
 

 .2019سبتمبر  15 ولغاية مايو 1 من العرض يسري
 

 :أوالً: الشروط الخاصة بالسحب على الجوائز
 :السحب هي لدخول بطاقات الوطني المؤهلة .1

  بطاقة Visa Classicاالئتمانية الوطني 
  بطاقة Visa Goldاالئتمانية الوطني 

 بطاقة Classic Mastercard االئتمانية الوطني 
 بطاقة Gold Mastercard االئتمانية الوطني 
 بطاقة Titanium Mastercard االئتمانية الوطني 
 لك   بطاقة Titanium Mastercard االئتمانية الوطني 
 بطاقة Visa Platinum االئتمانية الوطني 
 بطاقة Platinum Mastercard االئتمانية الوطني 
 بطاقة World Mastercard االئتمانية الوطني 
 مايلز  بطاقةWorld Mastercard االئتمانية الوطني 
 بطاقةVisa Signature  االئتمانية الوطني 
 بطاقة World Elite Mastercard االئتمانية الوطني 
 بطاقة Visa Infinite االئتمانية الوطني 

 بطاقة Diners Club االئتمانية الوطني 
 الكويت خارج استخدامها عند اآللي للسحب الوطني بطاقات جميع 
 مسبقة الدفع )باستثناء السحب النقدي( الوطني بطاقات جميع 

 :السحب لدخول العمالء يتأهل حتى التالية الشروط توفر يجب .2
 عاما   18اآللي عن  للسحب الوطني بطاقات أال يقل عمر حاملي 
 عاما   21االئتمانية عن  الوطني بطاقات عمر حاملي يجب أال يقل 

 المحالت من المشتريات يشمل(الكويت  في بطاقات الوطني مسبقة الدفع االئتمانية أو الوطني بطاقات استخدام .3
المسبق )خدمة السحب النقدي  النقدي المحلية وخدمة السحب اإلنترنت مواقع عبر الشرائية العمليات التجارية،

 يتم ك.د  1كل مقابل السحب لدخول واحدة فرصة العميل ويمنح }باستثناء بطاقات الوطني مسبقة الدفع{(
وتتضاعف الفرص عند استخدام البطاقة خالل شهر رمضان المبارك لتكون بواقع فرصتين مقابل كل  إنفاقه،

 د.ك يتم إنفاقه. 1
 من المشتريات يشمل(الكويت  خارج اآللي أو السحب االئتمانية، مسبقة الدفع الوطني بطاقات استخدام .4

وخدمة السحب النقدي المسبق }خدمة  الدولية اإلنترنت مواقع عبر الشرائية العمليات التجارية، المحالت
 مقابل لدخول السحب فرص  3العميل مسبقة الدفع{( ويمنح الوطني السحب النقدي المسبق باستثناء بطاقات

 6 بواقع لتكون رمضان المبارك شهر خالل البطاقة استخدام عند الفرص وتتضاعف إنفاقه، يتم ك.د 1 كل
 إنفاقه. يتم ك.د 1 كل مقابل فرص

 .أعاله موضح هو الوطني المؤهلة كما بطاقات استخدام عند تلقائيا   يتم السحب في الدخول .5
فائزين طوال فترة  10سوف يقام السحب الكبير في نهاية الحملة لإلعالن عن الفائزين البالغ إجمالي عددهم  .6

 د.ك شهريا . 500ى الحملة، والجائزة عبارة عن استرجاع قيمة استخدامك لمدة سنة بحد أقص
 سوف يتم احتساب المبلغ الشهري على أساس متوسط اإلنفاق خالل فترة الحملة على البطاقات المؤهلة. .7
في حال فوز صاحب البطاقة اإلضافية )الرديفة(، تمنح الجائزة لصاحب الحساب األساسي أو البطاقة األساسية  .8

 دون أي حق للفائز في االعتراض على ذلك.
 .الحملة فترة طوال جائزة من بأكثر الفوز يلللعم يحق ال .9
 
 



 

 ثانياً: الشروط الخاصة باالسترجاع النقدي: 
 
 :السحب هي لدخول المؤهلة االئتمانيةبطاقات الوطني  .１

  بطاقة Visa Classicاالئتمانية الوطني 

  بطاقة Visa Goldاالئتمانية الوطني 

 بطاقة Classic Mastercard االئتمانية الوطني 

 بطاقة Gold Mastercard االئتمانية الوطني 

 بطاقة Titanium Mastercard االئتمانية الوطني 

 لك   بطاقة Titanium االئتمانية الوطني 

 بطاقة Visa Platinum االئتمانية الوطني 

 بطاقة Platinum Mastercard االئتمانية الوطني 

 بطاقة World Mastercard االئتمانية الوطني 

 مايلز  بطاقةWorld Mastercard االئتمانية الوطني 

 بطاقة World Elite Mastercard االئتمانية الوطني 

 بطاقةVisa Signature  االئتمانية الوطني 

 بطاقة Visa Infinite االئتمانية الوطني 

 بطاقة Diners Club االئتمانية الوطني 
 :يتأهل العمالء لالشتراك بالحملة حتى التالية الشروط توفر يجب  .２

