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الشروط واألحكام الخاصة بحملة الوطني الصيفية لعام 2022

تسري الحملة من 26 يونيو 2022 إلى 31 يناير 2023.

أواًل: الشروط الخاصة بالحملة:

ما عليك سوى استخدام أي من بطاقات الوطني االئتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة أدناه في كل عملية شراء:  . 	

بطاقة Visa Platinum الوطني االئتمانية	 

بطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية	 

بطاقة Visa Infinite الوطني االئتمانية	 

بطاقة KWT 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 Platinum Mastercard الوطني االئتمانية	 

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، و 18 عامًا وما فوق إذا كان من حاملي بطاقات الوطني مسبقة الدفع	 

يكون حاماًل لبطاقة الوطني االئتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة فعالة خالل فترة الحملة ولحين استالم الجائزة	 

يتأهل حاملو بطاقات الوطني االئتمانية ومسبقة الدفع لدخول السحب عند استخدام أي من البطاقات المؤهلة محليًا أو دوليًا.. 	

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

عدد الفرص طريقة اإلنفاق

فرصة واحدة المشتريات المحلية

فرصتان لدخول السحب المشتريات الدولية

10 أضعاف الفرص عند التسجيل في الحملة

الحد األدنى لإلنفاق الشهري خالل مدة الحملة هو 200 د.ك	 

الشروط واألحكام الخاصة بتحويل الراتب إلى الوطني:

يجب أن يكون الرابحون في السحوبات من العمالء الجدد الذين قاموا بتحويل رواتبهم ابتداًء من 1 يونيو وحصلوا على أحد بطاقات Visa الوطني االئتمانية المؤهلة	 

هذا السحوبات هي إضافة إلى عروض حملة تحويل الراتب 	 

شروط وأحكام تحويل الراتب:

يجب أن يكون العميل كويتي الجنسية. . 	

يجب أن يكون عمر العميل بين 18 إلى 59 سنة علمًا بأن هذه الحملة ال تشمل العمالء المتقاعدين.. 	

يجب أال يقل إجمالي الراتب الشهري عن 400 د.ك شهريًا.. 	

يجب أن يكون العميل من العاملين في أي من الجهات التالية: . 	

أحد القطاعات الحكومية )المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وغيره من الجهات الحكومية(. 	

القطاع الخاص )من الشركات المعتمدة لدى بنك الكويت الوطني( 	

القطاع الخاص من الشركات غير المعتمدة لدى البنك بشرط أن يكون راتب العميل 750 د.ك وما فوق شاماًل دعم العمالة، وبحد أدنى 400 دك كراتب أساسي.  	

القطاع النفطي أو العسكريين 	
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الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع:

يجب أن يكون الرابحون في السحوبات من عمالء الشباب الذين قاموا بتحويل مكافأتهم وحصلوا على بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع	 

سيتم تسجيل حاملي بطاقات الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع الحاليين تلقائيًا في السحب، ولكن يجب أن يستمروا في استالم مكافأتهم الطالبية في حسابهم بالوطني	 

ال يوجد حد أدنى لإلنفاق مطلوب لحاملي بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع للتأهل للسحب	 

تفاصيل السحوبات:

تفاصيل الجائزةالرابحونتاريخ السحبالشهر

4 من حاملي بطاقات Visa المؤهلة	 21 أغسطسمن 26 يونيو إلى 31 يوليو
4 من حاملي بطاقات Mastercard المؤهلة	 

مليون ميل لكل رابح من شركة طيران من اختياره	 

1 من عمالء تحويل الراتب	 25 أغسطس
1 من عمالء باقة الشباب	 

من 1 أغسطس إلى 31 
أغسطس

4 من حاملي بطاقات Visa المؤهلة	 20 سبتمبر
4 من حاملي بطاقات Mastercard المؤهلة	 

مليون ميل لكل رابح من شركة طيران من اختياره	 

1 من عمالء تحويل الراتب	 22 سبتمبر
1 من عمالء باقة الشباب	 

4 من حاملي بطاقات Visa المؤهلة	 18 أكتوبرمن 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر
4 من حاملي بطاقات Mastercard المؤهلة	 

مليون ميل لكل رابح من شركة طيران من اختياره	 

1 من عمالء تحويل الراتب	 20 أكتوبر
1 من عمالء باقة الشباب	 

4 من حاملي بطاقات Visa المؤهلة	 22 نوفمبرمن 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر
4 من حاملي بطاقات Mastercard المؤهلة	 

مليون ميل لكل رابح من شركة طيران من اختياره	 

1 من عمالء تحويل الراتب	 24 نوفمبر
1 من عمالء باقة الشباب	 

4 من حاملي بطاقات Visa المؤهلة	 20 ديسمبرمن 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر
4 من حاملي بطاقات Mastercard المؤهلة	 

مليون ميل لكل رابح من شركة طيران من اختياره	 

1 من عمالء تحويل الراتب	 22 ديسمبر
1 من عمالء باقة الشباب	 

4 من حاملي بطاقات Visa المؤهلة	 24 يناير 2023من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر
4 من حاملي بطاقات Mastercard المؤهلة	 

مليون ميل لكل رابح من شركة طيران من اختياره	 

1 من عمالء تحويل الراتب	 26 يناير 2023
1 من عمالء باقة الشباب	 

4 من حاملي بطاقات Visa المؤهلة	 21 فبراير 2023من 1 يناير إلى 31 يناير 2023
4 من حاملي بطاقات Mastercard المؤهلة	 

مليون ميل لكل رابح من شركة طيران من اختياره	 

1 من عمالء تحويل الراتب	 23 فبراير 2023
1 من عمالء باقة الشباب	 

شروط عامة:

يجب أن تكون البطاقة فعالة خالل فترة الحملة وحتى استالم الجائزة.. 	

لن يستفيد حاملو بطاقات الوطني االئتمانية المتأخرين عن سداد مستحقاتهم من هذه حملة، ويحتفظ بنك الكويت الوطني بالحق في استبعاد أي عميل من الحملة في . 	
حالة االشتباه في وجود أنماط استخدام غير طبيعية على حساب )حسابات( العميل أو البطاقة )البطاقات( الخاصة به.

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 هذا بتفويض وإعطاء موافقتهم دون قيد أو شرط لبنك الكويت الوطني والموظفين المعينين لديه الستخدام بياناتهم الشخصية بالقدر . 	
الالزم للتسيير الفعال للحملة، والتي قد تشمل الكشف عن هذه المعلومات الشخصية ألطراف ثالثة.

كل رابح سيفوز بمليون ميل من اختياره يتم إيداعه في برنامج المكافآت التابع لشركاء الحملة:. 	

الخطوط الجوية الكويتية	 

طيران اإلمارات	 

الخطوط الجوية التركية	 

الخطوط الجوية البريطانية*	 

الخطوط الجوية القطرية*	 

طيران االتحاد*	 

* في حال اختار الفائز إحدى هذه الخطوط الجوية، ستُضاف الجائزة إلى حسابه في برنامج مايلز الوطني باستخدام بطاقة مؤهلة لبرنامج مايلز الوطني

يحق للعميل ربح جائزة واحدة فقط خالل فترة الحملة.. 	


