الشروط واألحكام الخاصة ببطاقات  Visaالوطني -الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة)
تطبق على بطاقات بنك الكويت الوطني المشــتركة بالتعاون مع برنامج "نادي الواحة" الخاص بشــركة الخطوط الجوية الكويتية الشــروط واألحكام التالية إلى جانب الشــروط واألحكام
الخاصة بإصدار بطاقات بنك الكويت الوطني والتي قد يطرأ عليها تعديالت من ِقبل البنك أو برنامج "نادي الواحة" من وقت آلخر:
يقتض السياق غير ذلك:
ِ
- -1تكون للكلمات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه الشروط واألحكام – المعاني المبينة قرينها ما لم
•"البنك" :هو بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
•"البطاقة المشتركة" :بطاقة مصرفية ،ائتمانية أو مسبقة الدفع يصدرها البنك لعمالئه المسجلين في نادي الواحة ،يحصل العمالء بموجبها على أميال عند استخدامهم لهذه
البطاقات
•"العميل" :هو من يصدر له البطاقة ويظهر اسمه مطبوعاً عليها
بناء على النقاط التي يتم تجميعها من ِقبل الراكب وتحتســب بها عدد
•"نــادي الواحــة " هــو برنامج الراكب ُمتعدد الســفرات الذي تقوم شــركة الخطوط الجوية الكويتية بتنفيــذه ً
األميال
المعتمدة لدى "نادي الواحة" لبرنامج الراكب ُمتعدد السفرات ،والتي تستخدم السترداد مزايا السفر والترقية لفئات سفر أعلى
•"أميال نادي الواحة" تعرّ ف بأنها الوحدة ُ
•"أميال إضافية" :هي أميال نادي الواحة يحصل عليها العميل عند صرف مبلغ خالل فترة زمنية يحددها بنك الكويت الوطني وتستخدم الستبدالها بتذاكر سفر أو ترقية تذاكر السفر
المدفوعة
•"أميال النخبة" :أميال النخبة وهي التي تتيح للعميل فرصة االنتقال من فئة عضوية لفئة أعلى ،ويســتطيع العميل كســب هذا النوع من األميال عند الســفر على متن الخطوط
الجوية الكويتية وتتم الترقية بين فئات العضوية بشكل تلقائي عن طريق الخطوط الجوية الكويتية
المحددة من ِقبل شركة الخطوط الجوية الكويتية في برنامج "نادي الواحة"
المشترك بعضوية البرنامج وفقاً لشروط وإجراءات العضوية ُ
•"عميل نادي الواحة" :يُ قصد به الشخص ُ
المعتمــدة في برنامج "نادي الواحة" باإلضافــة إلى التعديالت واإلضافات التي تلحق بهــا .يرجي زيارة الموقع
•" شــروط وإجــراءات برنامــج نادي الواحة " يُ قصد بها الشــروط واإلجراءات ُ
اإللكتروني لمعرفة المزيد https://oasisclub.kuwaitairways.com/ar/Pages/TermsAndConditions.aspx
•"الخدمات" :هي تلك التي يقدمها برنامج نادي الواحة للعميل من اكتساب أميال ،حجز تذاكر ،استبدال وترقية حجوزات وغيرها.
•"البرنامج" :برنامج نادي الواحة
- -2عضوية نادي الواحة:
•يمكن اســتخدام رقم عضوية نادي الواحة الخاص بالعميل لتحويل األميال المكتســبة ،حيث يتم ربط رقم العضوية بحســاب البطاقة وعلى أن تكون مسؤولية العميل ذكر رقم
العضوية الخاص به عند التقدم لطلب إحدى بطاقات  Visaالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة)
•يفوض العميل (حامل البطاقة) بنك الكويت الوطني في تزويد الشركاء بكافة البيانات الالزمة لتسهيل عملية تحويل األميال المكتسبة
•يخضع جميع أعضاء نادي الواحة التابع لشــركة الخطوط الجوية الكويتية إلى الشــروط واألحكام الخاصة بشــركة الخطوط الجوية الكويتية ويلتزمون بها ،ولمزيد من المعلومات
عن هذه الشروط واألحكام يرجى زيارة /https://oasisclub.kuwaitairways.com
•ســيتم تجميع األميال المكتســبة من قبل أعضاء نادي الواحة الذين ينتمون إلى برنامج العضوية العائلي تحت اســم شــخص واحد وال يمكن فصلها .في حال اكتســاب األميال
بشكل انفرادي ،يجب التواصل مع نادي الواحة لالنفصال عن برنامج العضوية العائلي
- -3منح األميال:
•يستطيع العميل حامل البطاقة كسب األميال عن طريق عمليات الشراء داخل وخارج الكويت والتي تتم بواسطة بطاقات  Visaالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة)
العمليات المؤهلة لكسب األميال هي:
− −داخل الكويت /المحلية :التي تتم من خالل عمليات الشــراء لدى كافة المحالت التجارية أو المواقع اإللكترونية داخل دولة الكويت وتكون العملة المســتخدمة هي الدينار
الكويتي
− −خــارج الكويــت /الدوليــة :التي تتم من خالل المحالت التجارية أو المواقع اإللكترونية العالمية خارج دولة الكويت وتكون العملة المســتخدمة أي من العمالت األجنبية غير
الدينار الكويتي
•العمليات الغير مؤهلة لكسب األميال داخل وخارج الكويت هي:
− −السحب النقدي ،رسوم البطاقة السنوية ،تحويل األرصدة ،قسائم االئتمان ،اإلتجار
− −العمليات التي تتم من خالل الفئات التجارية التالية:
• :4829أوامر المال  -حوالة مصرفية
• :6012المؤسسات المالية
• :6051المؤسسات غير المالية  -العمالت األجنبية وأوامر النقود (وليس التحويل البنكي) والشيكات السياحية
• :6211وسطاء األمن /التجار
• :7995العمليات التي تتعارض مع النظام العام والقوانين المعمول بها في دولة الكويت
•البطاقات الرديفة بإمكانها كسب األميال وسوف يتم تحويلها إلى حساب عضوية نادي الواحة للبطاقة األساسية
•يتم منح األميال مقابل كل  1دينار كويتي يتم إنفاقه باســتخدام بطاقات  Visaالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) وللبنك الحق بتعديل هذه السياســة من وقت إلى
آخر وفقاً لما يراه البنك مناسباً دون إشعار مسبق مع إخطار العميل من خالل قنوات البنك الرسمية ،ويتم منح األميال كما هو مبين أدناه:
العمليات المحلية داخل الكويت

