
يسري العرض من 1 يونيو ولغاية 31 ديسمبر 2021.

أواًل: الشروط الخاصة بالحملة:

إذا كان لديك أي من بطاقات الوطني االئتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة أدناه، ما عليك سوى استخدام بطاقتك في كل عملية شراء:   1-
بطاقة Visa Platinum الوطني االئتمانية	 
بطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية	 
بطاقة Visa Infinite الوطني االئتمانية	 
بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني االئتمانية	 
بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية	 
بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية	 
بطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( مسبقة الدفع	 
بطاقة World Mastercard الوطني االئتمانية	 
بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية	 
بطاقة World Elite Mastercard الوطني االئتمانية	 
بطاقة UEFA Champions League World Mastercard االئتمانية من الوطني	 
بطاقة UEFA Champions League Platinum Mastercard مسبقة الدفع من الوطني	 

ليكون العميل مؤهاًل للمشاركة في الحملة، يجب أن: 2-
يبلغ من العمر 21 عامًا وما فوق إذا كان من حاملي بطاقات الوطني االئتمانية.	 
يكون حاماًل لبطاقة ائتمانية مؤهلة ومفعلة خالل فترة الحملة لحين استالم الجائزة	 

يتأهل حاملو بطاقات الوطني االئتمانية  و مسبقة الدفع لدخول السحب عند استخدام أي من البطاقات المؤهلة محليًا أو دوليًا 3-

كل 1 د.ك يتم إنفاقه يمنح العميل فرصًا لدخول السحب حسب التالي: 4-

فرص دخول السحبالطرق
1 فرصةعمليات الشراء المحلية

2 فرصةعمليات الشراء الدولية

3 اضعاف الفرصعند التسجيل في الحملة

الحد األدنى لإلنفاق خالل كل شهر من الحملة هو 200 د.ك	 
يجب أن يكون الفائز مؤهاًل المتالك سيارة ولديه رخصة قيادة. وفي حال عدم أهليته، يجب أن ينوب عنه شخصًا مؤهاًل قانونًا أو اتفاقًا المتالك السيارة	 

مدة الصرف عدد الفائزين الجائزة نوع البطاقة تاريخ السحب

 1st month of campaign: from 1st June till 30th June
2021 1  Car Tesla Model 3 لبطاقات فيزا االئتمانية المؤهلة August 31, 2021

 2nd month of campaign: from 1st July till 31st July
2021 1  Car Tesla Model 3 لبطاقات ماستركارد االئتمانية المؤهلة September 28, 2021

 3rd month of campaign: from 1st August till 31st
August 2021 1 Car Tesla Model 3 لبطاقات فيزا االئتمانية المؤهلة October 26, 2021

 4th month of campaign: from 1st September till 30th
September 2021 1 Car Tesla Model 3 لبطاقات ماستركارد االئتمانية المؤهلة November 30, 2021

 5th month of campaign: from 1st October till 31st
October 2021 1 Car Tesla Model 3 لبطاقات فيزا االئتمانية المؤهلة December 28, 2021

 6th month of campaign: from 1st November till 30th
November 2021 1 Car Tesla Model 3 لبطاقات ماستركارد االئتمانية المؤهلة January 11, 2022

 7th month of campaign: from 1st December till 31st
December 2021 1 Car Tesla Model 3 لبطاقات فيزا االئتمانية المؤهلة January 18, 2022

الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع: 
يجب أن يكون الفائز مؤهاًل المتالك سيارة ولديه رخصة قيادة. وفي حال عدم أهليته، يجب أن ينوب عنه شخصًا مؤهاًل قانونًا أو اتفاقًا المتالك السيارة	 
يوافق الفائز على شروط وأحكام بنك الكويت الوطني الخاصة بامتالك السيارة	 
يقر الفائز بأن بنك الكويت الوطني لن يتحمل أي مسؤولية تتعلق باستخدام السيارة وصيانته	 
يجب أن يكون الفائزين بحساب الشباب أحد عمالء الشباب الذين قاموا بتحويل مكافأتهم الطالبية وحصلوا على بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع	 
سيدخل حاملو  بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع الحاليين تلقائيًا في السحب ويشترط استمرار حصولهم على المكافأة الطالبية في حسابهم في بنك الكويت الوطني 	 
ال يشترط حد استخدام أدنى على بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع للتأهل لدخول السحب 	 

 

تاريخ السحب للشباب عدد الفائزين الجائزة  نوع البطاقة

September 28, 2021 1  Car Tesla Model 3 New Shabab allowance customers/shabab prepaid card holders

December 28, 2021 1  Car Tesla Model 3 New Shabab allowance customers/shabab prepaid card holders

الشروط العامة:
تتأهل البطاقات الفعالة فقط خالل فترة الحملة لحين استالم الجائزة.  1-
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  2-

تبين للبنك وجود استخدام غير اعتيادي على حسابه أوعلى 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  3-

مع وزارة التجارة والصناعة.
يفوض العميل المشارك البنك في استخدام بياناته الشخصية وفقًا لما يراه البنك مناسبًا إلجراء المسابقة بما في ذلك اإلفصاح عن تلك المعلومات الشخصية للغير. 4-
ال يحق للعميل الفوز بأكثر من جائزة طوال فترة الحملة. 5-

الشروط واألحكام لحملة صيف الوطني 2021 




