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حّول راتبك إلى الوطني 
واستمتع بأفضل الخدمات

حان الوقت لتحدد اختياراتك وترسم أهدافك المستقبلية من 
اآلن لتحقق اإلنجاز تلو اآلخر.  بنك الكويت الوطني يساعدك على 

تطوير حياتك المهنية من خالل تقديم مجموعة من الخدمات 
المصرفية التي تلبي تطلعاتك.   

يمكنك اآلن االستمتاع بالعديد من الخدمات والمزايا بكل 
سهولة ومرونة عند تحويل راتبك إلى بنك الكويت الوطني

امتلك سيارتك المفضلة واحصل على موافقة سريعة على • 
القرض خالل 30 دقيقة  

موافقة سريعة على قرض تصل قيمته إلى 70,000 د.ك مع • 
فترة سداد تصل إلى 15 سنة*

بطاقة ائتمان مجانية للسنة األولى• 
برنامج مكافآت الوطني الذي يقدم العديد من المكافآت مع • 

ميزة الخصم المضمون وخدمة االستبدال الفوري للنقاط لدى 
المحالت المشاركة بالبرنامج 

تسوق بأمان عبر اإلنترنت مع بطاقات الوطني مسبقة الدفع • 
التي تمتاز بقبول واسع حول العالم 

أكبر شبكة مصرفية من أجهزة السحب اآللي والفروع لنكون • 
األقرب إليك أينما كنت

استمتع بخدمة الوطني عبر اإلنترنت، خدمة الوطني عبر • 
الموبايل وخدمة الوطني الهاتفية إلدارة حساباتك وتلبية 

احتياجاتك المصرفية بكل سهولة ومرونة أينما كنت
كن أحد الفائزين بجوائز تبلغ قيمتها 5,000 د.ك أسبوعيًا، • 

125,000 د.ك شهريًا والجائزة الكبرى 250,000 د.ك ربع سنويًا 
مع حساب الجوهرة

*تطبق الشروط واألحكام

نساعدك على تطوير حياتك المهنية 
من خالل توفير مجموعة من 

الخدمات المصرفية عند تحويل

راتبك
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الباقات المصرفية 

يوفر بنك الكويت الوطني خدمات مصرفية تالئم احتياجاتك 
ومتطلباتك، سواء كنت موظفًا جديدًا، مقيمًا جديدًا أو لديك 

عملك الخاص. اختر ما يناسبك من بين الحسابات بفائدة أو من 
دون فائدة باإلضافة إلى حسابات التوفير مع حساب الوطني 

الممتاز أو الجوهرة.

حساب الجوهرة 

حساب  يمنحك فرص ربح جوائز نقدية بقيمة 5,000 د.ك 
أسبوعيًا، 125,000 د.ك شهريًا و 250,000 د.ك ربع سنويًا من 
خالل إدخارك في حساب الجوهرة. يمكنك اآلن مضاعفة فرصك 

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

أو تحويل من حسابك خالل المدة المطلوبة. 

حساب الوطني الممتاز 

حساب الوطني الممتاز، هو حساب توفير يمنحك أعلى نسبة 
عوائد قد تحصل عليها من أي حساب توفير آخر. صمم هذا 

الحساب ليمنحك مرونة الوصول ألموالك في أي وقت في حين 
تستمر أموالك باكتساب المزيد من العوائد*.

*تلغى فائدة الشهر في حال قيام العميل بإجراء أكثر من 3 عمليات سحب
خالل ذلك الشهر 

بطاقات الوطني االئتمانية 

اختر البطاقة التي تناسب أسلوب حياتك.

يوفر بنك الكويت الوطني مجموعة واسعة من بطاقات Visa و 
Mastercard االئتمانية, حيث يمنحك حرية االختيار بين مجموعة 

بطاقات Titanium ،Gold ،Classic أو Platinum الوطني 
االئتمانية، باإلضافة إلى بطاقة لِك Titanium Mastercard و
Diners Club التي نقدمها مجانًا للسنة األولى. كل بطاقة 

تمنحك العديد من المزايا الحصرية التي تالئم احتياجاتك.

تمتاز بطاقات الوطني االئتمانية بأنه معترف بها على مستوى 
العالم ويتم قبولها لدى ماليين المواقع حول العالم، كما 

أنها توفر لك قوة شرائية عالية ومرونة في السداد، تأمين سفر 
مجاني لك وألفراد عائلتك، إضافة إلى العروض العالمية التي 
تشمل السفر، المطاعم، التسوق والترفيه. تتميز بطاقات 

الوطني االئتمانية بمزاياها المتعددة والحصرية وبتصميمها 
األكثر تطورًا وابتكارًا لتلبية احتياجاتك ولتنعم براحة البال أينما 

كنت داخل الكويت أو خارجها، كما تتيح لك االستفادة من برنامج 
مكافآت الوطني وهو أكبر برنامج مكافآت في الكويت.