نوع البطاقة

العمليات الدولية خارج الكويت

بطاقة  Visa Infiniteالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) االئتمانية

3

4

بطاقة  Visa Signatureالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) االئتمانية

3

4

بطاقة  Visa Platinumالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع

2

3

•يتم إيداع األميال في حساب عضوية نادي الواحة خالل  14يوماً من تاريخ العملية
•يتأثر منح األميال بالتغيرات وااللتزامات العالمية وهي خاضعة للتغيير
•ال يجوز للعميل بيع األميال المكتسبة أو التنازل عنها للغير أو تحويلها لشخص آخر
- -4األميال الترحيبية:
يتم منح العميل أميال ترحيبية من أميال النخبة و/أو أميال إضافية لكل بطاقة على حدة ،مرة واحدة فقط لكل عميل كما هو مبين في جدول سياسة منح األميال الترحيبية أدناه:
أنواع البطاقات

أميال ترحيبية عند تفعيل البطاقة

بطاقة  Visa Infiniteالوطني-الخطوط الجوية الكويتية
(نادي الواحة) االئتمانية

 15,000أميال فئة النخبة الخاصة بعمالء الخدمات المصرفية الخاصة

بطاقة  Visa Signatureالوطني-الخطوط الجوية الكويتية
(نادي الواحة) االئتمانية
بطاقة  Visa Platinumالوطني-الخطوط الجوية الكويتية
(نادي الواحة) مسبقة الدفع

 10,000أميال فئة النخبة الخاصة بعمالء الخدمات المصرفية المميزة
 5,000أميال فئة النخبة الخاصة بعمالء الذهبي
 1,000أميال نادي الواحة خاصة بعمالء الخدمات المصرفية
 1,000أميال نادي الواحة خاصة بعمالء الخدمات المصرفية

أميال اضافية*

مبلغ الصرف*

10,000

 2,000د.ك

5,000

 1,000د.ك

1,000

 500د.ك

* مبلغ الصرف المبين بالجدول أعاله يؤهل للحصول على األميال اإلضافية إذا تم استخدام البطاقة خالل  3أشهر من تاريخ إصدار البطاقة.

- -5إلغاء األميال:
يتم إلغاء األميال المكتسبة واألميال الترحيبية في الحاالت التالية:
 العمليات التي يتم فيها عكس القيد واسترداد /استرجاع المبالغ عند إلغاء البطاقة يتم إلغاء األميال المكتسبة واألميال الترحيبية التي تم إضافتها في خالل  30يوماً قبل اإللغاء إذا أخل العميل بسداد المديونية الناشئة عن استخدام البطاقة تنتهي صالحية األميال بعد  3سنوات من تاريخ منحها /اكتسابها ،حسب شروط وأحكام نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية- -6صرف األميال:
يمكن للعميل أن يستبدل أميال الواحة للخدمات المبينة أدناه وذلك من خالل موقع نادي الواحة  oasisclub.kuwaitairways.comوللعميل أن يستبدل أميال نادي الواحة المكتسبة
للحصول على خدمة واحدة أو أكثر من تلك الخدمات ،وغيرها من الخدمات التي يتاح للعميل أن يســتبدلها بأميال نادي الواحة ،ويخضع تحديد نوع هذه الخدمات وشــروطها للتعديل أو
اإللغاء من ِقبل مدير البرنامج من وقت آلخر ،وال يُ سمح بالحصول على مبالغ نقدية مقابل أميال نادي الواحة المكتسبة ،الخدمات هي:
•استبدال األميال لتذاكر السفر
•ترقية تذاكر السفر المدفوعة

Terms and Conditions for NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Cards
The following terms and conditions are applied to NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Cards, along with the terms and conditions for the issuance of NBK
Cards, which may be modified by the bank or “Oasis Club” program from time to time:
1•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
2•	
•	
•	
•	

3•	
•	

•	

•	
•	

The following terms and conditions whenever used herein, unless the context otherwise requires, shall have the following meanings:
The “Bank”: National Bank of Kuwait (SAKP)
“Co-branded Card”: A bank card, credit or prepaid card issued by the bank to its customers registered with the “Oasis Club”. Customers will be rewarded
with miles when they use these cards.
“The Client”: The person for whom the Card is issued, and whose name is printed on the Card
“Oasis Club”: A program for frequent travelers (passenger) that Kuwait Airways carries out based on the miles that are collected by the passenger and is
calculated depending on the Miles collected
“Oasis Club Miles”: Known to be the official unit at the “Oasis Club” frequent traveler program, which is used to redeem travel and promotional benefits
for high tier trips
“Additional Miles”: These are “Oasis Club” Miles that the customer gets once a certain amount is spent during a specific time period that is outlined by
National Bank of Kuwait and can be used to exchange for travel tickets or upgrades on paid tickets
“Elite Miles”: Elite Miles allows the customer the chance to move from one membership tier to a higher one. The customer can earn these miles when
traveling on Kuwait Airways and is upgraded automatically within the membership tier, through Kuwait Airways
“Oasis Club Customer”: Meant to be the person who is a member within the program, as per the terms and conditions that is outlined by Kuwait Airways
for “Oasis Club” program on oasisclub.kuwaitairways.com/en/Pages/TermsAndConditions.aspx
“Terms and conditions for Oasis Club”: It refers to the requirements and procedures that are authorized by “Oasis Club”, in addition to the amendments
and additions that inflict upon it. Please visit the website to know more
“Services”: What is offered by Oasis Club to the customer from earning miles, booking tickets, redeeming and upgrading reservations, and more
“Program”: Refers to the Oasis Club program
Oasis Club Membership:
The customer’s Oasis Club membership number can be used to transfer the earned miles, where the membership number is linked to the card account
and the customer’s responsibility is to state his membership number when applying for an NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Cards
The customer authorizes the National Bank of Kuwait to provide the partners with all the necessary data to facilitate the process of transferring the
earned miles
All members of Kuwait Airways’ Oasis Club are subject to and must adhere to the terms and conditions of Kuwait Airways. For more information on these
terms and conditions, please visit https://oasisclub.kuwaitairways.com/
Oasis Club members part of a family pooling program in Oasis Club must know that all miles earned by members are pooled under the Family Head which
cannot be seperated. In case they wish to collect their miles individually they must contact Oasis Club to be removed from a family pooling program
Earning Miles
The customer can earn miles through purchases made on NBK–Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Cards in and outside Kuwait.
Operations eligible to earn miles include:
−− Locally in Kuwait: purchases made at all shops or websites within the State of Kuwait and in Kuwaiti Dinar
−− Outside Kuwait/internationally: purchases made at commercial shops or global websites outside the State of Kuwait and in a foreign currency other
than Kuwaiti Dinar
Operations not eligible to earn miles in and outside Kuwait include:
−− Cash withdrawal, annual card fees, transfer of balance, credit vouchers, trading
−− Operations carried out through the following business categories:
•	
4829: Money orders – bank transfers
•	
6012: Financial institutions
•	
6051: Non-financial institutions – foreign exchange and money orders (not wire transfer) and traveler’s checks
•	
6211: Security - brokers/dealers
•	
7995: Transactions that contradict with the public rules and laws stipulated in the State of Kuwait
Miles can be earned on supplementary cards and will be transferred to the Oasis Club membership account for the Primary Card
Miles are earned for every KD 1 spent using NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Cards. The Bank has the right to amend this policy from time to time
according to what the Bank deems appropriate without prior notice with notifying the customer through the bank’s official channels

Card Types

Local Transactions Within Kuwait

International Transactions Outside Kuwait

NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Infinite Credit Card

3

4

NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Signature Credit Card

3

4

NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Platinum Prepaid Card

2

3

•	
•	
•	

Miles are deposited into the Oasis Club account within 14 days of the transaction date
Miles earning is affected by global changes and is subject to change
Customer is not allowed to sell Miles earned or assign/transfer them to any other person

4- Welcome Miles
Customer will be granted Welcome Elite and/or Additional Miles (subject to meeting spend criteria) based on the card type and these miles will be granted
once for each customer as indicated in the table below:
Card Types
NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Infinite Credit Card

NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Signature Credit Card

Welcome Miles upon activation
15,000 Elite Tier Miles for Private Banking Customers
10,000 Elite Tier Miles for Privilege Banking Customers
5,000 Elite Tier Miles for Thahabi Customers
1,000 Oasis Miles for customers

NBK-Kuwait Airways (Oasis Club) Visa Platinum Prepaid Card 1,000 Oasis Miles for customers

Additional Miles*

Spend Threshold

10,000

KD 2,000

5,000

KD 1,000

1,000

KD 500

*The customer will qualify for the additional miles if meeting the spend threshold specified in the above table . Only spends within first 3 months from the date of the card issuance are considered.

5- Miles Cancelation
The earned miles and Welcome Miles are canceled in the following cases:
−− Transactions which are reversed and the amount is refunded
−− If the card is canceled, the earned miles and Welcome Miles that were added within 30 days before cancelation are canceled
−− If the customer fails to pay the debt arising from the use of the card
−− The miles earned expire after 3 years from the date they were awarded/earned, according to the terms and conditions of Kuwait Airways Oasis Club
6- Miles Exchange
Customer can exchange Oasis Club Miles for the services shown below through the Oasis Club website oasisclub.kuwaitairways.com. Customer can exchange
the earned Oasis Club Miles for obtaining one or more of these services, and other services that the customer can exchange for Oasis Club Miles, and is
subject to specifying the type of these services and their conditions for modification or cancellation by the program manager from time to time. Customer
cannot redeem cash amounts against Oasis Club Miles for the following services:
−− Redeeming miles for air tickets
−− Upgrading paid air tickets

