
شروط وأحكام حملة بنك الكويت الوطني الصيفية
TM2022 قطر FIFA لكأس العالم

جائزة الحملة:

باقة SkyBox الحصرية لحضور مباراة ربع نهائي كأس العالم FIFA على استاد البيت.

تفاصيل المباراة:

• التاريخ: 10 ديسمبر 2022

• الوقت: 22:00

• فئة المباراة: ربع نهائي

• المكان: استاد البيت - قطر

عدد الفائزين:

فائز واحد فقط

فترة الحملة:

من 29 أغسطس إلى 29 سبتمبر 2022.

شروط وأحكام الحملة:

تقدم بطلب للحصول على أي من بطاقات الوطني االئتمانية الجديدة المذكورة أدناه:. 	

بطاقة Visa Platinum الوطني االئتمانيةأ. 

بطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية	. 

للتأهل لسحب الحملة، يجب على العمالء الجدد:. 	

قدم طلبًا للحصول على بطاقة الوطني االئتمانية المؤهلة باعتبارها بطاقة جديدة في البنك في الفترة من 29 أغسطس إلى 29 سبتمبر 2022أ. 

أنفق 50 دينارًا بحرينيًا كحد أدنى للحصول على بطاقة ائتمان الوطني المؤهلة	. 

للتأهل لسحب الحملة، يجب على عمالء بنك الكويت الوطني الحاليين:. 	

قم بترشيح األقار	/األصدقاء لبطاقات الوطني االئتمانية، فكل ترشيح ناجح لبطاقة الوطني االئتمانية تمنح العميل حق الدخول مرة واحدة في السحب، ويجب مشاركة أ. 
قائمة األسماء المرشحة مع بنك الكويت الوطني بين الفترة من 29 أغسطس إلى 29 سبتمبر 2022

يمكن مشاركة قائمة األسماء المرشحة فقط من خالل مركز اتصال بنك الكويت الوطني البحرين على الرقم 17155555 من خالل ذكر المعلومات التالية:	. 

تفاصيل عمالء بنك الكويت الوطني الحاليين

اإلسم:

رقم الموبايل:

الرقم السكاني:

تفاصيل العميل المرشح الجديد

اإلسم:

رقم الموبايل:

جهة العمل: 

الجنسية: 

مالحظة: ال يوجد حد لعدد مرات الترشيح الناجحة 

يجب تفعيل بطاقة الوطني االئتمان خالل فترة الحملة حتى وقت استالم الجائزة. 	

يجب على عمالء بطاقات االئتمان الجدد االلتزام بشروط وأحكام بطاقة الوطني االئتمانية. 	

لن يستفيد حاملو بطاقات االئتمان الذين يعتبر بنك الكويت الوطني متأخرين في السداد من حملة سحب كأس العالم FIFA قطر 2022TM، ويحتفظ بنك الكويت الوطني بالحق . 	
في استبعاد أي عميل من الحملة في حالة االشتباه في أنماط استخدام غير طبيعية على حسا	 )حسابات( العميل أو البطاقة )البطاقات(.

يحتفظ بنك الكويت الوطني بحقه في تغيير الجائزة وشروط وأحكام الحملة قبل أو أثناء فترة الحملة وكذلك الحق في تغيير الحملة أو تمديدها أو إيقافها في أي وقت ودون . 	
إشعار مسبق بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. 

يقوم العمالء المؤهلون بموجب هذه االتفاقية بتفويض وإعطاء موافقة غير مشروطة لبنك الكويت الوطني والمعينين لديه الستخدام بياناتهم الشخصية بالقدر الالزم إلجراء . 	
الحملة بشكل فعال، والتي قد تشمل الكشف عن هذه المعلومات الشخصية ألطراف ثالثة.

تفاصيل السحب:

1. تنتهي هذه الحملة في 29 سبتمبر 2022 وسيتم اإلعالن عن اسم الفائز في 6 أكتوبر 2022

2. يجب أن يحصل الفائز على الجائزة خالل شهر واحد من تاريخ اإلعالن.

3. إذا لم يستجب الفائز، فسيتم اإلعالن عن فائز آخر بعد إبالغ وموافقة وزارة التجارة والصناعة.

4. سيتم اختيار فائز واحد فقط


