokerage Account with Citibank UAE, a valid investor profile, 

Knowledge and Experience in Mutual Funds category which is indicated and confirmed by them to Citibank at the time of us crediting 
the cash back to customer’s Citibank bank account. 

7. In addition to the above, General Terms & Conditions available on www.citibank.ae that governs the Mutual Fund Account, the 
Securities Brokerage Accounts and the Investment Services apply to this offer. 

8. Customers are expected to have read and understood the above terms and conditions and the General Banking Terms & Conditions 
document available on www.citibank.ae at the time of signing the account opening documents. 

9. These terms and conditions are subject to any applicable laws and regulations, including any regulations governing the Mutual Fund 
Account or the Securities Brokerage Account. 

10. The Consumer has the right to acquire separately one of proposed bundled Products and or Services and forgo the favourable terms 
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 العرض

مكافأةمبلغ ال شروط التأهل  نوع الحساب  نوع المكافأة   

المبلغ اإلضافي  

)ينطبق فقط على  

عمالء البطاقات  

 الحاليين(

إجمالي المبلغ  

المستحق لعمالء  

الحاليينالبطاقات   

مكافأة تمويل  

 الحساب 

 سيتي جولد 

حساب عن   افتح  يقل  ال  ما  فيه  وأودع  جولد    200,000سيتي 

يوًما من تاريخ فتح الحساب مع    90دوالر أمريكي في غضون  

دنى لمدة  األالحفاظ على إجمالي رصيد الحساب عند أو فوق الحد  

 . يوًما في جميع األوقات 90

استرداد نقدي  

  4,000بقيمة 

 درهم إماراتي 

بقيمة  +  نقدي  استرداد 

 درهم إماراتي  1,000

استرداد نقدي بقيمة  

درهم    5,000

 إماراتي 

سيتي جولد  

 برايفيت كالينت 

  1,000,000سيتي جولد وأودع فيه ما ال يقل عن   افتح حساب

يوًما من تاريخ فتح الحساب مع    90دوالر أمريكي في غضون  

دنى لمدة  األالحفاظ على إجمالي رصيد الحساب عند أو فوق الحد  

 . يوًما في جميع األوقات 90

استرداد نقدي  

  10,000بقيمة 

 درهم إماراتي 

بقيمة  +  نقدي  استرداد 

 ي درهم إمارات 1,000

استرداد نقدي بقيمة  

درهم   11,000

 إماراتي 

 المكافأة اإلضافية 

سيتي جولد أو  

سيتي جولد  

 برايفيت كالينت 

تأهل   قد  العميل  يكون  أن  يجب  اإلضافية،  المكافأة  هذه  لكسب 

لكسب مكافأة تمويل الحساب وأن يمتلك باإلضافة إلى ذلك منتًجا  

  10,000بقيمة ال تقل عن  استثماريًا أو منتج تأمين على الحياة  

 . دوالر في نهاية فترة تمويل الحساب
 

نقدي   استرداد 

  2,500بقيمة  

 درهم إماراتي 

 ال يوجد 

بقيمة   نقدي  استرداد 

درهم    2,500

 إماراتي 

مكافأة إكمال ملف  

التعريف وفتح  

 حساب استثمار 

سيتي جولد أو  

سيتي جولد  

 برايفيت كالينت 

 افتح حساب سيتي جولد أو سيتي جولد برايفيت كالينت   -1

 افتح حساب صندوق استثمار مشترك -2

 أكمل ملف تعريف المستثمر -3

نقدي   استرداد 

درهم    500بقيمة  

 إماراتي 

بقيمة   نقدي  استرداد 

 درهم إماراتي  500

 
العمالء فقط، ومكون الرافعة المالية غير مشمول( أو    أسهمالودائع، واالستثمارات )إجمالي رصيد الحساب المصرفي هو مجموع الرصيد المتوفر في   (1

 قيمة وثائق التأمين.

سهم، وصناديق  منتجات االستثمار المؤهلة: األوراق المالية التي يقدمها سيتي بنك اإلمارات محليًا وخارجيًا وتشمل السندات، والسندات المهيكلة، واأل (2

ما في ذلك خطط مدخرات التقاعد. يمكن للعميل شراء أي منتج تأمين واحد أو منتجات تأمين متعددة بقسط سنوي إجمالي <  االستثمار المشترك، ب 

، فلن يكون  دوالر  5,000أو منتج تأمين بمبلغ  دوالر    5,000مليون دوالر من أجل التأهل. ومع ذلك، إذا اشترى العميل منتج استثماري بمبلغ    10=  

 مؤهالً.

