
باقة تحويل الراتب للمقيمين 
تجعلك أقرب من أهدافك 
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معك في وطنك وأينما كنت

تجتهد في عملك لتحقيق النجاح وتأمين مستقبل واعد لك 
ولعائلتك أينما كنت. بنك الكويت الوطني يدرك كافة تطلعاتك 

وأهدافك، لذلك يقدم لك مجموعة من الحلول والمنتجات 
المصّممة خصيصًا لتلبية جميع احتياجاتك.

إن كنت مقيمًا في الكويت ودخلك الشهري يتراوح بين 400 د.ك 
- 1,499 د.ك، فيسر بنك الكويت الوطني أن يوفر لك باقة شاملة 
من الخدمات المصرفية التي صّممت خصيصًا  لتالئم متطلباتك. 

أما إذا كان دخلك الشهري 1,500 د.ك وما فوق، فأنت مدعو 
لالستفسار عن الذهبي والخدمات المصرفية المميزة التي ننفرد 

بتقديمها.

كما يقدم لك بنك الكويت الوطني خدماته اإللكترونية التي 
تمنحك السهولة والراحة من خالل خدمة التواصل مع الوطني،، 

خدمة الوطني عبر اإلنترنت وبرنامج الخدمة الهاتفية، باإلضافة إلى 
أوسع شبكة فروع وأجهزة سحب آلي في جميع أنحاء الكويت. 

وينفرد بنك الكويت الوطني بتوفير خدمات مصرفية شاملة 
للمقيمين عن طريق شبكة الفروع اإلقليمية والدولية التي 

تشمل الدول التالية:  مصر، لبنان، األردن، اإلمارات العربية المتحدة، 
المملكة العربية السعودية، البحرين، لندن، باريس ونيويورك.

سواء كنت بحاجة إلى قروض السيارات،، ترميم أو شراء منزل, أو 
أثاث أو إلكترونيات، تسديد الرسوم الدراسية ألبنائك، تمويل العالج 

الطبي أو مجرد التمتع برفاهية الحياة اليومية، فإن بنك الكويت 
الوطني يساعدك على تحقيق ذلك.

ينفرد بنك الكويت الوطني بتوفير 
خدمات مصرفية شاملة للمقيمين 

عن طريق شبكة الفروع اإلقليمية

والدولية



المزايا:

قروض السيارات
قروض لغاية 15,000 د.ك لمدة 5 سنوات )ال يشترط مكافأة • 

نهاية الخدمة( 
تمويل السيارات الجديدة والمستعملة • 
يتواجد مسؤولي مبيعات بنك الكويت الوطني لدى أكثر من 30 • 

وكالة سيارات في الكويت
عروض حصرية من وكاالت السيارات • 

قروض المقيمين
قروض لغاية 30,000 د.ك لمدة 5 سنوات )ال يشترط مكافأة • 

نهاية الخدمة(
نوفر لك أيضًا القروض مقابل مكافأة نهاية الخدمة لغاية %150 • 

من قيمة المستحقات حيث تصل مبالغها إلى 70,000 د.ك مع 
فترة سداد لغاية 10 سنوات

البطاقات االئتمانية
بطاقات ائتمانية مجانية للسنة األولى• 
االنضمام مجانًا إلى برنامج مكافآت الوطني• 
خدمة الوطني للتسوق اآلمن تضمن لك تسوقًا آمنًا عبر • 

المواقع المحلية والعالمية  
تغطية مجانية على السفر والتأمين الطبي لتستمتع برحلة • 

أكثر أمانًا ومتعة
الدخول مجانًا إلى قاعات االنتظار الفخمة في المطارات لتنعم • 

بالراحة واالسترخاء أثناء الرحالت الطويلة
خصومات فورية تصل لغاية 25% عند استخدام بطاقات • 

الوطني االئتمانية لدى المحالت التجارية والمطاعم



الحسابات والودائع 
حساب الجوهرة: هو حساب يمنحك فرص ربح جوائز نقدية • 

 بقيمة 5,000 د.ك أسبوعيًا، 125,000 د.ك شهريًا 
و 250,000 د.ك ربع سنويًا. اآلن يمكنك مضاعفة فرصك للفوز 

بالسحوبات األسبوعية، الشهرية والربع سنوية من خالل 
المحافظة على رصيدك دون القيام بعمليات سحب أو تحويل 

