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بطاقة
 UEFA Champions League

®Mastercard من الوطني

يمكنك اآلن أن تصبح جزءًا من عالم كرة القدم مع بطاقات 
UEFA Champions League Mastercard من الوطني، األولى 

من نوعها في المنطقة. اكسب لغاية 5 نقاط جوول الوطني 
 UEFA Champions مقابل كل 1 د.ك تنفقه باستخدام بطاقة

League Mastercard من الوطني واستبدل نقاطك بمشتريات 
من متجر UEFA عبر اإلنترنت. احصل أيضًا على آالف نقاط جوول 
الوطني اإلضافية بسهولة من خالل تشجيع فريقك المفضل، 
واستمتع بالعديد من المزايا األخرى التي تمنحك فرصة حضور 

المباريات. تمّيز عن الجميع من خالل المزايا المتوفرة على 
بطاقات Mastercard الوطني االئتمانية، باإلضافة إلى العروض 

الحصرية المتوفرة على البطاقة مثل حضور مباريات دوري أبطال 
أوروبا والدخول التلقائي في السحوبات الشهرية عند استخدام 

البطاقة.

يتوفر نوعان من البطاقات:
  UEFA Champions League World Mastercard بطاقة

 UEFA Champions League االئتمانية من الوطني وبطاقة
Platinum Mastercard مسبقة الدفع من الوطني.

اكسب لغاية 5 نقاط
جوول الوطني مقابل كل

1 د.ك تنفقه واستبدل

نقاطك
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لمزيد من المعلومات، امسح رمز QR أدناه:



 هدية تذكارية

.UEFA هدية تذكارية مجانًا من

تطبق الشروط واألحكام

 نقاط جوول الوطني

يمكنك الحصول على نقاط جوول الوطني على النحو التالي:

 UEFA Champions مقابل كل 1 د.ك تنفقه باستخدام بطاقة
League World Mastercard االئتمانية من الوطني، سوف 

تحصل على:
3 نقاط جوول الوطني على المشتريات المحلية	 
5 نقاط جوول الوطني على المشتريات الدولية	 
1,000 جوول الوطني مقابل كل كأس أو بطولة كبرى يفوز 	 

بها فريقك المفضل

 UEFA Champions مقابل كل 1 د.ك تنفقه باستخدام بطاقة
League Platinum Mastercard مسبقة الدفع من الوطني، 

سوف تحصل على:
1 نقطة جوول الوطني على المشتريات المحلية	 
3 نقاط جوول الوطني على المشتريات الدولية	 
1,000 جوول الوطني مقابل كل كأس أو بطولة كبرى يفوز 	 

بها فريقك المفضل 

 السحوبات الشهرية

تؤهلك نقاط جوول الوطني لدخول السحب الشهري وربح باقة 
أو تجربة افتراضية مميزة.

 حضور المباريات

  UEFA Champions League Mastercard كونك من حاملي بطاقة
من الوطني، يمكنك الحصول على تذكرة المباراة أو تجربة افتراضية 

مميزة بسهولة من خالل استخدام بطاقتك، أو الحصول على كرة 
قدم أصلية مماثلة لتلك المستخدمة في مباريات دوري األبطال.



 المزايا المخصصة

يمكنك االستمتاع بالمزايا المخصصة التالية:

خصومات فورية لدى أكثر من 900 محل مشارك في برنامج 	 
مكافآت الوطني

تأمين سفر شامل مع تغطية لغاية 500,000 دوالر أمريكي	 

دخول قاعات االنتظار في المطارات العالمية لغاية 1,000 قاعة	 

خصومات حصرية من متجر UEFA عبر اإلنترنت 	 

 	 UEFA اختر فريقك المفضل واربح هدية تذكارية مميزة من
وغيرها الكثير عند استخدام بطاقتك

تطبق الشروط واألحكام



 الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج نقاط جوول الوطني
تطبق على برنامج "نقاط جوول الوطني" الشروط واألحكام التالية، وأية تعديالت يدخلها 

عليها البنك أو مدير البرنامج من وقٍت آلخر:

تكون للكلمات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه الشروط واألحكام – . 1
المعاني المبينة قرينها ما لم يقتِض السياق غير ذلك:

البنك: بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع(. 

 UEFA Champions League Platinum Mastercard البطاقة مسبقة الدفع: بطاقة
مسبقة الدفع من الوطني التي يصدرها البنك للعميل سواء كانت بطاقة أساسية أو 

بطاقة إضافية. 

البطاقة االئتمانية: بطاقة UEFA Champions League World Mastercard االئتمانية 
من الوطني التي يصدرها البنك للعميل سواء كانت بطاقة أساسية أو بطاقة إضافية.

العميل: الشخص الذي تصدر له البطاقة ويظهر اسمه مطبوعًا عليها. 

معاملة الشراء: شراء السلع أو الحصول على الخدمات عن طريق استخدام البطاقة. 

نقاط جوول الوطني: عدد نقاط جوول الوطني التي يكتسبها العميل مقابل كل 1 د.ك 
ينفقه في معاملة الشراء، ويمكن استبدال أي من الخدمات التي يوفرها مدير البرنامج 

بهذه النقاط. 

