
Terms and Conditionsالشروط واألحكام

1. Customer must be Kuwaiti. 
2. Customer must be between 18 and 59 years of age. Retirees are not eligible to 

take part in the campaign. 
3. Customer must be employed in one of the following sectors: 

• Public sector (Civil Service Commission (CSC) or other government institutions)
• Private sector (in companies approved by the National Bank of Kuwait (NBK))
• For private sector companies not approved by the Bank, the customer must 

receive a monthly salary of KD 1,000 or above
• Oil sector and military

4. The total monthly salary transferred to the account must not be less than KD 400
5. The monthly net income must not be less than KD 200 
6. Customer must sign a consent form confirming the transfer of salary to NBK 

for a period not less than 18 months 
7. Customer must transfer their basic salary to their NBK account to be eligible 

to enter the campaign. Customers transferring only their Labor Support 
Allowance (Manpower and Government Restructuring Program) to NBK and 
their basic salary to another bank will not qualify for the campaign.

8. Customers with a standing loan with NBK will not be eligible to win any of 
the prizes as part of the salary transfer campaign (cash prizes presented in 
the form of NBK Gift Prepaid Cards or interest-free loans)  

9. Customer may claim the prize within a period not exceeding three months 
from the date of the first salary transferred to their NBK account

10. Customer must sign a consent form confirming the transfer of salary to 
NBK for a period not less than 18 months from the date of the first salary 
transferred to NBK. Should the customer fail to commit to the salary transfer, 
NBK will retrieve the instant prize amount

11. Should the customer win one of the campaign’s prizes, they will not be 
eligible to enter following draws

يجب أن يكون العميل كويتياً. 1
يجب أن يكون عمر العميل بني 18 - 59 ســنة، علماً بأن هذه احلملة ال تشــمل العمالء . 2

املتقاعدين
يجب أن يكون العميل يعمل في أي من اجلهات التالية: . 3

أحد القطاعات احلكومية )ديوان اخلدمة وغيره من اجلهات احلكومية( • 
القطاع اخلاص )من الشركات املعتمدة لدى بنك الكويت الوطني(• 
القطاع اخلاص من الشــركات الغير معتمدة لدى البنك، بشــرط أن يكون راتب العميل • 

1,000 د.ك وما فوق  
القطاع النفطي أو العسكريني• 

يجب أن ال يقل إجمالي الراتب الشهري املدرج في احلساب عن 400 د.ك شهرياً. 4
يجب ان ال يقل صافي الدخل الشهري عن 200 د.ك. 5
يجــب علــى العميــل توقيــع كتــاب ينص علــى أنه ســيقوم بتحويــل راتبه إلى بنــك الكويت . 6

الوطني ملدة ال تقل عن 18 شهراً
يجــب على العميل القيام بتحويل راتبه األساســي إلى حســابه لــدى بنك الكويت الوطني . 7

وذلك للتأهل للدخول في احلملة وعليه، لن يتأهل العميل في حال كان راتب دعم العمالة 
فقط )إعادة هيكلة القوى العاملة( محول إلى حســابه لدى بنك الكويت الوطني والراتب 

األساسي محول إلى بنك آخر
في حال كان لدى العميل قرض قائم لدى بنك الكويت الوطني فهو غير مخول للحصول . 8

على أي من هدايا حتويل الراتب )جوائز نقدية على هيئة بطاقة الوطني للهدايا مسبقة 
الدفع أو قرض بدون فائدة(

يحــق للعميــل املطالبــة باجلائــزة خالل مدة أقصاها 3 أشــهر من تاريــخ إدراج أول راتب . 9
في حسابه لدى البنك

يجــب علــى العميــل توقيــع كتــاب ينص علــى أنه ســيقوم بتحويــل راتبه إلى بنــك الكويت . 10
الوطنــي ملــدة ال تقــل عن 18 شــهراً من تاريخ فــوزه باجلائزة، وفي حال لــم يلتزم العميل 

بتحويل الراتب فسيقوم البنك باسترجاع مبلغ اجلائزة
إذا فاز العميل في إحدى السحوبات اخلاصة باحلملة، فسيكون غير مخول للدخول في . 11

السحوبات التالية