من حسابك خالل المدة المطلوبة لكل سحب
وديعة الوطني الثابتة:  توفر لك معدالت فائدة عالية، مع • 

إمكانية فتح الحساب بالدينار الكويتي وغيره من العمالت 
الرئيسية. المدة الزمنية المتوفرة لفتح الحساب هي من شهر 

إلى خمس سنوات بحيث تجّدد الوديعة تلقائيًا، كما يمكن 
الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة األولى مقابل مبلغ 

الوديعة
وديعة الوطني المرنة: توفر لك مرونة أكبر من خالل تأمين • 

تدفقات نقدية للفوائد على فترات )شهرية، ربع سنوية، نصف 
سنوية أو سنوية( حتى موعد االستحقاق. متوفرة بالدينار 

الكويتي لمدة زمنية تمتد من ستة أشهر حتى ثالث سنوات، 
كما يمكنك الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة األولى 

مقابل مبلغ الوديعة

خدمات مصرفية أخرى

برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل
إجراء المعامالت المصرفية عبر الموبايل بأمان في أي وقت أو • 

Android أو IOS مكان باستخدام أي من أنظمة التشغيل
تحميل البرنامج مجانًا وبسهولة• 

خدمة الوطني عبر اإلنترنت
الدخول إلى حسابك بمنتهى األمان في أي وقت ومكان• 
نظام حماية متطّور لحماية معامالتك المصرفية• 
خيارات متعددة من المعامالت المصرفية• 
تحويل األموال مجانًا إلى وطنك*• 
تحويل األموال مجانًا داخل الكويت• 

خدمة الرسائل المصرفية القصيرة
توّفر خدمة الرسائل المصرفية القصيرة تنبيهات مالية فورية ألية 

عمليات تتم على حسابك أو بطاقتك االئتمانية 

خدمة التواصل مع الوطني
سيقوم مسؤولو خدمة التواصل مع الوطني بمساعدتك في 

أي وقت أو مكان بمجرد اإلتصـــال علــى 1801801 مــن داخـل 
الكويــت أو علـى 22248361 965+ أثناء سفرك خارج الكويت



أضخم شبكة مصرفية في الكويت 
نوفر لك أكبر شبكة ألجهزة السحب اآللي واإليداع النقدي في • 

الكويت 
وأكبر شبكة فروع بما فيها فرع المطار الذي يوفر لك خدماته • 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع

جهاز الصراف التفاعلي
جهاز الصراف التفاعلي يمكنك من التحدث والتواصل مع أحد 

موظفي البنك مباشرة بالصوت والصورة لمساعدتك على إتمام 
معامالتك المصرفية بسرعة وسهولة دون التقّيد بأوقات دوام 

الفروع أو العطل الرسمية 

خدمات غير المقيمين في بلدهم

يقدم لك بنك الكويت الوطني مجموعة من الخدمات العقارية 
التي تساعدك على إدارة معامالتك المصرفية في بلدك من 

الكويت
باقة المصريين غير المقيمين في بلدهم • 
باقة اللبنانيين غير المقيمين في بلدهم • 
باقة األردنيين غير المقيمين في بلدهم • 

بنك الكويت الوطني - مصر
تتوفر الخدمات في 53 فرعًا منتشرًا في أنحاء جمهورية مصر • 

العربية
يمكنك فتح حساب جاري أو حساب التوفير من الوطني بالجنيه • 

المصري
يمكنك فتح حساب وديعة الوطني الثابتة بالجنيه المصري• 
أيضًا يمكنك شراء شهادات اإليداع بالجنيه المصري • 
تحويل األموال السريع واآلمن من الكويت إلى مصر مجانًا من • 

خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت أو االتصال على 1801801  
هل تريد شراء شقة أو فيال في مصر؟  اآلن نقدم لك القرض • 

اإلسكاني الذي تصل قيمته لغاية 4,000,000 جنيه مصري 
بمعدالت فائدة تنافسية وفترة سداد مرنة تمتد حتى 15 سنة 

أيضًا نوفر لك قروض السيارات التي تصل قيمتها إلى 900,000 • 
جنيه مصري بمعدالت فائدة تنافسية وفترة سداد مرنة لغاية 4 

سنوات 



بنك الكويت الوطني - لبنان
يمكنك فتح الحسابات بالليرة اللبنانية، الدوالر األمريكي أو • 