الخدمات: القيام بعمليات شراء السلع أو الدفع لغيرها من الخدمات التي يمكن 
للعميل أن يستبدلها بنقاط جوول الوطني. ويخضع تحديد نوع هذه الخدمات وشروطها 
للتعديل أو اإللغاء من ِقبل مدير البرنامج من وقٍت آلخر، وال ُيسمح بالحصول على مبالغ 

نقدية مقابل النقاط المكتسبة. 

البرنامج: نقاط جوول الوطني. 

مدير البرنامج: طرف آخر مستقل عن البنك يتولى إدارة البرنامج ويكون مسؤواًل وحده 
عن الخدمات التي ُتقّدم للعميل وفقًا لهذا البرنامج وعن أية تعديالت تطرأ عليها. 

يكتسب العميل نقاط جوول الوطني على النحو التالي:. 2

مقابل كل 1 د.ك ينفقه باستخدام البطاقة االئتمانية، سوف يكتسب أ. 
العميل النقاط اآلتية: 

3 نقاط جوول الوطني على المشتريات المحلية  –

5 نقاط جوول الوطني على المشتريات الدولية –

مقابل كل 1 د.ك ينفقه باستخدام البطاقة مسبقة الدفع، سوف يكتسب 	. 
العميل النقاط اآلتية: 

1 نقطة جوول الوطني على المشتريات المحلية –

3 نقاط جوول الوطني على المشتريات الدولية –

يحصل العميل على 1,000 نقطة جوول الوطني مقابل كل بطولة كرة قدم 	. 
رسمية يحرزها الفريق المفضل للعميل والذي يتم اختياره من خالل برنامج 

nbk.com خدمة الوطني عبر الموبايل و

 يتم تحديث نقاط جوول الوطني المكتسبة على موقع البنك اإللكتروني بعد . 3
24 ساعة من إتمام معاملة الشراء. 

ال يجوز تحويل أي من نقاط جوول الوطني المكتسبة إلى شخص آخر.. 4

يحق لحامل البطاقة األساسية فقط أن يستبدل نقاط جوول الوطني المكتسبة . 5
من استخدام بطاقته و/أو البطاقات اإلضافية. 



ُتلغى نقاط جوول الوطني المكتسبة في أي من الحاالت اآلتية: . 6

إذا ردَّ العميل المشتريات التي اكتسب عنها نقاط جوول الوطني	 

إذا لم تكن البطاقة ُمفّعلة أو كانت ملغاة	 

في حال قيام العميل بمعامالت شراء مشبوهة باستخدام البطاقة	 

تسقط نقاط جوول الوطني في حال عدم استخدامها لمدة ثالث سنوات متواصلة. . 7

البطاقات التي يخل العميل بأحكام سداد المديونية الناشئة عنها، ال ُيستحق عن . 8
معامالت الشراء التي تمت أو تتم بها أية نقاط جوول الوطني. 

في حال فقدان أو سرقة البطاقة، يتم نقل نقاط جوول الوطني المكتسبة عنها . 9
إلى البطاقة البديلة خالل فترة ال تقل عن 10 أيام عمل من تاريخ إبالغ البنك 

بفقدان البطاقة أو سرقتها. 

تتم إدارة برنامج نقاط جوول الوطني من خالل طرف آخر مستقل كليًا عن البنك، . 10
وال يعتبر البنك وكياًل عن مدير البرنامج، وال يضمن أيًا من الخدمات التي يقدمها، 
ويتحمل مدير البرنامج وحده – دون البنك – كامل المسؤولية عن تلك الخدمات 
وعن أي تعديل أو إلغاء لها، وعن أي تغيير في عدد النقاط المطلوبة لشراء أي 

من تلك الخدمات.

يحصل العميل مقابل كل نقطة جوول الوطني متوفرة في حسابه على فرصة . 11
واحدة لدخول السحب الشهري المقام للفوز بباقة سفر لحضور مباريات دوري 

أبطال أوروبا.

12 .kuwait.nbk.com لالستفادة من مزايا هذا البرنامج واستبدال النقاط، يرجى زيارة

قسائم الخصومات:. 13

تمنح القسيمة خصم بقيمة 15% على المنتجات التي يتم شرائها من خالل  أ. 
متجر UEFA عبر اإلنترنت

يطبق الخصم فقط على المنتجات التي يتم شرائها وليس على رسوم   .	
الشحن

يطبق الخصم قبل إضافة رسوم الشحن   .	

تستخدم القسيمة لمرة واحدة فقط د. 

ه. تخضع جميع القسائم لسريان مدة الصالحية

يخضع ضمان الحصول على تذاكر المباريات أو التجربة االفتراضية المميزة لمعايير . 14
الحد األدنى لإلنفاق والذي يبلغ 6,000 د.ك سنويًا للبطاقة االئتمانية. يمكن ربح 

تذكرتين أو تجربتين كحٍد أقصى لكل بطاقة في السنة.

يخضع ضمان الحصول على هدايا تذكارية من UEFA لمعايير الحد األدنى لإلنفاق . 15
والذي يبلغ 3,000 د.ك سنويًا للبطاقة مسبقة الدفع.




