
الشروط واألحكام الخاصة بحملة الوطني الصيفية 2021

تسري الحملة من 1 يونيو إلى 31 ديسمبر 2021

أواًل: الشروط الخاصة بالحملة:

إذا كان لدى العميل أي من بطاقات الوطني االئتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة أدناه، ما عليه سوى استخدامها في كل عملية شراء:  . 1

بطاقة Visa Platinum الوطني االئتمانية	 

بطاقة Visa Signature الوطني االئتمانية	 

بطاقة Visa Infinite الوطني االئتمانية	 

بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني االئتمانية	 

بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية	 

بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( االئتمانية	 

بطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية )نادي الواحة( مسبقة الدفع	 

بطاقة Platinum Mastercard الوطني االئتمانية	 

بطاقة World Mastercard الوطني االئتمانية	 

بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية	 

بطاقة World Elite Mastercard الوطني االئتمانية	 

بطاقة UEFA Champions League World Mastercard االئتمانية من الوطني	 

بطاقة UEFA Champions League Platinum Mastercard مسبقة الدفع من الوطني	 

ليكون العميل مؤهاًل للمشاركة في الحملة، يجب أن:. 2

يبلغ من العمر 21 عامًا وما فوق إذا كان من حاملي بطاقات الوطني االئتمانية	 

يكون حاماًل لبطاقة ائتمانية أو مسبقة الدفع مؤهلة ومفعلة خالل فترة الحملة لحين استالم الجائزة	 

يتأهل حاملو بطاقات الوطني االئتمانية ومسبقة الدفع لدخول السحب عند استخدام أي من البطاقات المؤهلة محليًا أو دوليًا. 3

كل 1 د.ك يتم إنفاقه يمنح العميل فرصًا لدخول السحب حسب التالي:. 4

عند استخدام العميل ألي من بطاقات الوطني االئتمانية ومسبقة الدفع )المذكورة أعاله(، كل 1 د.ك ينفقه العميل تراكميًا داخل الكويت يؤهله للحصول على فرصة واحدة 	 
لدخول السحب و 3 أضعاف الفرص عند التسجيل

عند استخدام العميل ألي من بطاقات الوطني االئتمانية ومسبقة الدفع )المذكورة أعاله(، كل 1 د.ك ينفقه العميل تراكميًا خارج الكويت يؤهله للحصول على فرصتين 	 
لدخول السحب و 3 أضعاف الفرص عند التسجيل

الحد األدنى لإلنفاق خالل كل شهر من الحملة هو 200 د.ك	 

يجب أن يكون الفائز مؤهاًل المتالك سيارة ولديه رخصة قيادة. وفي حال عدم أهليته، يجب أن ينوب عنه شخص مؤهل قانونًا أو اتفاقًا المتالك السيارة	 

يوافق الفائز على شروط وأحكام بنك الكويت الوطني بامتالك السيارة	 

يقر الفائز بأن بنك الكويت الوطني لن يتحمل أي مسؤولية تتعلق باستخدام السيارة وصيانتها	 

تاريخ السحب الجائزة عدد الفائزين مدة الصرف

31 أغسطس 2021   Tesla Model 3 سيارة 1 الشهر األول من الحملة: من 1 إلى 30 يونيو 2021

28 سبتمبر 2021 Tesla Model 3 سيارة 1 الشهر الثاني من الحملة: من 1 إلى 31 يوليو 2021

26 أكتوبر 2021 Tesla Model 3 سيارة 1 الشهر الثالث من الحملة: من 1 إلى 31 أغسطس 2021

30 نوفمبر 2021 Tesla Model 3 سيارة 1 الشهر الرابع من الحملة: من 1 إلى 30 سبتمبر 2021

28 ديسمبر 2021 Tesla Model 3 سيارة 1 الشهر الخامس من الحملة: من 1 إلى 31 أكتوبر 2021

11 يناير 2022 Tesla Model 3 سيارة 1 الشهر السادس من الحملة: من 1 إلى 30 نوفمبر 2021

18 يناير 2022 Tesla Model 3 سيارة 1 الشهر السابع من الحملة: من 1 إلى 31 ديسمبر 2021



الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع: 

يجب أن يكون الفائز مؤهاًل المتالك سيارة ولديه رخصة قيادة. وفي حال عدم أهليته، يجب أن ينوب عنه شخص مؤهل قانونًا أو اتفاقًا المتالك السيارة	 

يوافق الفائز على شروط وأحكام بنك الكويت الوطني الخاصة بامتالك السيارة	 

يقر الفائز بأن بنك الكويت الوطني لن يتحمل أي مسؤولية تتعلق باستخدام السيارة وصيانتها	 

يجب أن يكون الفائزون بحساب الشباب أحد عمالء الشباب الذين قاموا بتحويل مكافأتهم الطالبية وحصلوا على بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع	 

سيدخل حاملو بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع الحاليين تلقائيًا في السحب ويشترط استمرار حصولهم على المكافأة الطالبية في حسابهم في بنك الكويت الوطني 	 

ال يوجد حد أدنى لالستخدام على البطاقة للتأهل لدخول السحب 	 

التأهل الجائزة عدد الفائزين تاريخ السحب للشباب

بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع + تحويل/ إيداع المكافأة الطالبية في بنك 
الكويت الوطني

Tesla Model 3 سيارة 1 28 سبتمبر 2021

بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع + تحويل/ إيداع المكافأة الطالبية في بنك 
الكويت الوطني

Tesla Model 3 سيارة 1 28 ديسمبر 2021

الشروط العامة:

تتأهل البطاقات الفّعالة فقط خالل فترة الحملة لحين استالم الجائزة. . 1

ال يسري العرض على حاملي البطاقات االئتمانية الذين لم يسددوا االلتزامات المستحقة المرتبطة بحساباتهم، ويحتفظ بنك الكويت الوطني بحق منع أي عميل من المشاركة . 2
في الحملة إذا تبين للبنك وجود استخدام غير اعتيادي على حسابه أو على أي من بطاقاته لدى البنك.

يحتفظ بنك الكويت الوطني بحق تغيير شروط وأحكام العرض والجوائز قبل أو خالل فترة سريان الحملة، وكذلك تغيير أو تمديد فترة العرض أو إلغاء العرض دون إشعار مسبق . 3
وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

يفوض العميل المشارك بنك الكويت الوطني في استخدام بياناته الشخصية وفقًا لما يراه البنك مناسبًا إلجراء المسابقة بما في ذلك اإلفصاح عن تلك المعلومات الشخصية للغير.. 4

ال يحق للعميل الفوز بأكثر من جائزة طوال فترة الحملة. 5



 NBK Summer Campaign 2021 Terms and Conditions 

Campaign is valid from 1 June to 31 December, 2021

First: Campaign Conditions:

1. NBK Credit or Prepaid Cards mentioned below are eligible. Customer can simply use the card for every purchase:

	 NBK Visa Platinum Credit Card

	 NBK Visa Signature Credit Card

	 NBK Visa Infinite Credit Card

	 NBK Visa Infinite Privilege Credit Card

	 NBK-Kuwait Airways )Oasis Club( Visa Signature Credit Card

	 NBK-Kuwait Airways )Oasis Club( Visa Infinite Credit Card

	 NBK-Kuwait Airways )Oasis Club( Visa Platinum Prepaid Card

	 NBK Platinum Mastercard Credit Card

	 NBK World Mastercard Credit Card

	 NBK Miles World Mastercard Credit Card

	 NBK World Elite Mastercard Credit Card

	 UEFA Champions League World Mastercard Credit Card issued by NBK

	 UEFA Champions League Platinum Mastercard Prepaid Card issued by NBK

2. To qualify for the campaign, customer should be: 
	 21 years of age and above for NBK Credit Cardholders

	 Holding an active eligible credit or prepaid card during the campaign period until prize is collected 

3. NBK Credit and Prepaid Cardholders will enter the draw when using any of the eligible cards locally or internationally

4. Every KD 1 spent gives the customer chances in the draw as follows:
	 When the Customer uses any of the NBK Credit and Prepaid Cards mentioned above, every KD 1 they spend cumulatively within Kuwait qualifies 

them for one chance to enter the draw, with triple chances upon registration

	 When Customer uses any of the NBK Credit and Prepaid Cards mentioned above, every KD 1 they spend cumulatively outside Kuwait qualifies them 
for two chances to enter the draw, with triple chances upon registration 

	 Minimum spend during each month of the campaign is KD 200

	 Winner must be eligible to own a car and hold a driver’s license. In the event that they are disqualified, an authorized representative shall act on their 
behalf to own the car

	 Winner agrees to the terms and conditions of the National Bank of Kuwait in relation to the terms of owning the car

	 Winner acknowledges that NBK is free from any responsibility related to the use and maintenance of the car

Spend Duration
Number of 
Winners

Prize Draw Date

First month of campaign: from 1 to 30 June, 2021 1 Tesla Model 3 Car 31 August 2021

Second month of campaign: from 1 to 31 July, 2021 1 Tesla Model 3 Car 28 September 2021

Third month of campaign: from 1 to 31 August, 2021 1 Tesla Model 3 Car 26 October 2021

Fourth month of campaign: from 1 to 30 September, 2021 1 Tesla Model 3 Car 30 November 2021

Fifth month of campaign: from 1 to 31 October, 2021 1 Tesla Model 3 Car 28 December 2021

Sixth month of campaign: from 1 to 30 November, 2021 1 Tesla Model 3 Car 11 January 2022

Seventh month of campaign: from 1 to 31 December, 2021 1 Tesla Model 3 Car 18 January 2022



Terms and Conditions for NBK Al Shabab Prepaid Card: 

	 Winner must be eligible to own a car and hold a driver’s license. In the event that they are disqualified, an authorized representative shall act on their 
behalf to own the car

• Winner agrees to the terms and conditions of the National Bank of Kuwait in relation to the terms of owning the car

• Winner acknowledges that NBK is free from any responsibility related to the use and maintenance of the car

• Winners of Al Shabab draws must be Al Shabab Customers who have transferred their allowance and hold NBK Al Shabab Visa Prepaid Card

• Existing NBK Al Shabab Visa Prepaid Cardholders will be automatically enrolled in the draw, but they must still be receiving their student allowance on 
their NBK Account 

• No minimum usage spend is required on the card to qualify for the draw

Shabab Draw Date  Number of Winners Prize Eligibility

28 September 2021 1 Tesla Model 3 Car NBK Al Shabab Visa Prepaid Card + Transfer / Deposit Student allowance to 
NBK

28 December 2021 1 Tesla Model 3 Car NBK Al Shabab Visa Prepaid Card + Transfer / Deposit Student allowance to 
NBK 

General Conditions:

1. Card must be active during the campaign period until the prize is collected.

2. Credit cardholders deemed delinquent by NBK will not benefit from the campaign, and NBK reserves the right to disqualify any customer from the 
campaign in the event that abnormal usage patterns are suspected on the customer’s account(s) or card(s).

3. NBK reserves the right to change the prize and the campaign terms and conditions prior to or during the campaign period as well as the right to change, 
extend or discontinue the campaign at any time and without prior notice in cooperation with the Ministry of Commerce and Industry.

4. Eligible customers hereby unconditionally delegate and give consent to NBK and its appointees to use their personal data to the extent necessary for the 
effective conduct of the campaign, which may include disclosure of such personal information to third parties.

5. Customer is eligible to win one prize only during the campaign period.  