  بعد قيام العمالء بإيداع مبلغ يزيد عن الحد األدنى، مع مراعاة إبقاء الرصيد فوق الحد األدنى في جميع األوقات. تُحسب  يوًما    90ترة التمويل مدة ف (3

يتم اعتبار أي تحويل لألموال بين أي ح  ساب  يجب تمويل الحساب بأموال جديدة. األموال الجديدة تعني إيداع األموال من خارج سيتي بنك. لن 

 ( كأموال جديدة. GWM UAE  ،IPB Singapore)سواء كان  سيتي بنك)حسابات( لدى 

 

 بطاقات الحاليين(: الشروط وأحكام العرض )لعمالء  

 الشروط المطبقة على العمالء المؤهلين لالستفادة من هذا العرض: 

الحساب الفردي األول سيتم أخذهم في االعتبار ألغراض المكافأة فقط العمالء الذين لديهم بطاقة ائتمان نشطة من سيتي بنك اإلمارات في وقت فتح   (1

 اإلضافية لعرض العمالء متعددي العالقات المصرفية 
شهًرا التي تسبق مباشرة تاريخ فتح حساب جديد   12يرجى مالحظة أن العمالء الذين أغلقوا أي حساب فردي أو مشترك في سيتي بنك في غضون الـ  (2

 ولد برايفيت كالينت غير مؤهلين للحصول على المكافأة.  في سيتي جولد /  سيتي ج 
 لحسابات المشتركة، سيتم منح مكافأة واحدة فقط لصاحب الحساب األساسي. ا في حالة (3
 يسري هذا العرض فقط على المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. (4

 . المواطنون األمريكيون غير مؤهلين للحصول على المكافأة (5
 عرض على موظفي سيتي بنك )بما في ذلك غير الموظفين( ال يسري ال (6

 

2023يناير   



 

 

 للتأهل لهذا العرض:  استيفاؤه الشروط المتعلقة بما يجب على العمالء المؤهلين 

إلى    2023  يناير  1يسري العرض على جميع العمالء الجدد الذين فتحوا حسابات بنكية في فئة سيتي جولد/ سيتي جولد برايفت كالينت في الفترة من   (7

 .  2023 ديسمبر 31

والر أمريكي )أو ما د  200,000فترة التمويل: بمجرد فتح حساب سيتي جولد، يجب أن يتوفر لدى العميل رصيد إجمالي في حسابه المصرفي بمبلغ   (8

يوًما من فتح الحساب المصرفي. وبالمثل، يجب أن يكون لدى العميل   90يعادله بعمالت أخرى( أو أكثر في حساب سيتي جولد، وذلك في غضون  

يفت كالينت، دوالر أمريكي )أو ما يعادله بعمالت أخرى( أو أكثر في حساب سيتي جولد برا  1,000,000رصيد إجمالي في حسابه المصرفي قدره  

  أسهميوًما من فتح الحساب المصرفي. إجمالي رصيد الحساب المصرفي هو مجموع الرصيد المتوفر في الودائع، واالستثمارات )  90وذلك في غضون  

 العمالء فقط، ومكون الرافعة المالية غير مشمول( أو قيمة وثائق التأمين.
دوالر أمريكي )أو ما يعادله   200,000ن يتوفر لدى العميل في حسابه المصرفي رصيد بمبلغ  للحصول على مكافأة تمويل حساب سيتي جولد، يُشترط أ (9

التمويل ولمدة   فترة  بدء  تاريخ  أكثر في حساب سيتي جولد من  أو  العميل   90بعمالت أخرى(  يتأهل  لكي  وبالمثل،  يوًما متتالية في جميع األوقات. 

دوالر    1,000,000فيت كالينت، يُشترط أن يتوفر لدى العميل في حسابه المصرفي رصيد بمبلغ  للحصول على مكافأة تمويل حساب سيتي جولد براي 

يوًما متتالية في جميع    90أمريكي )أو ما يعادله بعمالت أخرى( أو أكثر في حساب سيتي جولد برايفت كالينت من تاريخ بدء فترة التمويل ولمدة  

التي يحتفظ فيها العميل بإجمالي الرصيد المطلوب في حسابه المصرفي بمثابة فترة تمويل. لتجنب الشك، يجب    يوًما المتتالية  90األوقات. تعتبر فترة الـ  

يوًما من تاريخ فتح الحساب.  لغرض حساب قيمة المكافأة، سيتم أخذ أقل رصيد يومي يتم االحتفاظ به لمدة   90أن تبدأ فترة التمويل في موعد ال يتجاوز  

 يوًما.    90

احتساب األموال المحولة من حسابات سيتي بنك اإلمارات عند حساب إجمالي رصيد الحساب ألغراض العرض. سيتم أيًضا استبعاد أي أموال    لن يتم (10

يتلقاها العميل من حساب آخر في سيتي بنك اإلمارات عند حساب إجمالي رصيد الحساب ألغراض عرض مكافأة عرض التمويل. على سبيل المثال، 

أبريل    10ألف دوالر أمريكي حتى    250واحتفظ بمبلغ    2023يناير    10، وقام بتمويل الحساب في  2023د العمالء حسابًا في األول من يناير  إذا فتح أح

ألف دوالر جاءت من تحويل من حساب آخر في سيتي بنك اإلمارات، فسيتم احتساب    250ألف دوالر من أصل    150، وتبين أن هناك من بينهما  2023

 دوالر فقط، ومن ثم لن يكون العميل مؤهالً للعرض. 100,000رصيد الحساب الخاص بالعميل على أساس   إجمالي

امتالك (11 إلى  باإلضافة  البنود أعاله،  في  التمويل كما هو مذكور  للحصول على مكافأة  العميل مؤهالً  أن يكون  المكافأة اإلضافية، يجب  منتًجا   لكسب 

 دوالر في نهاية فترة تمويل الحساب.   10,000ياة بقيمة ال تقل عن استثماريًا أو منتج تأمين على الح

 يجب أن يكون الحساب في وضع جيد في وقت الحصول على رصيد المكافأة. (12
ال يمكن للعميل المؤهل االستفادة من هذا العرض بشكل متزامن مع أي عرض آخر متعلق بعالقة حساب سيتي جولد/ حساب سيتي جولد برايفيت  (13

 كالينت.

بطاقات  إذا كان العميل يحمل عدة بطاقات ائتمان نشطة من سيتي في وقت فتح الحساب الفردي، فلن يتلقى العميل رصيدًا مضاعفًا بناًء على عدد ال (14

 النشطة التي يمتلكها في وقت فتح الحساب الفردي. 

 

 شروط أخرى متعلقة بهذا العرض 

 يوم عمل من استيفاء العميل لمعايير التأهل. 30الحساب المصرفي للعميل في غضون  ستتم إضافة مكافأة التمويل والمكافأة اإلضافية إلى  (15

 يحتفظ سيتي بنك بالحق في تغيير / تعديل شروط العرض في أي وقت  (16

 الطلب. وتخضع للتغيير ومتوفرة لالطالع عند  ،https://www.citibank.ae/TnCتُطبق شروط وأحكام سيتي بنك، وهي متاحة لالطالع على  (17

 تتوفر جميع العروض على أساس بذل أفضل الجهود ووفقًا لتقدير سيتي بنك إن.إيه. اإلمارات (18

ن أي خسارة  ال يتحمل سيتي بنك بأي حال من األحوال أو أي من الشركات التابعة له أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه أية مسؤولية ع (19

 لعرض أو تتعلق به. أو ضرر أو مصاريف تنشأ عن هذا ا
ف / الهاتف  من خالل االستفسار عن خدماتنا أو عروضنا أو منتجاتنا، يفوض العميل ممثلينا للتواصل معه من خالل تفاصيل االتصال بما فيها رقم الهات  (20

 المحمول. 
دوالر أمريكي لعمالء سيتي جولد برايفيت   1,000,000دوالر أمريكي لحسابات سيتي جولد و / أو    200,000اذا لم يتم االحتفاظ بالرصيد المطلوب ) (21

 أشهر، فقد يتم إغالق الحساب أو تخفيض تصنيفه من قبل سيتي بنك وفقًا للشروط واألحكام المعمول بها. 5كالينت( لمدة 

االقتصادية األوروبية وسويسرا، وغيرنسي، وجيرسي، ال يتم تقديم المنتجات/الخدمات المذكورة أعاله لألفراد المقيمين في االتحاد األوروبي والمنطقة   (22

عرض   ،وال ينبغي تفسيرها على أنها ،. هذه الصفحة ليست، البرازيل و نيوزيالندوموناكو، وسان مارينو، والفاتيكان، وجزيرة مان أو المملكة المتحدة

 البلدان المذكورة. أو دعوة لشراء أو بيع أي من المنتجات والخدمات المذكورة لألفراد المقيمين في

 . يحق للمستهلك الحصول على أحد المنتجات و / أو الخدمات المقترحة المجمعة بشكل منفصل والتخلي عن الشروط المواتية  (23
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 شروط وأحكام العرض )مكافأة إكمال الملف التعريفي والمكافأة اإلضافية لمنتجات االستثمار(:  

لى جميع العمالء الجدد الذين فتحوا حسابات بنكية في فئة سيتي جولد/ سيتي جولد برايفت كالينت في الفترة يسري العرض ع (1

 .  2023  ديسمبر 31إلى  2023يناير  1من 

درهم إماراتي على حسابك الفردي إذا فتحت حسابًا جديدًا في   500ستكون مؤهال للحصول على مكافأة استرداد نقدي بقيمة   (2

صندوق استثمار مشترك لدى سيتي بنك اإلمارات، وأكملت ملفك االستثماري خالل فترة العرض، وكانت لديك معرفة وخبرة  

 ت إليها وأكدتها في ملفك االستثماري المقدم لدى سيتي بنك اإلمارات. في فئة صناديق االستثمار المشترك التي أشر

على رقم تعريف العميل الفردي. إذا فتحت أكثر من حساب صندوق استثمار مشترك و / أو حساب  متاحاً  سيكون العرض   (3

عرض ال يسري إال مرة  وساطة في األوراق المالية لدى سيتي بنك اإلمارات في إطار عالقات فردية أو مشتركة، فإن هذا ال

بنك  لدى سيتي  المالية  األوراق  المشترك/ وساطة  االستثمار  فئة صناديق  في  فتحه  تم  آخر حساب  لكل عميل على  واحدة 

اإلمارات سواء في حساب واحد أو حسابات مشتركة، ومن ثم فإن هذا العرض قابل للتطبيق مرة واحدة فقط لكل عميل في  

 ك مفتوح.آخر حساب صندوق استثمار مشتر
ستتم إضافة مبالغ االسترداد النقدي إلى حسابك المصرفي لدى سيتي بنك في تاريخ الخامس عشر من الشهر التالي الذي تم  (4

 فيه فتح حساب صندوق االستثمار المشترك و / أو حساب الوساطة في األوراق المالية. 

 . (SIPاالستثمار المنتظم ) طيستثنى من هذا العرض معامالت خط (5

أن يكون لديك حساب نشط لدى سيتي بنك اإلمارات في فئة صناديق االستثمار المشترك أو وساطة في األوراق المالية،  جب  ي  (6

باإلضافة إلى ملف تعريف مستثمر صالح، ومعرفة وخبرة في فئة صناديق االستثمار المشترك التي أشرت إليها وأكدتها إلى 

 غ االسترداد النقدي في حسابك المصرفي لدى سيتي بنك.سيتي بنك في الوقت الذي نقوم فيه بإيداع مبل
باإلضافة إلى ما ورد أعاله، يخضع هذا العرض للشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية، وهي متاحة لالطالع على   (7

www.citibank.ae، كونها تنظم حسابات صناديق االستثمار المشترك وحسابات الوساطة في األوراق المالية وخدمات  

 االستثمار.
أن تكون قد قرأت وفهمت الشروط واألحكام المذكورة أعاله ووثيقة الشروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية    يُفترض (8

 قبل التوقيع على مستندات فتح الحساب.    www.citibank.aeالمتاحة على 

ائح تنظم حسابات صناديق االستثمار المشترك  تخضع هذه الشروط واألحكام ألية قوانين ولوائح معمول بها، بما في ذلك أي لو (9

 أو حسابات الوساطة في األوراق المالية.

للمستهلك الحق في الحصول بشكل منفصل على أحد المنتجات و / أو الخدمات المقترحة المجمعة والتنازل عن الشروط   (10

 . المواتية
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