
مزايا مصممة  خصيصًا لك
مع باقة الشباب
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حّول مكافأتك الطالبية اآلن

أصبحت أيام الدراسة في الجامعة أكثر تمّيزًا ومتعة. حّول مكافأتك الطالبية إلى بنك الكويت الوطني 
اليوم واستمتع بالعديد من المزايا والعروض الحصرية التي تناسب أسلوب حياتك العصري مع بطاقة 

الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع، منتجات وخدمات الوطني الرقمية وبطاقة الشباب الوطني 
للسحب اآللي.

بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع

صّممت هذه البطاقة خصيصًا للطلبة الكويتيين في الجامعات والمعاهد الذين يحولون مكافأتهم 
الطالبية إلى

بنك الكويت الوطني، لمنحهم المزيد من االستقاللية المالية.

المزايا:
قبول عالمي	 
التسوق عبر اإلنترنت بكل سهولة وأمان 	 
عروض وخصومات شهرية لغاية 50% لدى المحالت التجارية بما فيها سينسكيب وترولي	 
التسجيل التلقائي في برنامج مكافآت الوطني الذي يتضمن أكثر من 850 محاًل مـشاركًا في 	 

الكويت
تعبئة رصيد البطاقة بمنتهى السهولة من خالل خدمة الوطني عبر الموبايل، خدمة الوطني عبر 	 

اإلنترنت، االتصال على 1801801 أو عن طريق زيارة فرع الوطني األقرب إليك 
تحويل األموال من البطاقة إلى حسابك بكل سهولة من خالل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل	 
إصدار مجاني لبطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع	 

يرجى زيارة موقعنا عبر اإلنترنت أو فرع الوطني األقرب إليك لتقديم طلب الحصول على بطاقة 
الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع مجانًا.

في حال فقدان أو سرقة البطاقة، اتصل بنا فورًا على 1801801 أو 8361 2224 965+ إليقاف البطاقة 
وإصدار بطاقة جديدة برصيد جديد.

منتجات وخدمات الوطني الرقمية 

الخدمات المصرفية أصبحت بمتناول يديك مع خدمة الوطني عبر الموبايل المصممة لتلبية 
متطلباتك في أي وقت ومن أي مكان. مع هذه الخدمة ستتمكن من إنجاز معامالتك المصرفية 

بأمان وبمنتهى السرعة والسهولة.

مزايا   وعروض   حصرية  
 تناسب   أسلوب   حياتك 

العصري



قم بتعبئة أو تحويل رصيد بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع	 
استلم األموال فورًا مع خدمة الوطني للدفع السريع	 
اسحب األموال بدون بطاقة باستخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال	 
 	 ،Ooredoo( استخدم خدمة المدفوعات اإللكترونية لسداد مدفوعاتك لدى شركات االتصاالت

     زين، stc)، بطاقات التسوق عبر اإلنترنت )eBay ،Amazon ،Google Play ،iTunes(، األلعاب 
اإللكترونية )Xbox ،Nintendo ،PlayStation(، الترفيه )Netflix، قنوات Bein Sports، أنغامي(          

تحّكم وقم بإدارة بطاقاتك أثناء السفر 	 
اّطلع على نقاط مكافآت الوطني 	 
حّدث بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك النقال	 
حّدد مواقع فروعنا وأجهزة الوطني للسحب اآللي من خالل خدمة تحديد مواقع الفروع	 
 	Augmented Reality - استمتع بمزايا الكاميرا التفاعلية
ادخل إلى خدمة "تحّدث معنا"	 

حّمل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لتستمتع بمنتجات وخدمات الوطني الرقمية. 

مزايا إضافية
خدمة الوطني عبر WhatsApp على 1801801	 
أكبر شبكة للفروع وأجهزة السحب اآللي محليًا ودوليًا 	 
 	T4 أفرع المطار في خدمتك 24/7 في منطقتي الوصول والمغادرة ومبنى الركاب
 	 Visa عروض عالمية من
 	3D Secure معامالت مصرفية آمنة عبر اإلنترنت مع خدمة

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا عبر اإلنترنت، أي من فروع بنك الكويت الوطني أو االتصال 
على 1801801.




