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Credit Card Services خدمات بطاقة االئتمان

لمحة عامة
About

 • Card that gives you more purchasing for your 

local and overseas everyday needs.  Experience 

convenience while you’re on the go.

بطاقــة تمنحــك المزيــد مــن الشــراء لتلبيــة احتياجاتــك اليوميــة المحليــة  •
والخارجيــة. تمتــع بالراحــة أثنــاء التنقــل.

 من المؤهل لفتح الحساب؟
Who Is It For?

 • Minimum age: 21 years

 • Minimum Monthly Income:  AED 20,000/-

 • NBK Group Private and Corporate banking 

Customers and their employees

 • Salaried Individual (UAE Residents). Minimum 6 

months banking relationship with NBK UAE

 • NBK UAE Fixed Deposit Account holder

أال يقل العمر عن 21 عامًا. •
الحد األدنى للدخل الشهري: 20000 درهمًا إماراتيًا. •
والشــركات  • الخاصــة  المجموعــات  مــن  الوطنــي  الكويــت  بنــك  عمــاء 

. ظفيهــم مو و
موظــف براتــب )للمقيميــن فــي دولــة اإلمــارات(، بحــّد أدنــى 6 أشــهر مــن  •

العاقــة المصرفيــة مــع بنــك الكويــت الوطنــي – اإلمــارات.
صاحب حساب ودائع ثابتة لدى بنك الكويت الوطني-اإلمارات. •

 ما هي المميزات الخاصة؟
What Makes It Special?

VISA Classic

 • The NBK Classic Credit Card is the key to getting 

more purchasing power and managing your 

expenses. 

 • Max card limit  AED 50,000 

 • NBK Secure Shopping

VISA Gold

 • The NBK Classic Credit Card is the key to getting 

more purchasing power and managing your 

expenses

 •  Max card limit AED 75,000

 • NBK Secure Shopping

VISA Platinum

 • With NBK Platinum Credit Card receive priority 

attention

 • Max Card limit AED 150,000

 • NBK Secure Shopping

فيزا كالسيك
ــادة  • بطاقــة بنــك الكويــت الوطنــي االئتمانيــة الكاســيكية هــي المفتــاح لزي

ــك. القــوة الشــرائية وإدارة النفقــات الخاصــة ب
الحد األقصى للبطاقة هو 50,000 درهمًا إماراتيًا. •
تسوق آمن عن طريق بنك الكويت الوطني •

فيزا جولد
بطاقــة بنــك الكويــت الوطنــي االئتمانيــة الذهبيــة هــي المفتــاح لزيــادة القــوة  •

الشــرائية وإدارة النفقــات الخاصــة بــك
الحد األقصى للبطاقة هو 75,000 درهمًا إماراتيًا •
تسوق آمن عن طريق بنك الكويت الوطني •

فيزا بالتينيوم
مــع بطاقــة بنــك الكويــت الوطنــي االئتمانيــة الباتينيــة، أنــت تحظــى بأولويــة  •

االهتمــام
الحد األقصى للبطاقة هو 150,000 درهمًا إماراتيًا •
تسوق آمن عن طريق بنك الكويت الوطني •

 ما هي الشروط والمتطلبات؟
How Do I Get It?

 • Over-the-counter through one of our Relationship 

Officers

التعامل المباشر مع أحد مسؤولي العاقات لدينا •

 معدالت الفائدة
Interest Rates

 • 2.49% per month 2.49% شهريًا. •

 ما هي المعلومات/الوثائق التي يلزم
 تقديمها؟
What information/ documents do I 
need to apply?

 • As per attached document guideline. حسب الوثيقة اإلرشادية المرفقة. •

 هل يمكنني التقدم للحصول على
 بطاقات إضافية؟
Can I apply for Supplementary 
Cards?

 • Yes

 • May be issued to immediate family members * 

terms and conditions apply 

 • Minimum age: 18 years

نعم •
يجوز إصدارها ألفراد األسرة المباشرين* وتطبق الشروط واألحكام •
أال يقل العمر عن 18 سنة •

 الحّد األدنى للسداد
Minimum Repayment 

 • 5% of the card outstanding as at billing date (Full 

settlement if outstanding is below AED 100) 

 • And 100% payment option 

الفاتــورة )الســداد  • تاريــخ  البطاقــة المســتحقة كمــا فــي  5% مــن قيمــة 

إماراتيــًا( درهمــًا   100 مــن  أقــل  المســتحق  المبلــغ  إذا كان  الكامــل 
خيار دفع %100 •

 الحد األدنى للسحب النقدي 
)محلي ودولي(/ُسلف نقدية 
Maximum Cash Withdrawal (Local  
& International) / Cash Advance 

 • Max Daily Limit: AED 20,000 

 • Max aggregate Cash advance as a percentage of 

Card Limit: 75% 

الحد األقصى اليومي: 20,000 درهمًا إماراتيًا •
الحــد األقصــى للســحب النقــدي اإلجمالــي كنســبة مئويــة مــن حــد البطاقــة:  •

%75
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معدل الفائدة )ال يوجد ضريبة قيمة مضافة( 
معدل الفائدة على التجزئة  / معدل الفائدة النقدية: ما يصل إلى 34.33% سنويًا. 