بطاقة لِك Titanium Mastercard الوطني االئتمانية

صممت بطاقة لِك Titanium Mastercard الوطني االئتمانية، 
األولى من نوعها في الكويت، خصيصًا للمرأة العصرية. توفر هذه 

البطاقة مجموعة من المزايا الحصرية التي تالئم أسلوب حياتِك 
وتناسب احتياجاتِك مثل: تأمين السفر المجاني لتنعمي براحة 
البال، عروض خاصة من محالت الشايع، خصومات فورية عند 

استخدامِك بطاقة لِك Titanium Mastercard الوطني االئتمانية 
في المحالت التجارية المفضلة لديِك، باإلضافة إلى مكافآت لدى 
المئات من أفضل العالمات التجارية المحلية والعالمية ضمن 

برنامج مكافآت الوطني والعديد من المزايا األخرى.

بطاقة Platinum الوطني االئتمانية

تمنحك بطاقة Platinum الوطني االئتمانية قوة شرائية عالية 
تالئم أسلوب حياتك. تمتع مع هذه البطاقة بالعديد من العروض 

والمميزات التي تشمل: خدمة إيقاف السيارة مجانًا، خدمة 
المساعدة الشخصية “الكونسيرج”، الدخول مجانًا إلى قاعات 
 Platinum االنتظار الفخمة في المطارات الدولية مع بطاقة

Mastercard الوطني االئتمانية، حماية المشتريات وتمديد فترة 
الضمان لمشترياتك الثمينة، برنامج مكافآت الوطني لمشترياتك 

 Mastercard و Visa اليومية وغيرها الكثير. تتوفر كبطاقة
االئتمانية.



برنامج مكافآت الوطني

الكثير من الخيارات، المزيد من المكافآت...

هو أكبر برنامج مكافآت في الكويت يتضمن أكثر من 600 محل 
مشارك محليًا. يقدم البرنامج مكافآت مضمونة لحاملي بطاقات 

الوطني االئتمانية لدى المئات من أفضل العالمات التجارية 
المحلية والعالمية المتوفرة في الكويت والتي تشمل األزياء، 

المطاعم وغيرها مما يتناسب مع أسلوب حياتك العصرية.

 Mastercard ،Visa( عند استخدام بطاقات الوطني االئتمانية
أو Diners Club( لدى المحالت المشاركة في برنامج مكافآت 

الوطني، تحصل على خصومات حصرية لغاية 20% من مبلغ 
مشترياتك على هيئة نقاط مكافآت الوطني.

يتخذ البرنامج صيغة جديدة بحيث يقدم لك فرصًا لالستفادة من 
العروض الخاصة والنقاط اإلضافية عند استخدام بطاقات الوطني 

االئتمانية:
احصل على النقاط مع كل عملية شراء لدى المحالت 

المشاركة في البرنامج )احصل على 10 نقاط عن كل دينار 
كويتي تنفقه(

استخدم النقاط المكتسبة لشراء السلع والخدمات لدى • 
المحالت المشاركة في برنامج مكافآت الوطني

استبدل نقاطك المكتسبة كالتالي:• 
فورًا عند أجهزة نقاط البيع لدى جميع المحالت 	 

المشاركة بالبرنامج
 يجب جمع 500 نقطة مكافآت الوطني على األقل	 

)ما يعادل 5 د.ك( لتتمكن من استخدام النقاط
عروض حصرية وخصومات فورية على مدار العام لدى أرقى • 

المحالت المشاركة في الكويت وتشمل المحالت التجارية، 
المطاعم، السفر والسياحة وغيرها

لمزيد من التفاصيل وللحصول على أحدث الئحة للمحالت 
nbk.com المشاركة، يرجى زيارة



خدمات مصرفية سهلة لراحتك

خدمة الوطني عبر الموبايل 

تستطيع اآلن إدارة أموالك الخاصة بلمسة واحدة، إذ تمكنك 
خدمة الوطني عبر الموبايل من إجراء معامالتك المصرفية 

بطريقة آمنة أينما كنت وعلى مدار الساعة. يوفر لك بنك الكويت 
الوطني هذه الخدمة على جميع األجهزة التي تدعم نظام 

Android و iOS لتلبية جميع احتياجاتك المصرفية التي يمكنك 
إجرائها عبر الموبايل. 

خدمة الوطني عبر اإلنترنت

تتمتع خدمة الوطني عبر اإلنترنت بأحدث التقنيات وأكثر المعايير 
أمانًا ومرونة، لذا تتيح لك االستفادة من العديد من الخدمات 

المصرفية وإنجاز معامالتك مجانًا بكل سهولة وأمان أينما كنت 
ومتى شئت. يمكنك اآلن إنجاز معامالتك المصرفية من المنزل 

أو المكتب بمنتهى الراحة، باإلضافة إلى إرسال استفساراتك عبر 
البريد اإللكتروني حيث يقوم فريق عمل متخصص بالرد عليها 

خالل يومي عمل فقط. 

خدمة رسائل اإلشعارات 

تتيح لك هذه الخدمة استالم إشعارات فورية على موبايلك لكل 
 عملية سحب أو إيداع تتم على حسابك

أو بطاقات الوطني االئتمانية بقيمة 10 د.ك أو أكثر. 

خدمة الوطني الهاتفية 1801801

تتيح لك خدمة الوطني الهاتفية إجراء معامالتك المصرفية وإدارة 
حساباتك على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع بمجرد التحدث مع 

مسؤول خدمة الوطني الهاتفية على الرقم: 1801801.

كما تتوفر خدمة الوطني الهاتفية من خارج الكويت على الرقم: 
+965 22 24 83 61

أكبر شبكة فروع 

يتمتع بنك الكويت الوطني بامتالكه أكبر شبكة فروع مصرفية 
في الكويت لمنحك أفضل خدمة وليكون األقرب إليك

أينما كنت. 

أجهزة السحب اآللي  واإليداع النقدي 

يتفرد بنك الكويت الوطني بامتالكه أكبر شبكة ألجهزة السحب 
اآللي واإليداع النقدي وذلك في إطار سعيه لمنحك أفضل خدمة 

تلبي جميع احتياجاتك.



خدمات الوطني لدى وكالء السيارات في الكويت

يقدم لك بنك الكويت الوطني مجموعة متكاملة من التسهيالت إذا 
كنت ترغب بامتالك سيارة وذلك من خالل خدماته التي يوفرها عن طريق 

تواجده في أكثر من 20 موقعًا ووكالة لبيع السيارات في الكويت.

رقم الهاتف العنوان صالة العرض اسم الشركة

1804888 الري - 
األحمدي

Nissan - Citroen  
Renault - Infiniti

شركة عبدالمحسن 
عبدالعزيز البابطين

22246000 الشويخ BMW - Range 
Rover  Mini Cooper

Rolls Royce

شركة علي الغانم 
وأوالده للسيارات

1811118 الشويخ Audi - Skoda  
Lamborghini

شركة فؤاد الغانم 
وأوالده للسيارات 

1828828 الشويخ - 
األحمدي

Ford - Lincoln المجموعة العربية 
للسيارات - 

حمد الوزان وشركاه

1833334
24838470/1/2/3

الري
الشويخ

GAC Motors شركة المطوع والقاضي 
المحدودة

1833334  
23981436/8/9

األحمدي

1838883
23922173 

22423327/9  
24583116/9

1881111 
داخلي: 3816

الري
الفحيحيل  

شرق 
الشويخ

Chevrolet - 
Hummer  Opel - 
Cadillac - Saab

شركة يوسف أحمد 
الغانم وأوالده

22445040

1822872

الري - شرق  
الفحيحيل - 

الجهراء
الدائري الرابع

Mitsubishi

Acura

مجموعة المال - شركة 
المسيلة التجارية

1885500 الري - 
األحمدي

Chrysler - Dodge
Jeep - Fiat

شركة المال وبهبهاني 
للسيارات

1802008
1830030

الري - 
الجهراء  
األحمدي 

 الشويخ - 
العارضية

Toyota - Lexus شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده

1803003 الري - 
األحمدي

Suzuki شركة مصطفى كرم 
وأوالده للتجارة العامة 

والمقاوالت

1884411
24717202

الري - شرق GMC – Isuzu – 
Subaru

شركة محمد صالح 
ورضا يوسف بهبهاني

1820888
24733334  

23987983/4/5

الري - 
األحمدي

Mazda – Peugeot 
- Jelly

الشركة الكويتية 
الستيراد السيارات

1808444 الشويخ – 
األحمدي  

الجهراء

Hyundai مؤسسة شمال الخليج 
التجارية

1833111
داخلي: 552
25757931

الشويخ
السالمية

Mercedes شركة عبدالرحمن البشر 
وزيد الكاظمي

1828200 الري Volvo شركة القرين للسيارات



1805008 الري KIA مجموعة الوكاالت 
الوطنية

24729147 الري VW مجموعة بهبهاني 
للسيارات

1808010 الري Jaguar – 
Daihatsu

شركة السيارات 
الكويتية للتجارة

1824242 الري Aston Martin المجموعة العالمية 
األولى للسيارات

24610834/5 المنطقة 
الحرة

SsangYong شركة الدبوس العالمية

24748222 الري Chery - Admiral مجموعة بودستور 
للسيارات

24920002
24911071

الشويخ MG شركة عادل الغانم 
للسيارات

1838883
24962000

الري Honda شركة الغانم الدولية 
لتجارة السيارات

1888911
24791000

الري Porsche شركة بهبهاني 
للسيارات

للتقدم بطلب الحصول على البطاقة، امسح رمز QR أدناه:




