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የ2016/17 ባንኩ ባዘጋጀው ሎተሪ ስለሚሰጡ ሽልማቶችና በሎተሪው 

ተወዳዳሪ ለመሆን ብቁ ስለሚያደርጉ የወጡ ደንቦችና ሁኔታዎች 
 

1. የማስታወቂያ ዘመቻው 12/08/2009 ዓ/ም ጀምሮ 12/11/2009 ዓ/ም ይጠናቀቃል፡፡ 

2. በማስተዋወቂያ ዘመቻ ወቅት ባንኩ አንድ (1) ሀዩንዳይ ግራንድ አይ10 ሴዳን/የ2016 

ስሪት/ ተሽከርካሪ እና አስር (10) ሳምሰንግ ጋላክሲ ታብ ኤስ2 በሽልማትነት ይሰጣል፡፡  

3. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች የግራንድ አይ10 መኪና እጣ ላይ ተፈፃሚነት 

ይኖራቸዋል፡፡  

3.1. ዕለታዊ አማካኝ የሂሳብ ሚዛኑ 25 ሺህ የኢት ብር ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ አዲስ 

የሚከፈቱ ሂሳቦች በዕጣው ተወዳዳሪ ይሆናሉ፡፡ ዕጣው በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ 

የሚወጣ በመሆኑ ዕለታዊ አማካኝ የሂሳብ ሚዛኑ ሂሳቡ ከተከፈተበት ዕለት አንስቶ 

ለሶስት ወራቶች ወይም እስከ ሽልማት ማብቂያው ቀን ይሰላል፡፡  

3.2. ነባር ሂሳቦችን በተመለከተ፤ በሂሳብ ሚዛኑ ላይ የሚደረገው ዕለታዊ አማካኝ 

ጭማሪ 25 ሺህ የኢት ብር ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ በዕጣው ተወዳዳሪ ይሆናሉ፡፡  

ዕጣው በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ የሚወጣ በመሆኑ በዕለታዊ አማካኝ የሂሳብ 

ሚዛን ላይ የሚደረግ ጭማሪ ለሶስት ወራቶች ይሰላል፡፡ ማንኛውም በዘመቻው 

ወቅት የሚደረጉ የተቀማጭ ጭማሪዎች ከግንዛቤ ውስጥ የሚገቡ ይሆናል፡፡   

3.3. ለእያንዳንዱ የ25 ሺህ የኢት ብር ጭማሪ ለአውቶሞቢል ዕጣ ተወዳዳሪነት 

እንዲኖረው የሚያደርግ 1 የኤሌክትሮኒክ ሎተሪ ትኬት ለባለሂሳቡ ይላካል፡፡  

3.4. ለሦስት ወር ጊዜያት በየትኛውም የሒሣብ አይነት (Basic Saving, Personal saving, 
Personal Chequing, Prestige Saving, Prestige Chequing, Z-Club saving and Z-Club 
Chequing) ሒሣብ ከፍተው የብር 25,000 ሺህ  እንዲሁም የቁጠባ ሂሳብ መጠን 

የተቀማጭ ጭማሪ ያላቸው አዲስም ሆነ ነባር ደንበኞች በእያንዳንዱ 10,000 ብር 

ለጋላክሲ ታብሌት ዕጣ ተወዳዳሪ ይሆናሉ፡፡ 

4. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች የሳምሰንግ ጋላክሲ ታብ ኤስ2 ዕጣ ላይ ተፈፃሚ 

ይደረጋሉ፡  

4.1. በሎተሪ ጨዋታ ጊዜው መጨረሻ ላይ አስር የሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ2 ታብ 

ለአሸናፊዎች በሽልማትነት ይሰጣል፡፡   
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4.2. ለሶስት ወራት ጊዜ ዝቅተኛውን አማካኝ 10 ሺህ የኢት ብር የሚያሟሉ ከሆነ አዲስ 

የሚከፈቱ ሂሳቦች ለሎተሪው እጣ ተወዳዳሪ ይሆናሉ፡፡ ለእያንዳንዱ 10ሺህ የኢት 

ብር ዕለታዊ አማካኝ የሂሳብ ሚዛን 1 የኤሌክትሮኒክ ሎተሪ ትኬት ይላካል፡፡  

4.3. ለሦስት ወር ጊዜያት በየትኛውም የሒሣብ አይነት (Basic Saving, Personal saving, 
Personal Chequing, Prestige Saving, Prestige Chequing, Z-Club saving and Z-Club 
Chequing)  ሒሣብ ከፍተው የብር 25,000 ሺህ  ተቀማጭ የቁጠባ ሂሳብ መጠን 

እድገት ያላቸው አዲስም ሆነ ነባር ደንበኞች በእንዳንዱ 25,000 ሺህ ብር ለመኪና  

ዕጣ ተወዳዳሪ ይሆናሉ፡፡ 

5. በሂሳብ ውስጥ በሚኖር እያንዳንዱ የኢት ብር 10ሺህ ጭማሪ ነባር ሂሳቦች ለዕጣው 

ተወዳዳሪነት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ባለሂሳቦች በየጭማሪው 1 የኤሌክትሮኒክ ሎተሪ 

ትኬት ይደርሳቸዋል፡፡ 

6. ሁሉም በእያንዳንዱ ምድብ ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ባለሂሳቦች 

ለበርካታ እጣዎች ተወዳዳሪ ይሆናሉ፡፡ 

7. የደሞዝ ወይም የፔሮል ባለሂሳቦች ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች ካሟሉ ለዕጣው 

ተወዳዳሪ ይሆናሉ፡፡ 

8.  ሁሉም የሲዲ (Certificate of Deposit) ሂሳብ አይነቶች፤ምንም እንኳን የግል ሂሳብ 

ቢሆኑም፤ በዕጣው ተወዳዳሪ መሆን አይችሉም፡፡ 

9. የባንኩ ሰራተኞችና ዘመዶቻቸው በዕጣው ተወዳዳሪ መሆን አይችሉም፡፡ 

10.  እያንዳንዱ ከታክስ ጋር የተያያዘ ወጪ በባንኩ ይሸፈናል፡፡ 

11.  ባንኩ በማስታወቂያዎቹ ላይ «ደንቦችና ሁኔታዎች » እንዳሉ ይፋ ይደርጋል፡፡             
 

 