الرسوم والتكاليف االخرى: )غير شامل ضريبة القيمة المضافة(

التفسيراتالمبلغنوع الرسوم

رسوم المعامات 
الخارجية

2.75% )باإلضافة إلى 
رسوم فيزا حيثما 

ينطبق ذلك( *ال يوجد 
ضريبة قيمة مضافة

عندما يكون هناك معاملة على 
بطاقتك بعملة غيرالدرهم اإلماراتي

المعامات الدولية 
بالدرهم اإلماراتي 

2.75% )باإلضافة إلى 
رسوم فيزا حيثما 

ينطبق ذلك( *ال يوجد 
ضريبة قيمة مضافة

عندما يكون هناك معاملة بالدرهم 
اإلماراتي على بطاقتك خارج دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

عندما تتجاوز استخدام بطاقتك بما 230 درهم اماراتيرسوم تجاوز حد الرصيد
يتجاوز حد االئتمان المتفق عليه

رسوم استبدال 
البطاقة  

عندما تطلب استبدال البطاقة75 درهم اماراتي

3.5% من مبلغ رسوم سلفة نقدية
العملية اقله 50 درهم 

اماراتي

عندما تقوم بسحب النقود من ماكينة 
الصراف اآللي باستخدام بطاقتك 

االئتماني
عندما يتم استام دفعة بطاقة 230 درهم اماراتيغرامة السداد المتأخر

االئتمان الخاصة بك بعد تاريخ استحقاق 
الدفع

رسوم تجديد السنوية :

لبطاقة فيزا 
الكاسيكية

الرسوم السنوية لبطاقة فيزا 150 درهم اماراتي 
الكاسيكية

الرسوم السنوية لبطاقة فيزا الذهبية300  درهم اماراتيلبطاقة فيزا الذهبية

الرسوم السنوية لبطاقة فيزا الذهبية450 درهم اماراتيلبطاقة فيزا البالتينية

نسخة من كشف 
حساب البطاقة/ رسوم 

كشف حساب مكررة 

عندما تطلب نسخة جديدة من كشف 45 درهم اماراتي
حساب البطاقة المكرر 

نسخة عن وصل حركة 
مشتريات

عندما تطلب نسخة عن وصل حركة 65 درهم اماراتي
مشتريات

شهادة التزام / ال 
التزام

عندما تطلب شهادة التزام / ال التزام 50 درهم اماراتي 
للبطاقة

*للحصول على جدول مفصل للرسوم، يرجى زيارة جدول الرسوم.

Interest Rate (VAT not applicable)
Retail Interest rate & Cash Interest rate: Up to %34.33 per annum

Other fees & charges (Excluding VAT)

Fee Type Amount Description

Foreign transaction 
fee

2.75% of the 
transaction + Forex 
rate 

Where there is a transaction on 
your card in non AED currency

International 
transaction in AED

 2.75% of the 
transaction + Forex 
rate

Where there is an AED 
transaction on your card outside 
the UAE

Over limit fee AED 230 per month When you exceed your card limit

Card replacement 
fee

AED 75 When you ask for a card 
replacement

Cash advance fee 3.5% minimum 
AED 50

When you withdraw cash from an 
ATM using credit card

Late payment fee AED 230 per month When credit card payment is paid 
after the due date

Annual renewal fee:  

Classic card AED 150 Annual renewal fee for Classic 
card

Gold Card AED 300 Annual renewal fee for Gold card

Platinum Card AED 450 Annual renewal fee for Platinum 
card

Duplicate 
statement charges

AED 45 When you request for a duplicate 
statement

Voucher copy AED 65 When you request for a copy of 
the sales voucher

Liability/No 
Liability letter

AED 50 When you request for a liability 
letter for the credit card



بيان بمعلومات البطاقة االئتمانية 
Key Fact Statement For Credit Card Services

    حق االلغاء: 

ــارات  ــة اإلم ــة المســتهلك الصــادرة عــن المصــرف المركــزي لدول ــر حماي تماشــيًا مــع معايي
العربيــة المتحــدة وفقــًا لائحــة حمايــة المســتهلك )تعميــم رقــم 2020 - 8( ســيتم إباغــك 
بموجــب هــذا بأنــه يحــق لــك ســحب أو إلغــاء طلــب بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك فــي غضــون 
ــوم العمــل الســادس أو  ــرة الســماح"(. فــي ي ــع عليهــا )"فت ــخ التوقي ــام عمــل مــن تاري 5 أي
بعــد يــوم واحــد مــن انتهــاء فتــرة الســماح، يجــب عليــك إبــاغ البنــك بقــرارك بإلغــاء أو ســحب 
طلــب بطاقــة االئتمــان وإال سنســتمر فــي تنفيــذ اإلجــراءات والتــي ُتعتبــر مؤكــدة مــن طرفــك. 
ســيقوم البنــك خــال فتــرة الســماح بتزويــدك بإمكانيــة االســتفادة مــن بطاقــة االئتمــان 
ــال  واســتخدامها، وذلــك وفقــًا إلجــراءات سياســة “اعــرف عميلــك” وإجــراءات مراقبــة االمتث
ــد أو  ــك تأكي ــرة الســماح، فيجــب علي ــازل عــن حقــك فــي فت ــرت التن ــك. إذا اخت الخاصــة بالبن
إخطــار هــذه النيــة للبنــك كتابــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه إذا اختــرت إلغــاء أو ســحب الموافقــة 
ــع  ــع جمي ــن دف ــؤواًل ع ــتكون مس ــماح، فس ــرة الس ــال فت ــان خ ــة االئتم ــب بطاق ــى طل عل
التكاليــف والرســوم التــي قــد تكــون تكبدتهــا فيمــا يتعلــق بــأي وجميــع معامــات بطاقــة 
االئتمــان التــي تــم إجراؤهــا خــال فتــرة الســماح وقبــل إلغــاء طلــب بطاقــة االئتمــان الخاصــة 