 عاما   21 يجب أال يقل عمر حامل البطاقة عن 
 يجب أن تكون البطاقة مفعلة خالل فترة الحملة لحين إيداع مبلغ االسترجاع 

عند استخدام البطاقة محليا  ودوليا  في  5%يمكن لحاملي بطاقات الوطني االئتمانية المؤهلة استرجاع لغاية  .３
عن طريق اختيار  محالت السوق الحرةاالئتمانية  ، ويمكن لحاملي بطاقات الوطني محالت السوق الحرة

الفئة المفضلة لديهم من المحالت / الجهات التجارية المبينة بالجدول أدناه. ويمكن لحاملي البطاقات إذا كانوا 
قاموا بالتسجيل في برنامج االسترداد النقدي تغيير اختيارهم كل شهر، وسيتم تطبيق  20,000من أول 

في نهاية كل شهر على الشهر بأكمله. أما عن قائمة المحالت / الجهات التجارية فهي كما االختيار األخير 
 يلي:
 

 التجاريةالجهات  سترجاع نسبة اال

 سداد فاتورة الهاتف 15%

 تأجير السيارات 10%

 المجوهرات/الساعاتمحالت  10%

 *محالت السوق الحرة 5%

 المطاعم 5%

 شركات الطيران 5%

 الفنادق 3%

3% المالبس محالت   

 
*محالت السوق الحرة هي التي تكون متواجدة بمطارات العالم ممثلة في المنتجات االستهالكية لمجموعة 

 عالمات تجارية وال تشمل المحالت المستقلة للعالمات التجارية.
 

 مع األخذ في االعتبار ما يلي:



 

 خطوط  ،السوق الحرة، فاتورة الهاتفالجهات كمحالت المالبس، محالت  بعض يتم تصنيف ال قد
الجهات  تحت المجوهرات/ الساعاتمحالت والفنادق وتأجير السيارات و الطيران، المطاعم

 المذكورة أعاله، وفي هذه الحالة ال يمكن تطبيق عرض االسترجاع على تلك التجارية
تصنف كشركة سياحة وسفر وليست فنادق أو   :expedia.comالمشتريات، مثال على ذلك )

  )شركات طيران 
 لكل عميل شهريا   د.ك 250هو  النقدي الحد األقصى لالسترجاع 
 د.ك شهريا   5 هو النقدي لالسترجاع ىدنالحد األ 
 2019موعد أقصاه نوڤمبر الوطني االئتمانية في  في حساب بطاقة يتم إيداع مبلغ االسترجاع 

 

 

 الشروط العامة للسحب على الجوائز واالسترجاع النقدي:ثالثاً: 
 

أو  السحب المؤهلة لدخول البطاقات أدنى شهريا  خالل فترة الحملة على كحد ك.د 200 إنفاقيجب  .1

 (.2019سبتمبر  15 لغايةد.ك و 100هو  2019لالسترجاع النقدي )الحد األدنى لإلنفاق في شهر سبتمبر 
 أو حتى تاريخ إيداع مبلغ االسترجاع. فقط خالل فترة الحملةالبطاقات الفعالة تأهل ت  .2
 المرتبطة المستحقة االلتزامات يسددوا لم الذين االئتمانية البطاقات حاملي على العرض يسري ال .3

 غير استخدام وجود للبنك تبين إذا في الحملة المشاركة من عميل أي منع بحق بنكال ويحتفظ بحساباتهم،
 .البنك لدى بطاقاته من أي أو حسابه على اعتيادي

 أو تغيير وكذلك ،قبل أو خالل فترة سريان الحملة والجوائز العرض وأحكام شروط تغيير بحق بنكال يحتفظ .4
 .وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مسبق إشعار دون العرض إلغاء أو العرض فترة تمديد
 فيه بما المسابقة إلجراء مناسبا   بنكال يراه لما وفقا الشخصية بياناته باستخدام البنك المشارك العميل يفوض

 ماإلعال وسائل عبر الفائز اسم عن اإلعالن حق وللبنك ،للغير الشخصية المعلومات عن تلك اإلفصاح
 .للسحب والصناعة التجارة وزارة اعتماد بعد المختلفة


