
نضع راحتك في االعتبار 
مع باقة العامل
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أنت تستحق الخدمات المصرفية التي تجعل حياتك أكثر سهولة 
وراحة. مع باقة العامل من الوطني، يمكنك التحكم في 

احتياجاتك المصرفية بكل سالسة في الكويت.

باقة العامل مصّممة للموظفين أصحاب الرواتب األقل من 400 د.ك،
وهي متوفرة لألفراد والشركات:

لألفراد: استفد من المزايا المتنوعة التي تناسب جميع 	 
احتياجاتك المصرفية

للشركات: استفد من خدمات مصرفية متميزة لموظفيك، 	 
باإلضافة إلى إدارة الرواتب بكل سهولة

مزايا باقة العامل

مع حساب العامل، يمكنك االستمتاع بالمزايا التالية:
اسحب األموال من أجهزة السحب اآللي في الكويت باستخدام 	 

بطاقة العامل للسحب اآللي
استخدم بطاقة العامل للسحب اآللي لدى أجهزة نقاط البيع	 
استخدم خدمة الوطني عبر اإلنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل	 
حّول األموال إلى الخارج مع إمكانية التحويل عبر اإلنترنت	 
استخدم خدمة الوطني للتحويل المباشر إلرسال األموال فورًا 	 

إلى بلدان مختارة
قّدم طلب الحصول على بطاقة الوطني مسبقة الدفع	 
اتصل بخدمة التواصل مع الوطني 	 
استمتع بالخدمات المصرفية لدى فرع الوطني في صبحان 	 

المخصص لعمالء حساب العامل، مع فروع أخرى سيتم 
إضافتها الحقًا

حلول مصرفية ميّسرة

باقة العامل مصّممة 
للموظفين أصحاب 

الرواتب األقل من

400 د.ك



افتح حساب العامل اليوم

إذا كنت ترغب في فتح حساب العامل، ما عليك سوى التواصل 
مع مسؤول عالقات العمالء الخاص بك.

في حال لم تكن من عمالئنا، يمكنك زيارة فرع الوطني في 
صبحان أو تقديم طلبك من خالل شركتك. بإمكانك أيضًا االتصال 

على 1801801 لتقديم استفساراتك وسنتواصل معك في 
غضون 24 ساعة.

مالحظة: إذا كنت من عمالء حساب العامل في بنك الكويت 
الوطني، يرجى زيارة الفرع المخّصص مع بطاقة مدنية سارية 

المفعول لتحديث بيانات التواصل الخاصة بك واالستفادة من 
الخدمات المبّينة أعاله.

 عنوان فرع الوطني: صبحان - قطعة 7 - مبنى 1  
ساعات العمل: من 8:30 صباحًا إلى 2:30 عصرًا )من األحد إلى 

الخميس(

للتقدم بطلب الحصول على الباقة، امسح رمز QR أدناه:




