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World Mastercard يقدم بنك الكويت الوطني حصريًا بطاقة مايلز 
الوطني االئتمانية األفضل من نوعها في الكويت. توفر هذه 

البطاقة لمحبي السفر والتسوق محليًا وعالميًا فرصة اكتساب 
نقاط مايلز الوطني والكثير من المزايا االستثنائية.

المزايا

نرحب بك في عالم من المزايا الرائعة.

اكتشف الخدمات والمميزات التي توفرها بطاقتك.

اكتساب واستخدام نقاط مايلز الوطني

استمتع بعالم مليء بالمكافآت الرائعة واكتسب نقاط مايلز 
 الوطني عند استخدام بطاقة مايلز World Mastercard الوطني 

االئتمانية عند التسوق لدى المحالت التجارية، السحب النقدي 
المسبق أو الشراء عبر اإلنترنت وأنت داخل الكويت، واحصل على 

المزيد من النقاط عند استخدام البطاقة خارج الكويت. تمنحك 
هذه البطاقة المرونة في اختيار وجهة سفرك على متن شركة 

طيران من اختيارك إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت. يمكنك 
استبدال نقاط مايلز الوطني لحجز تذاكر السفر والفنادق باإلضافة 

إلى استئجار السيارات. كما ستحصل على نقاط إضافية من 
برنامج أميال شركات الطيران عند استبدال نقاط مايلز الوطني 

بكل سهولة عبر اإلنترنت. يمكنك أيضًا اكتساب نقاط مكافآت 
الوطني باإلضافة إلى نقاط مايلز الوطني في نفس عملية الدفع، 

مما يزيد المكافآت التي تقدمها البطاقة.
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 World Mastercard بطاقة مايلز
الوطني االئتمانية

اكتسب نقاط مايلز الوطني عند 
استخدام بطاقتك واستبدلها لحجز 

تذاكر السفر، الفنادق واستئجار

السيارات
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كيف تحصل على نقاط مايلز الوطني؟
احصل على 3 نقاط مقابل كل 1 د.ك تنفقه محليًا باستخدام 	 

بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية
احصل على 5 نقاط مقابل كل 1 د.ك تنفقه خارج الكويت 	 

باستخدام بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية
احصل على 10,000 نقطة مايلز الوطني مجانًا عند استخدام 	 

البطاقة ألول مرة، بغض النظر عن المبلغ المستخدم 

 تفضل بزيارة miles.nbk.com لتسجيل بطاقتك واستبدال 
 نقاط مايلز الوطني عند حجز التذاكر، الفنادق واستئجار 

السيارات.

برنامج مكافآت الوطني

برنامج مكافآت الوطني هو أكبر برنامج والء في الكويت ويتضمن 
أكثر من 850 محاًل مشاركًا في الكويت. يقدم البرنامج مكافآت 

مضمونة  لدى المئات من أفضل العالمات التجارية المحلية 
والعالمية التي تشمل األزياء، المطاعم وغيرها مما يتناسب مع 

أسلوب الحياة العصرية.

عند استخدام بطاقتك االئتمانية لدى المحالت المشاركة في 
برنامج مكافآت الوطني ستحصل على مكافآت لغاية 25% من 

قيمة مشترياتك على هيئة نقاط مكافآت الوطني.

ميزة استبدال نقاط مايلز الوطني بنقاط مكافآت

يسمح لك برنامج مايلز الوطني باستبدال نقاط مايلز الوطني 
بنقاط مكافآت من شركات طيران مختارة مع عضويتك في 

برنامج المسافر الدائم. كما يمكنك زيادة رصيدك من المكافآت 
واالستمتاع بأفضل العروض من شركات الطيران، الفنادق 

والجهات التجارية المفضلة لديك.

miles.nbk.com لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة

Cleartrip خصومات من

 استمتع بخصم فوري لغاية 10% عند استخدام بطاقة مايلز 
World Mastercard الوطني االئتمانية لشراء تذاكر سفرك عبر 

cleartrip.com موقع

Mastercard for You تطبيق

حّمل تطبيق "Mastercard for You" المتوفر على األجهزة 
الذكية في "Apple App store" و"Google Play store" واستمتع 

بالعروض المميزة مثل "اشتر 1 واحصل على الثانية مجانًا".



Careem خصومات من

استخدم بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية 
.Careem واحصل على خصم 20% على تنقالتك مع

السفر على متن شركة طيران من اختيارك

يمكنك استبدال نقاط مايلز الوطني لدى أكثر من 800 شركة 
طيران وحجز رحلتك عبر اإلنترنت بمنتهى الراحة والسهولة.

السفر إلى أي وجهة من اختيارك

من خالل استبدال نقاط مايلز الوطني، يمكنك االستمتاع بالسفر 
إلى أي وجهة تريدها ومن دون أي قيود.

اختيار مسار الرحلة

استمتع بحرية اختيار المكان الذي تبدأ منه رحلتك مع بطاقة 
مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية. فمثاًل إذا كنت 

في المملكة المتحدة، يمكنك السفر من لندن إلى موسكو 
بمنتهى السهولة.

السفر في أي وقت

انعم براحة البال واختر موعد السفر الذي يناسبك دون االلتزام 
بأي تاريخ أو وقت محدد وذلك عند قيامك باستبدال نقاط مايلز 

الوطني التي تبقى صالحة لمدة ثالث سنوات.

اختيار الفندق المفضل

استخدم نقاط مايلز الوطني لدى أكثر من 150,000 فندق حول 
العالم تشمل المنتجعات الفخمة والفنادق الصغيرة.