بــك. 

    طريقة احتساب الرسوم والفوائد: 

سيتم احتساب الفائدة على النحو التالي إذا لم تسدد البطاقة بالكامل

ــل 	  ــم تحصي ــن يت ــهر، ل ــل كل ش ــتحق بالكام ــاب المس ــف الحس ــدد كش ــت تس إذا كن
ــدة. أي فائ

ــدة 	  ــل فائ ــيتم تحصي ــتحق، وس ــغ المس ــي المبل ــن إجمال ــل م ــغ أق ــت أي مبل إذا دفع
ــي: ــى النحــو التال عل

ــرة الحاليــة، ســيتم خصــم  مــن تاريــخ 	  بالنســبة للمعامــات التــي تتــم فــي دورة الفوت
المعاملــة حتــى تاريــخ الســداد )ســيظهر هــذا فــي كشــف حســابك التالــي

ــدة 	  ــد المســتحق المرحــل مــن األشــهر الســابقة، ســيتم خصــم الفائ بالنســبة للرصي
علــى أســاس شــهري باســتخدام معــدل االفائــدة المخصــص. يرجــى ماحظــة أنــه 
لــن يتــم تحصيــل أي فائــدة علــى مبلــغ الفائــدة المســتحق علــى حســاب بطاقتــك 

االئتمانيــة، إن وجــد.
كمقتــرض، إذا دفعــت رصيــدك المســتحق بالكامــل، فســيحمل كشــفك التالــي رســوم 	 

أربــاح عــن عــدد األيــام بيــن تاريــخ كشــف الحســاب األخيــر حتــى الســداد الكامــل.
الرصيــد 	  مــع  االئتمــان  لبطاقــة  مدفوعــات  أي  تعديــل  ســيتم  أنــه  ماحظــة  يرجــى 

التالــي: بالترتيــب  المســتحق 
1(الفائدة  

2( جميع الرسوم والتكاليف
3( مشتريات التجزئة 

4( السلف بالنقدية

مثال: )لضمان سهولة الفهم وحساب التكاليف - ال يعني هذا عمليات شراء أو مدفوعات 
أخرى بخاف ما هو موضح أدناه(.

تاريخ كشف الحساب في التاسع من كل شهر. تاريخ االستحقاق هو 21 يومًا من تاريخ 
الكشف؛ معدل ربح التجزئة هو  2.49 % شهريًا

ينفق العميل 1000 درهم في 10 أبريل.

سيحمل كشف حساب التاسع من مايو كشف حساب إجمالي مستحق  1,000 درهم 
إماراتي والحد األدنى المستحق 100 درهم إماراتي بتاريخ 30 مايو

إذا دفع العميل 1,000 درهم إماراتي أو أكثر في 30 مايو أو قبله، لن يتم تحصيل أي 
أرباح تجزئة.

إذا دفع العميل الحد األدنى المستحق 100 درهم إماراتي في 30 مايو، سيتم تحصيل أرباح 
تجزئة في كشف الحساب في التاسع من شه يونيو.

10 أبريل )تاريخ المعاملة( حتى 30 مايو تاريخ إعادة الدفع )الحد األدنى المستحق(

0001, درهم إماراتي *)2.49%*365/12(*50 يوم = 40.93 درهم إماراتي	 

31 مايو الى 9 يونيو : درهم إماراتي 950*)2.49%*365/12(*10 = 7.78 درهم إماراتي	 

اجمالي الفائدة : 48.71 درهم إماراتي	 

* ال يعني هذا عمليات شراء أو مدفوعات أخرى 

    Cooling off period: 

In line with the Consumer Protection Standards issued by the UAE Central 
Bank pursuant to the Consumer Protection Regulation (Circular No. 8 – 2020), 
you are hereby informed that you have the right to withdraw or cancel your 
Credit Card Application within 5 Business Days from date of signing thereof 
(“Cooling-Off Period”). On the 6th Business Day (or 1 day after the expiry of 
the Cooling-Off Period), you must inform the Bank of your decision to cancel 
or withdraw the Credit Card Application, otherwise, the same shall continue to 
apply and shall be deemed confirmed by you. The Bank will, during the Cool-
ing-Off Period, provide you with access and utilization of the credit card, sub-
ject to satisfactory KYC and compliance checks and procedures of the Bank. 
Should you choose to waive your right to the Cooling-Off Period, you must, in 
writing, notify and/or confirm to the Bank such intention. It must be noted that 
if you opt to cancel or withdraw the Credit Card Application within the Cool-
ing-Off Period, you shall be responsible to pay all costs and charges that you 
may have incurred in relation to any and all Credit card transactions conducted 
during the Cooling-Off Period and before the cancellation of your Credit Card 
application.

    Interest calculation method: 

Interest to be calculated on outstanding balance after the due date for its full 
payment i.e. in the month following the month on which the purchases and 
withdrawals have occurred.
	 If the entire statement outstanding is paid on or before the due date, then 

no interest will be charged.
	 If you pay an amount less than the total amount due, then interest will be 

charged as follows:
	 For transactions done in current billing cycle, interest will be charged from 

the date of transaction until date of repayment.
	 For outstanding balance carried over from previous months, interest will 

be charged on a monthly basis using the interest rate assigned on the 
card. Please note that interest will not be charged on the outstanding in-
terest amount on your credit card, if any.

	 Repayments to the credit card will be adjusted towards the outstanding 
balance in the following order:
1) Interest 
2) All fees & charges  
3) Retail purchases 
4) Cash advances

Illustration: Below interest rate is for illustration purpose only. Actual interest 
rate applicable can be checked on your credit card statement.

Statement date 9th of every month; due date is 21 days from the statement 
date; 2.49% per month retail interest rate

Customer spends AED 1,000 on 10th April

9th May statement will carry a total statement due of AED 1,000 and mini-
mum due of AED 100 with a due date of 30th May.

If the customer pays AED 1,000 or more on before 30th May, interest will 
not be charged.

If the customer pays the minimum due of AED 100 on 30th May, then retail 
interest will be charged as below on next statement on 9th June.

10th April (Transaction date) to 30th May (Minimum Repayment):

	 AED 1,000*(2.49%*12/365)*50 days = AED 40.93

	 31st May to 9th June: AED 950*(2.49%*12/365)*10 = AED 7.78

	 Total Interest = AED 48.71 

*Under an assumption that no further purchases or payments are made
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    البطاقات بضمان الوديعة 

صــرف الوديعــة فــي حالــة التخلــف عــن الســداد: يتعيــن علــى جميــع حاملــي البطاقــة دفــع 
الحــد األدنــى المســتحق كل شــهر فــي أو قبــل تاريــخ االســتحقاق. إذا كنــت قــد اختــرت بطاقــة 
ــف  ــة التخل ــي حال ــه ف ــم أن ــى العل ــك، فيرج ــد ودائع ــى أح ــر عل ــع حظ ــال وض ــن خ ــة م مؤمن
عــن دفــع مســتحقات بطاقتــك االئتمانيــة، يحــق للبنــك صــرف وديعتــك ودفــع مســتحقات 

بطاقتــك االئتمانيــة 

إلغــاء البطاقــة الُمؤمنــة : إذا كان لديــك بطاقــة مؤمنــة بضمــان وديعــة ، فلــن تتمكــن مــن 
ســحب إيداعــك إال بعــد 45 يومــًا مــن دفــع مســتحقات بطاقتــك بالكامــل وإلغاؤهــا بنجــاح.

تحذير - االلتزامات الرئيسية للعميل والعواقب في حالة عدم الوفاء بها:

في حال عدم االلتزامااللتزام

ادفع إجمالي المبلغ المستحق 
في كشف الحساب أو الحد األدنى 
منه في تاريخ االستحقاق أو قبله.

سيتم تحصيل الفوائد رسوم السداد المتأخر 
ورسوم تجاوز الحد إذا كان ذلك الزمًا وفًقا لجدول 

الرسوم.

ستظهر أي مدفوعات متأخرة في تقرير مكتب سداد متأخر
االئتمان، مما قد يؤثر سلبًا على قدرتك على 

االقتراض في المستقبل

في حالة عدم قدرتك على دفع 
المبلغ المستحق 

يجب ان يتم الدفع ببطاقة 
االئتمان عبر االنترنت او التحويل 
المصرفي او الشيك قبل 3 ايام 

عمل من تاريخ االستحقاق 

في حالة االستمرار في عدم السداد، سيستخدم 
البنك جميع اإلجراءات المتاحة السترداد المبلغ 
المستحق. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال 

ال الحصر، الوصول إليك عبر الهاتف أو عبر رسائل 
البريد اإللكتروني أو عن طريق إجراء زيارات فعلية 

إلى منزلك أو مكان عملك أو تقديم شكوى 
للشرطة أو دعوى قضائية في جميع السلطات 

القضائية ذات الصلة. يجوز لنا أيضًا بيع المسؤولية 
إلى طرف ثالث، أو توظيف طرف ثالث  بشكل 

مباشر أو غير مباشر  لتمكين السداد.

أنفق بحذر وفي حدود إمكانياتك 
وفي الحد االئتماني المسموح 

لك. قم دائمًا بسداد المبلغ 
المستحق بالكامل كل شهر.

سيتم محاسبتك على الفوائد وفقًا لجدول الرسوم. 

إذا تجاوزت بطاقتك الحد السموح به، إما بسبب 
رسوم أو بسبب محاولتك إلجراء معاملة تمت 

الموافقة عليها بما يتجاوز الحد المعتمد الخاص 
بك وفقًا لسياسة البنك الداخلية، فسيتم تحصيل 
رسوم تجاوز الحد االئتماني وستكون مسؤواًل عن 

سداد مبلغ الشراء.

تأكد من أن جميع مراساتك مع 
البنك آمنة دائمًا ، ال تفصح مطلقا 

عن تفاصيل اليطاقة او اسم 
المستخدم او كلمة المرور او 

كلمة المرور لمرة واحدة مع اي 
طرف ثالث . 

قد يتم إساءة استخدام بياناتك المالية الشخصية 
من قبل الُمحتالين إذا تم اختراقها.

تأكد من مراجعة جميع كشوفات 
الحساب وإشعارات المعامات 

فور استامها من البنك.

قد ال تتمكن من التعرف على المعامات غير 
المصرح بها أو سوء االستخدام لبطاقتك. وقد 

يكون االعتراض على المستحقات بعد فترة طويلة 
من تسجيلها عملية طويلة ومرهقة، مع احتمالية 

كبيرة لرفض طلبك.

قم بإعام البنك بأي تغييرات 
تطرأ على تفاصيل االتصال أو 

بيانات التعريف الخاصة بك رقم 
الهاتف الخلوي، عنوان البريد 

إللكتروني، هوية دولة اإلمارات، 
جواز السفر، إلخ(. سيضمن ذلك 

حصول البنك على معلوماتك 
المحدثة وأنه قاد على االتصال بك 

بسهولة إذا لزم األمر.

قد تعيق المستندات منتهية الصاحية أو البيانات 
القديمة قدرتنا على معالجة المعامات أو التواصل 

معك في وقت الحاجة.

    Cash secured credit cards:

Encashment of deposit in case of default: All cardholders need to pay the 
minimum due every month on or before the due date. Bank has the right to 
liquidate your deposit and pay off the card outstanding, in case you miss your 
payments.

Closure of cash secured credit cards: Deposits can be withdrawn only after 45 
days from card outstanding payment and successful cancelation. 

Warnings- Key Obligations of the customer and consequences of failure.

Responsibility If Fails

To pay the credit card out-
standing as per statement or 
minimum due on or before the 
due date

Interest, late payment fee and over limit 
fee as applicable will be charged in line 
with the schedule of charges.

Partial payment Delayed or missed payment will be 
reflected in AECB (Al Etihad Credit Bureau) 
report which may damage your credit 
history in future.

Payment to credit card via 
online or bank transfer or 
cheque shall be done 3 work-
ing days before due date

Bank may employ all available measures 
to recover the due amount in case of con-
tinued non-payment. This may include and 
not limited to, phone calls, emails or filing 
police complaint or a court case in rele-
vant jurisdictions. Bank may also authorize 
a third party to collect the due.

Use credit cards for needs 
and within your means. Stick 
to the limit assigned on the 
card. Pay off the balances 
every month.

Interest/Fees will be charged as per 
schedule of charges. If card is used above 
the assigned limit, you will be charged an 
over limit fee.

Ensure to keep secure all bank 
correspondence. Never dis-
close card details, username, 
password or OTP with any 
third party.

Fraudsters can misuse if personal finan-
cial details are compromised.

Make sure to review all 
transaction notifications and 
statements promptly 

You may not be able to identify unautho-
rized transactions or if someone misuse 
your card. Claiming disputed transactions 
after long time of their occurrence will 
be a difficult & cumbersome process, 
with high chances of the request being 
declined.

Any changes in your contact 
details or ID documents 
should be updated with the 
bank for a hassle free banking.

Expired IDs may adversely impact the 
banking transactions. Outdated contact 
information may hamper bank to reach 
out you when need arises. 
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You Must Know يتعين عليك معرفة ما يلي:

Payments: If you make only the minimum repayment/payment each period, 
you will pay more in interest / profit / fees and it will take you longer to pay off 
your outstanding balance.

المدفوعــات: إذا قمــت بســداد الحــد األدنــى فقــط مــن المبلــغ المطلوب/الســداد كل 
فتــرة، ســوف تدفــع المزيــد مــن الفوائد/األرباح/الرســوم، وســوف يســتغرق األمــر وقتــًا أطــول 

لتســديد رصيــدك المســتحق.

Warning:  Treat you card as cash, never leave it unattended. Fraudsters usually 
try to obtain your card, account details so you should always be vigilant. Guard 
your card personal identification number (PIN) when at ATMs and payment 
terminals – never share it with anyone.  Never put your PIN on the card or in 
your wallet or on your mobile.

ــدًا دون رقابــة. عــادة مــا يحــاول المحتالــون  تحذيــر: عامــل بطاقتــك كالنقــود، وال تتركهــا أب
الحصــول علــى بطاقتــك وتفاصيــل حســابك، لــذا يجــب أن تكــون دائمــًا متيقظــًا. حافــظ علــى 
ــد التعامــل مــع أجهــزة الصــراف اآللــي وفــي  رقــم التعريــف الشــخصي لبطاقتــك )PIN( عن
محطــات الدفــع - ال تشــاركه أبــدًا مــع أي شــخص. ال تضــع رقــم التعريــف الشــخصي أبــدًا علــى 

البطاقــة أو فــي محفظتــك أو علــى هاتفــك المحمــول.

If you do not meet the repayments/payments on your Credit Card, your 
account will go into arrears. This may affect your credit rating (Al Etihad Credit 
Bureau), which may limit your ability to access financing in the future.

إذا لــم تقــم بالســداد/الدفع علــى بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك، ســوف يتأخــر حســابك. قــد 
يؤثــر ذلــك علــى تصنيفــك االئتمانــي )شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة(، ممــا قــد يحــد 

مــن قدرتــك علــى الوصــول إلــى التمويــل فــي المســتقبل.

Lost or Stolen Card: If your card is lost or stolen, contact the NBK Call Center 
immediately at +9714 3161700 so one of our staff can block your card from 
unauthorized use.

البطاقــة المفقــودة أو المســروقة: فــي حالــة فقــدان بطاقتــك أو ســرقتها، اتصــل بمركــز 
خدمــة بنــك الكويــت الوطنــي علــى الفــور علــى الرقــم 3161700 009714 حتــى يتمكــن أحــد 

موظفينــا مــن منــع بطاقتــك مــن االســتخدام غيــر المصــرح بــه.

Unauthorized Transactions: Customers have the right to claim reimbursement 
in the event of unauthorized fraudulent transactions. Check your statements 
regularly and contact us immediately if you notice any irregularity.  Such 
irregularity must be reported within 30 days of the statement date.  In the event of a 
fraudulent or unauthorized transaction, notify the NBK Call Center immediately at 
 +9714 3161700.  

المعامــالت غيــر المصــرح بهــا: تحقــق مــن بياناتــك بانتظــام واتصــل بنــا علــى الفــور إذا 
ــخ  ــن تاري ــًا م ــون 30 يوم ــي غض ــات ف ــك المخالف ــن تل ــاغ ع ــب اإلب ــة. يج ــت أي مخالف الحظ
الكشــف. فــي حالــة حــدوث معاملــة احتياليــة أو غيــر مصــرح بهــا، قــم بإخطــار مركــز االتصــال 

ــى الرقــم 3161700 009714. ــى الفــور عل ــي عل ــت الوطن ــع لبنــك الكوي التاب

Record Update:  Always keep your profiles/records updated with the bank to 
avoid any account service inconvenience.

تحديــث الســجل: احتفــظ دائمــًا بملفــات التعريف/الســجات الخاصــة بــك محدثــة مــع البنــك 
لتجنــب أي عوائــق لخدمــة الحســاب.

Terms and Conditions:  The Bank may refuse to execute any requests, 
instructions or services requested by the Consumer in the event of a 
Consumer’s failure to comply to the Bank’s terms and conditions before and 
during the Consumer’s dealings with the Bank. The Bank shall give Consumers 
a minimum of 60 calendar days’ notice before any permissible changes to the 
terms and conditions of a Financial Product and/or Service, including changes 
to Fees, can take effect. For updated fees/charges, you may visit our website 
or visit our branches.

الشــروط واألحــكام: يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمــات يطلبهــا 
المســتهلك فــي حالــة تخلــف المســتهلك عــن االمتثــال لشــروط وأحــكام البنــك قبــل وأثنــاء 
تعامــل المســتهلك مــع البنــك. يلتــزم البنــك بتزويــد العمــاء بإشــعار بفتــرة 60 يومــًا علــى 
األقــل قبــل إنفــاذ أي تغييــرات مســموح بهــا علــى شــروط وأحــكام المنتــج المالــي و/أو 
الخدمــة الماليــة، بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي الرســوم. للحصــول علــى معلومــات محدثــة 

عــن الرســوم، يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت أو زيــارة فروعنــا.
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Would like to know more?

Please contact us on 00971 4 3161700 
or visit one of our branches in the UAE 
or NBK International Branches for more details.

How can you make a complaint?
Complaint Management Unit:  Ground Floor, 
Latifa Tower Sheikh Zayed Road Dubai, UAE
Post Box:   9293
Phone: 00971 4 3161600
Fax: 00971 4 3888588
Email: UAE-CustomerComplaint@nbk.com
Website:     www.nbk.com/uae

هل ترغب في معرفة المزيد؟

يرجى االتصال بنا على الرقم 3161700 009714، 
أو زيارة أحد فروعنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أو فروع بنك الكويت الوطني الدولية لمزيد من التفاصيل.

كيف يمكنك تقديم شكوى؟
وحدة إدارة الشكاوى: الطابق األرضي، برج لطيفة، 

شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
صندوق بريد 9293

هاتف               : 3161600 009714 
الفاكس          : 3888588 009714

UAE-CustomerComplaint@nbk.com :  بريد إلكتروني
www.nbk.com/uae :موقع الكتروني

By Signing The Below, I Acknowledge Receiving The Documents Marked Above

             Signature

Customer Name

  Mobile Number

Email Address

   Date

 For Official Use

         Staff Name & ID

Staff Initial

   Date

بالتوقيع أدناه، أقر باستام الوثائق المشار إليها أعاه

التوقيع

اسم العميل

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

التاريخ

لالستخدام الرسمي
اسم ورقم الموظف

توقيع الحروف األولى

التاريخ



بيان بمعلومات البطاقة االئتمانية 
Key Fact Statement For Credit Card Services

Documents Required

O =Original

C = Copy

A = Attested 

Copy

(original 

sighted)

Private

Banking / 

Corporate

Clients

Cash

Secured

Cards

Salaried

Customers

Mortgage

Customers

Card Application Document

Pre-Approval Stage

Standard card application form duly completed and signed & signature verified 
including KYC documents

O* Yes Yes Yes Yes

Declaration of Kuwait liabilities as per CBK requirements
O*

if applicable
Yes Yes Yes Yes

Credit Bureau ‘authorization’ signed by borrower (applicable according to each 
specific country requirements i.e. domicile country as well as UAE Al Etihad Bu-
reau (AECB report is mandatory)

O Yes NA Yes Yes

Identification Documentation

Valid (not expired) Passport (Primary & Supplementary card holders) A Yes Yes Yes Yes

Valid residence visa for Non GCC nationals (sponsor to match employer name 
or spouse name)

A Yes Yes Yes Yes

Emirates ID / Civil ID
Note: At least 1 of the above photo identity is mandatory. Emirates ID is manda-
tory for UAE residents 
NOTE: MILITARY ID SHOUD NOT BE COPIED

A Yes Yes Yes Yes

Credit Checks & Verification documents

Salary certificate issued by employer (Issue date not more than 2 months) Or 
recent pay-slip

O
Yes, if

salaried
NA Yes

Yes, if
salaried

Trade License with name of applicant appearing as owner / Manager A
Yes, if self
employed

NA NA
Yes, if self
employed

Notarized copy of Power of Attorney or Memorandum of Association or Articles 
of Association or Board resolution (in case, name is not mentioned on Trade Li-
cense)

A
Yes, if self
employed

NA NA
Yes, if self
employed

3 months Bank statements on salaried account if salaried, 
6 months Bank statements if self-employed
Note: Where online bank statements printouts are obtained, these should be at-
tested/signed by the customer and counter-attested by RO/RM in confirmation 
that statements were downloaded in his/her presence or attested by the issuing 
bank.

A Yes NA Yes Yes

Al Etihad Credit Bureau requisition C* Yes NA Yes Yes

Ci-Net requisition (if Kuwaiti) O Yes NA Yes Yes

Al Etihad Credit Bureau report Printout Yes NA Yes Yes

Ci-Net Report (if Kuwaiti) Printout Yes NA Yes Yes

DSR and Lifestyle analysis printout C* Yes NA Yes Yes

Utility (Water / Electricity ) Bill in own name (Mobile & residence CPV may be 
waived if recent (<60 days from date) utility bill is provided

C NA NA Yes Yes

Security Documents

Undated cheque in favour of NBK for a minimum amount equivalent to card limit 
at issuance

O Yes NA Yes Yes

Lien form duly completed and signed by all deposit holders (signature to be ver-
ified)

O* NA Yes NA NA

Supplementary Card Hold

Any documentary proof of relationship with Primary card holder C Yes Yes Yes Yes

Proof of age (such as Passport, birth certificate, Emirates / Civil ID A Yes Yes Yes Yes

Notes

 • In the case of a Non-Resident who is not a Private Banking or Corporate Banking client, only cash secured cards may be issued. Copy of visa is not required 
for Non-residents.

 • Attested copy means original document sighted by a bank staff and the copy of the document obtained is certified as ‘Original Sighted’. In the case of bank 
statements, the copies may be certified by the issuing bank by placing a rubber seal.

* indicates that the document is mandatory / critical and cannot be waived
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الوثائق المطلوبة

أ = أصل
ن = نسخة

ن.م = نسخة 
مصدقة

الخدمات 
المصرفية 
الخاصة / 
الشركات

عمالء

البطاقات 
النقدية 

المضمونة

العمالء ذوو 
الرواتب

عمالء الرهن 
العقاري

وثيقة طلب البطاقة
مرحلة الموافقة المسبقة

علــى  التصديــق  مــع  األصــول وموقــع  القياســي مكتمــل حســب  البطاقــة  نمــوذج طلــب 
نعمنعمنعمنعمأ*التوقيــع، بمــا فــي ذلــك وثائــق اعــرف عميلــك

أ*إقرار التزامات الكويت حسب متطلبات بنك الكويت المركزي
نعمنعمنعمنعمحال انطبق

“تفويــض” موقــع مــن مكتــب االئتمــان )يســري وفقــًا لمتطلبــات كل دولــة؛ أي بلــد الموطــن 
نعمنعمال ينطبقنعمأوكذلــك مكتــب االتحــاد اإلماراتــي )تقريــر إلزامــي(

وثائق الهوية
نعمنعمنعمنعمن.مجواز سفر صالح )غير منتهي الصاحية( )حاملي البطاقة األساسية واإلضافية(