العمالت األجنبية الرئيسية
بإمكانك التقدم بطلب إصدار بطاقات Mastercard االئتمانية • 

بالدوالر األمريكي
تمتع بخدمات عقارية شاملة، استشارات قانونية للعقار بما • 

فيها تقييم العقار وامتالكه وتسجيله 
امتلك منزل أحالمك، اآلن بنك الكويت الوطني - لبنان يقدم لك • 

قروض سكنية تصل قيمتها لغاية 1,500,000 دوالر أمريكي 
بمعدالت فائــدة تنافسيــة وفتــرة ســداد مرنة تصــل لغايــة 20 

سنة*
تتوفر 2 فروع لبنك الكويت الوطني على األراضي اللبنانية• 
اآلن يمكنك تحويل األموال بسرعة وأمان دون رسوم من • 

الكويت إلى لبنان من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت، برنامج 
خدمة الوطني عبر الموبايل )لبنان( أو االتصال على 1801801

بنك الكويت الوطني - األردن
يمكنك فتح الحسابات بالدينار األردني، الدوالر األمريكي أو • 

العمالت األجنبية الرئيسية
بإمكانك التقدم بطلب إصدار بطاقة Visa االئتمانية بدون رسوم • 

للسنة األولى
امتالك منزل في األردن لم يكن أسهل من اآلن، بنك الكويت • 

الوطني - األردن يقدم لك قروض سكنية تصل قيمتها لغاية 
500,000 دينار أردني بمعدالت فائدة تنافسية وفترة سداد مرنة 

لغاية 15 سنة*
يمكنك اآلن تحويل األموال من الكويت إلى األردن بسرعة وأمان • 

دون رسوم من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت أو االتصال على 
 1801801

يمكنك أيضًا شراء وبيع األسهم في بورصة عّمان• 

لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بخدمة التواصل مع الوطني 
على الرقم 1801801 أو زيارة مركز الفروع الخارجية في فرع رأس 

السالمية.



تمتع بالمزايا التي يوفرها الذهبي والخدمات المصرفية 
المميزة إذا كان دخلك الشهري 1,500 د.ك أوأكثر.

الخدمات الممتازة
مدير عالقات عمالء خاص بك لالهتمام باحتياجاتك المصرفية • 

وتقديــم النصــح والمشـورة الماليـة المناسبـة ألهدافـك 
وخططك*

الصرافة لعمالء الخدمات الممتازة داخل الفرع تمنحك األولوية • 
في إنجاز معامالتك المالية

قاعات الخدمات الممتازة• 
األولوية عند االتصال بخدمة التواصل مع الوطني• 
األولوية في إنجاز معامالت القروض• 
بطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية مجانية لمدة سنتين*• 

وغيرها الكثير.

لكي تصبح أحد عمالء الذهبي وتنعم بهذه المزايا والخدمات 
المجانية، البد أن تتوفر لديك أحد الشروط التالية:

راتب محّول إلى بنك الكويت الوطني يبلغ 1,500 د.ك أو أكثر• 
إيداع مبلغ إجمالي قدره 30,000 د.ك أو أكثر في أي من • 

حسابات بنك الكويت الوطني بفائدة أو بدون فائدة بما فيها 
حساب الجوهرة، وديعة الوطني الثابثة أو المشاركة في أحد 

الصناديق االستثمارية

لكي تصبح أحد عمالء الخدمات المصرفية المميزة وتستمتع 
بالخدمات الحصرية المجانية، البد أن تتوفر لديك أحد الشروط التالية:

راتب محّول إلى بنك الكويت الوطني بقيمة 3,000 د.ك أو أكثر• 
إيداع مبلغ إجمالي قدره 100,000 د.ك أو أكثر في أي من حسابات  • 

بنك الكويت الوطني بفائدة أو بدون فائدة بما فيها الجوهرة، 
وديعة الوطني الثابثة أو المشاركة في أحد الصناديق االستثمارية

لمزيد من التفاصيل عن الذهبي والخدمات المصرفية المميزة، 
يرجى زيارة أقرب فرع إليك أو االتصال على الرقم 1801801

*تطبق الشروط واألحكام

تابعونا:

للتقدم بطلب الحصول على الباقة، امسح رمز QR أدناه:




