الشروط واألحكام الخاصة بعرض خدمة NBK FlexiPay
•يتوفر العرض لدى مجموعة مختارة من المحالت التجارية المشاركة فقط
•لالستفادة من العرض ،استخدم جهاز نقاط البيع أو خدمة المدفوعات اإللكترونية
•يمكن لحاملي بطاقات الوطني االئتمانية (ذات السداد المرن) فقط االستفادة من عرض  %0فائدة على عمليات الشراء لدى مجموعة مختارة من المحالت التجارية المشاركة
ً
شهرا فقط
•يتم تقديم الخدمة لمدة 12
•الحد األدنى لالستفادة من العرض هو  150د.ك لكل عملية شراء من المحالت التجارية المشاركة
•ال يسري العرض عند قيام العميل باستخدام أي من بطاقات السداد الكامل
•لالستفادة من العرض ،يجب على العميل سؤال /إبالغ أمين الصندوق لدى الجهة التجارية المشاركة عن خيار السداد باألقساط قبل القيام بعملية الشراء
•بمجرد إصدار فاتورة المعاملة في كشف الحساب ،ال يمكن تحويلها إلى عرض  %0فائدة
•سيتم إضافة القسط الشهري الخاص بالعرض إلى األقساط المستحقة القائمة (الحد األدنى للمبلغ المستحق) على البطاقة
•سيكون المبلغ اإلجمالي المطلوب سداده للبنك يمثل مجموع المشتريات أو الخدمات باإلضافة إلى أي رسوم وعموالت يحددها البنك حسب الئحة العموالت والرسوم
•في حال تعثر حامل البطاقة عن سداد القسط المستحق عليه أو سداد كامل المبلغ عند استحقاقه فسيتم تطبيق الرسوم المحددة في الئحة العموالت والرسوم
•يمكن للعميل طلب سداد المبلغ في أي وقت خالل فترة الحملة من خالل االتصال بخدمة الوطني الهاتفية على 1801801
ً
مسؤوال عن أي مطالبات نتيجة لهذا الرفض
•يحتفظ بنك الكويت الوطني بالحق في رفض أي طلب دون إبداء األسباب ولن يكون البنك
•يحتفظ بنك الكويت الوطني بالحق  -دون أي مسؤولية -في إلغاء أو تعليق العرض في أي وقت
•في حالة تجديد البطاقة االئتمانية أو إصدار بطاقة بديلة ،سيتم تحويل جميع المعامالت القائمة على البطاقة إلى البطاقة البديلة بما فيها معامالت عرض السداد باألقساط
•يحتفظ بنك الكويت الوطني بالحق في تعديل هذه الشروط واألحكام أو تغييرها في أي وقت دون إخطار مسبق
ً
إضافة إلى شروط وأحكام بطاقة الوطني االئتمانية
•يخضع العرض لهذه الشروط واألحكام
•ال يسري العرض على حاملي بطاقات الوطني المتأخرين في سداد المستحق على بطاقاتهم
•يحتفظ بنك الكويت الوطني بالحق في حجب العرض عن أي عميل سواء في حال اكتشاف استخدامات غير مشروعة للبطاقة أو ألي سبب آخر
•في حال قيام العميل بإعادة السلعة المشتراة أو إلغاء عملية الشراء والتي تم تحويلها الى عرض األقساط ،يتعين عليه االتصال بخدمة الوطني الهاتفية على  1801801لطلب
إلغاء عرض التقسيط
ً
جزءا من رصيد كشف الحساب المحدد في كشف البطاقة المعمول بها .بعد سداد مبلغ القسط الشهري،
•سيتم خصم مبلغ خدمة  NBK FlexiPayمن البطاقة وسيكون
ً
وفقا لذلك
سيتم تخفيض الرصيد المتبقي من خدمة NBK FlexiPay
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