تأشــيرة إقامــة ســارية لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي )يجــب أن يتطابــق 
نعمنعمنعمنعمن.مالكفيــل مــع اســم صاحــب العمــل أو اســم الــزوج(

الهوية اإلماراتية / البطاقة المدنية
ماحظــة: يلــزم وجــود نســخة واحــدة علــى األقــل مــن الهويــة المذكــورة أعــاه. الهويــة 

إلزاميــة للمقيميــن فــي دولــة اإلمــارات. اإلماراتيــة 
ماحظة: ال يجوز نسخ الهوية العسكرية

نعمنعمنعمنعمن.م

التحقق االئتماني ووثائق التحقق
نعم إذا كان أشهادة راتب صادرة عن جهة العمل )تاريخ إصدار ال يزيد عن شهرين( أو قسيمة راتب حديثة

نعم إذا كان نعمال ينطبقيتقاضى راتبًا
يتقاضى راتبًا

نعم إذا كان ن.مالرخصة التجارية مع ظهور اسم مقدم الطلب كمالك / مدير
نعم إذا كان ال ينطبقال ينطبقموظفًا

موظفًا
نســخة موثقــة مــن التوكيــل الرســمي أو عقــد التأســيس أو النظــام األساســي أو قــرار مجلــس 

نعم إذا كان ن.ماإلدارة )فــي حالــة عــدم ذكــر االســم فــي الرخصــة التجاريــة(
نعم إذا كان ال ينطبقال ينطبقموظفًا

موظفًا
كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر على حساب المرتب إذا كان العميل يتقاضى راتبًا.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر إذا كان العميل مشتغل بعمل حّر.
ــب  ــت، يج ــر اإلنترن ــة عب ــابات البنكي ــوف الحس ــات كش ــى مطبوع ــول عل ــد الحص ــة: عن ماحظ
تصديقهــا / توقيعهــا مــن قبــل العميــل والتصديــق عليهــا مــن ِقبــل RO / RM لتأكيــد أنــه تــم 

تنزيــل البيانــات الحســابية بحضــوره أو التصديــق عليهــا مــن قبــل البنــك الُمصــدر.

نعمنعمال ينطبقنعمن.م

نعمنعمال ينطبقنعمن*طلب مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية
نعمنعمال ينطبقنعمأطلب شبكة المعلومات االئتمانية إذا كان العميل كويتيًا

نعمنعمال ينطبقنعممطبوعتقرير االتحاد للمعلومات االئتمانية
نعمنعمال ينطبقنعممطبوعتقرير شبكة المعلومات االئتمانية إذا كان العميل كويتيًا

نعمنعمال ينطبقنعمن*مطبوعات تحليل DSR ونمط الحياة
فاتــورة مرافــق )ميــاه / كهربــاء( باســمك )يمكــن التنــازل عــن فاتــورة الجــوال والتحقــق مــن 
ملــف تعريــف العميــل فيمــا يتعلــق باإلقامــة( إذا تــم تقديــم فاتــورة مرافــق حديثــة )أقــل مــن 

60 يومــًا مــن تاريــخ الطلــب(.
نعمنعمال ينطبقال ينطبقن

الوثائق األمنية
نعمنعمال ينطبقنعمأشيك غير مؤرخ لصالح بنك الكويت الوطني بحد أدنى يعادل حد البطاقة عند اإلصدار

نمــوذج الرهــن مكتمــل حســب األصــول وموقــع مــن قبــل جميــع أصحــاب اإليــداع )يتــم 
التوقيــع( ال ينطبقال ينطبقنعمال ينطبقأ*التحقــق مــن 

البطاقات اإلضافية/التكميلية
نعمنعمنعمنعمنأي إثبات مستندي للعاقة مع حامل البطاقة األساسية

نعمنعمنعمنعمن.مإثبات العمر )جواز السفر أو شهادة المياد أو بطاقة الهوية اإلماراتية / المدنية(
مالحظات

فــي حالــة الشــخص غيــر المقيــم الــذي ال يعتبــر عميــًا مــن عمــاء الخدمــات المصرفيــة الخاصــة أو الخدمــات المصرفيــة للشــركات، ال يلــزم تقديــم صــورة البطاقــة لغيــر المقيميــن.  •
إصــدار البطاقــات المضمونــة نقــدًا فقــط. نســخة مــن التأشــيرة غيــر مطلوبــة لغيــر المقيميــن.

ُيقصــد بالنســخة المصــدق الوثيقــة األصليــة التــي اطلــع عليهــا موظفــو البنــك ونســخة الوثيقــة التــي تــم الحصــول عليهــا مصدقــة باعتبارهــا "وثيقــة أصليــة تــم االطــاع عليهــا". فــي حالــة  •
كشــوف الحســابات البنكيــة، قــد يتــم التصديــق علــى النســخ مــن قبــل البنــك الُمصــدر عــن طريــق وضــع ختــم مطاطــي.

* إشارة إلى الوثيقة إلزامية/مهمة وال يمكن التنازل عنه

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع - فرع دبي
معرض رقم 1 - الدور األرضي و الميزانين

برج لطيفة - شارع الشيخ زايد
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