
يسري العرض من 5 يوليو ولغاية 5 نوفمبر 2020.

أواًل: الشروط الخاصة باالسترجاع النقدي:

البطاقات االئتمانية المؤهلة: 1-
بطاقة Visa Infinite الوطني االئتمانية	 
بطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية	 
بطاقة Visa Platinum الوطني االئتمانية	 
بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية	 
بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية	 
بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني االئتمانية	 

يجب توفر الشروط التالية حتى يتأهل العميل لالشتراك بالحملة: 2-
أال يقل عمر حامل البطاقة عن 21 عامًا	 
أن تكون البطاقة مفعلة خالل فترة الحملة لحين إيداع مبلغ االسترجاع	 

يمكــن لحاملــي بطاقــات الوطني االئتمانية المؤهلة اســترجاع 10% عند اســتخدام البطاقة محليًا ودوليــًا لدى الجهات التجاريــة المذكورة بالجدول أدناه، ووفقًا للنســب الواردة  3-
بالجدول، مع مراعاة الحد األقصى لالسترجاع الذي سيشار إليه الحقًا:
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ويأخذ في االعتبار التالي: 4-
يجب على العميل إنفاق مبلغ -/200 د.ك كحد أدنى شهريًا خالل فترة الحملة	 
الحد األقصى لالسترجاع الشهري لكل عميل هو 200 د.ك و50 د.ك لكل محل مشارك	 
الحد األدنى لالسترجاع هو 5 د.ك شهريًا	 
يتم إيداع مبلغ االسترجاع في حساب بطاقة الوطني االئتمانية في موعد أقصاه ديسمبر 2020	 

* يسري العرض ابتداًء من 5 أغسطس 2020

المعايير الشهرية الواجب توفرها مع التواريخ التي يجب أخذها في االعتبار هي كالتالي:
الشهر األول من الحملة: من 5 يوليو ولغاية 4 أغسطس 2020	 
الشهر الثاني من الحملة: من 5 أغسطس ولغاية 4 سبتمبر 2020	 
الشهر الثالث من الحملة: من 5 سبتمبر ولغاية 4 أكتوبر 2020	 
الشهر الرابع من الحملة: من 5 أكتوبر ولغاية 5 نوفمبر 2020	 

ثانيًا: الشروط العامة:

يتعين على العميل الذي يرغب في االستفادة من هذه الحملة والحصول على االسترجاع النقدي التسجيل في هذه الحملة عن طريق الموقع اإللكتروني الخاص ببنك الكويت الوطني. 1-
تتأهل البطاقات الفعالة فقط خالل فترة الحملة لحين إيداع مبلغ االسترجاع.  2-
ال يســري العرض على حاملي البطاقات االئتمانية الذين لم يســددوا االلتزامات المســتحقة المرتبطة بحساباتهم، ويحتفظ البنك بحق منع أي عميل من المشاركة في الحملة إذا  3-

تبين للبنك وجود استخدام غير اعتيادي على حسابه أو على أي من بطاقاته لدى البنك.
يحتفظ البنك بحق تغيير شــروط وأحكام العرض والجوائز قبل أو خالل فترة ســريان الحملة، وكذلك تغيير أو تمديد فترة العرض أو إلغاء العرض دون إشــعار مســبق وبالتنســيق  4-

مع وزارة التجارة والصناعة.
يفوض العميل المشارك البنك استخدام بياناته الشخصية وفقًا لما يراه البنك مناسبًا إلجراء المسابقة بما في ذلك اإلفصاح عن تلك المعلومات الشخصية للغير. 5-
 يسري العرض فقط في حالة الدفع مباشرة لدى المحالت والجهات التجارية المشاركة وليس من خالل أي طرف ثالث. 6-

الشروط واألحكام لحملة االسترجاع النقدي 2020 




