
شروط وأحكام تحويل رصيد بطاقة االئتمان

مرخص كمصرف تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

التعريف:

بنك الكويت الوطني: نحن ولنا نقصد بنك الكويت الوطني – البحرين

حامل البطاقة: تعني أنت ولك، حامل البطاقة الذي يرسل الطلب إلى تحويل الرصيد

بطاقة الوطني االئتمانية: يقصد بها البطاقة الصادرة عن بنك الكويت الوطني

بطاقة االئتمان المحددة: تعني الحساب الذي يطلب حامل البطاقة من خالله تحويل الرصيد إلى حساب بطاقة الوطني االئتمانية

شروط وأحكام بطاقة الوطني االئتمانية: يقصد بها شروط وأحكام بطاقات الوطني والتي تعتبر وثيقة قانونية وملزمة بينك وبين بنك الكويت الوطني.

تنطبق هذه الشروط واألحكام )الشروط واألحكام الخاصة بتحويل رصيد بطاقة االئتمان( على وتحكم تحويل رصيد بطاقة االئتمان المرشحة إلى حساب بطاقتك االئتمانية لدى بنك 
الكويت الوطني.

بقبول هذا البرنامج وتقديم الطلب إلى برنامج تحويل الرصيد، ستنطبق عليك شروط وأحكام تحويل رصيد بطاقة االئتمان تلقائيًا ، لذا من المهم أن تتأكد من قراءة وفهم هذه 
الشروط واألحكام قبل تقديم الطلب وإرساله، إذا كنت ال توافق على هذه الشروط واألحكام، بالتالي ال تقدم الطلب.

يحتفظ بنك الكويت الوطني بالحق، وفًقا لتقديره المطلق، في إلغاء، تعديل و / أو استكمال هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون أي إخطار مسبق لحامل البطاقة.

تضاف الشروط واألحكام الخاصة بتحويل رصيد بطاقة االئتمان إلى الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة االئتمان من بنك الكويت الوطني وال يوجد أي شيء وارد في هذه الوثيقة قد يضر 
أو يؤثر على شروط وأحكام بطاقة الوطني االئتمانية. ما لم يتم تحديدها على وجه التحديد في هذه الوثيقة، فإن الكلمات والعبارات المستخدمة هنا تحمل نفس المعنى الوارد في 

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة االئتمان من بنك الكويت الوطني، في حالة نشوء أي تعارض بين الشروط واألحكام الخاصة بتحويل رصيد بطاقة االئتمان وشروط وأحكام بطاقة

االئتمان من بنك الكويت الوطني، تسود شروط وأحكام بنك الكويت الوطني.

ستكون حملة تحويل الرصيد إلى بطاقة االئتمان متاحة وفًقا للتقدير المطلق لبنك الكويت الوطني. ينطبق برنامج تحويل الرصيد فقط على حامل بطاقة االئتمان األساسي، . 	
حيث ال يكون حاملو البطاقات اإلضافية مؤهلين لتقديم طلب لتحويل الرصيد. يمتلك بنك الكويت الوطني السلطة التقديرية وحدها لقبول أو رفض أي طلب لتحويل رصيد 

بطاقة االئتمان دون الحاجة إلى إبداء األسباب.

لالستفادة من برنامج تحويل رصيد البطاقة االئتمانية، يحق لبنك الكويت الوطني أن يطلب من حامل البطاقة تقديم بعض المستندات والمعلومات لبنك الكويت الوطني، بما . 	
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

استمارة طلب بطاقة ائتمانية موقعة ومرفق بها جميع المستندات والمعلومات المطلوبة لغايات التقدم للحصول على بطاقة ائتمانية من بنك الكويت الوطني.	 

استمارة موقعة لطلب تحويل رصيد بطاقة االئتمان	 

خطاب صادر مؤخًرا من البنك / المؤسسة المالية األخرى التي أصدرت بطاقة االئتمان المرشحة يحدد فيه المبلغ المستحق	 

يحق لبنك الكويت الوطني، بغض النظر عما ورد أعاله، أن يطلب أي مستندات ومعلومات إضافية حسبما يراه مناسبًا	 

بقبولك هذا البرنامج وإرسال الطلب إلى تحويل الرصيد، فإنك تطلب وتفوض بنك الكويت الوطني بالدفع نيابة عنك الرصيد المستحق للبنك أو المؤسسة المالية األخرى وتحويل . 	
الرصيد من بطاقة االئتمان المحددة إلى رصيد حساب بطاقة الوطني االئتمانية.

سيخضع تحويل الرصيد لخطة السداد الخاصة ببطاقة االئتمان من بنك الكويت الوطني، وبصفة خاصة وبدون قيود، سُيطلب منك دفع حد أدنى شهرًيا للسداد كما هو محدد في . 	
كشف حساب بطاقة الوطني االئتمانية.

لن يكون بنك الكويت الوطني مسؤواًل عن رسوم الخدمة ورسوم التأخر في السداد أو الرسوم المالية أو أي رسوم أو التزامات أخرى مخصومة من بطاقتك االئتمانية بسبب رفض . 	
أو تأخير تنفيذ طلب تحويل الرصيد.

ال يمكن االستفادة من حملة تحويل الرصيد لتحويل الرصيد من بطاقة ائتمانية أخرى من بنك الكويت الوطني. ال تنطبق الحملة إال على المؤسسات المالية / البطاقات االئتمانية . 	
للبنوك األخرى الصادرة في البحرين والمطبقة للتحويل داخل البحرين.

في حالة إغالق البطاقة االئتمانية من بنك الكويت الوطني سواء تم اإلغالق من قبل بنك الكويت الوطني أو من قبل حامل البطاقة ، فإن كامل الرصيد المستحق على البطاقة . 	
بما في ذلك أي رصيد محّول سوف يتم دفعه على الفور من قبل حامل البطاقة.

لن يكون بنك الكويت الوطني وأي من موظفيه بأي حال من األحوال مسؤولين عن أي إجراء أو مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف أو مصاريف ناشئة عن هذه . 	
الحملة أو متعلقة بها.

تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين مملكة البحرين وأي نزاع يتعلق بها ويخضع لها لمحاكم مملكة البحرين.. 	