استبدال النقاط عبر اإلنترنت

 لتنعم بمزيد من الراحة، يمكنك استبدال نقاط مايلز 
 الوطني عبر اإلنترنت أينما كنت حول العالم عن طريق زيارة

miles.nbk.com

الدخول مجانًا إلى قاعات االنتظار الفخمة في المطارات الدولية

تمنحك بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية ميزة 
 الدخول مجانًا إلى أكثر من 900 قاعة انتظار لدى أكثر من

.LoungeKey 300 مطار دولي مع برنامج

ما عليك سوى تقديم بطاقتك لدى مكتب االستقبال في هذه 
القاعات لتستمتع بالعديد من المزايا.

يرجى العلم بأن الئحة قاعات االنتظار في المطارات قابلة للتغيير. 
لالطالع على الالئحة المحّدثة، يرجى زيارة

 loungekey.com/worldmena



لياٍل مجانية في فنادق "ماريوت بونڤوي" 

استمتع بقضاء لياٍل مجانية لدى أكثر من 200 فندق مشارك في 
جميع أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا عند الحجز باستخدام بطاقة 

مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية. 

 marriott.com/mastercardmea لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

مزايا جولد بلس من شركة هيرتز

استمتع مجانًا بمكافآت جولد بلس التي تشمل تجاوز طابور 
التأجير، ترقية لفئة واحدة من السيارات )حسب توفر الخدمة(، 
خصم لغاية 15% على أفضل األسعار المتاحة للجميع وإنجاز 

عملية الحجز، التأجير واالسترجاع بشكل أسرع.

hertz.com/mcworld للتسجيل، تفضل بزيارة

تأمين مجاني على السفر  والحوادث أثناء السفر

 عند شرائك تذكرة السفر باستخدام بطاقة مايلز
 World Mastercard الوطني االئتمانية، ستحصل تلقائيًا على 

 تأمين سفر مجاني بتغطية لغاية 500,000 دوالر أمريكي 
لك وألفراد عائلتك.

لالطالع على سياسة التأمين، الحصول على نموذج المطالبة والتعرف 
."Mastercard for You" على اإلجراءات، يرجى تحميل تطبيق

ضمان راحة البال

تمنحك بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية 
راحة البال بفضل خدمة مساعدة العمالء المتوفرة على مدار 

الساعة من خالل خدمة التواصل مع الوطني باإلضافة إلى خدمة 
Mastercard العالمية المتوفرة في الحاالت الطارئة.

من داخل الكويت، اتصل على الرقم: 1801801 أو من خارج 
الكويت على الرقم: 8361 2224 965+

من داخل الواليات المتحدة، اتصل بشركة Mastercard على 
الرقم: 8372 627 800 1+

من الدول األخرى، اتصل على الرقم المدفوع من قبل متلقي 
المكالمة: 7111 722 636 1+



خدمة إيقاف السيارات المجانية

استمتع بخدمة إيقاف السيارات المجانية لدى الكثير من األماكن 
في الكويت مع بطاقة مايلز World Mastercard الوطني 

االئتمانية. ما عليك سوى تقديم البطاقة عند نقاط الخدمة 
التابعة لشركة المنار واترك سيارتك في أياٍد أمينة.

يرجى العلم بأن الئحة مواقع الخدمة قابلة للتغيير. لالطالع على 
nbk.com/valet الالئحة المحّدثة، يرجى زيارة

لمزيد من المزايا، يرجى زيارة 
mastercard.com.kw/en-kw/consumers/find-card-

products/world.html

بطاقات إضافية

 يمكنك مشاركة جميع خدمات ومزايا بطاقة مايلز
World Mastercard الوطني االئتمانية مع أفراد عائلتك من خالل 

طلب بطاقات إضافية لهم.

الرسوم السنوية
مالحظات البطاقة اإلضافية  البطاقة الرئيسية 

 الرسوم السنوية 
تطبق من السنة 

األولى من إصدار 
البطاقة الرئيسية 

واإلضافية

50 د.ك 50 د.ك

 World Mastercard نتمنى لك تجربة ممتعة مع بطاقة مايلز
الوطني االئتمانية، األفضل من نوعها في الكويت.



الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج مايلز الوطني

ُتطبق على برنامج "مايلز الوطني" الشروط واألحكام التالية والتي 
 قد يطرأ عليها تعديالت من ِقبل البنك أو مدير البرنامج من 

وقت آلخر:
تكون للكلمات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه الشروط واألحكام - . 1

المعاني المبينة قرينها ما لم يقتِض السياق غير ذلك:
"البنك": هو بنك الكويت الوطني )ش. م.ك.ع(	 
"البطاقة": هي بطاقة مايلز World Mastercard الوطني االئتمانية التي يصدرها 	 

البنك للعميل سواء كانت بطاقة رئيسية أو إضافية
"العميل": هو من يصدر له البطاقة ويظهر اسمه مطبوعًا عليها	 
"معاملة الشراء": هي شراء السلع أو الحصول على الخدمات عن طريق استخدام 	 

البطاقة
"نقاط مايلز": هي عدد نقاط مايلز الوطني التي يكتسبها العميل مقابل كل 1 	 

د.ك ينفقه في معاملة الشراء، ويمكن استبدال أي من الخدمات التي يتيحها 
مدير البرنامج بهذه النقاط

"الخدمات": هي حجز تذاكر طيران/ حجز فنادق/ استئجار سيارات على النحو 	 
المبين فقط بموقع miles.nbk.com  وغيرها من الخدمات التي يمكن 

للعميل استبدالها بنقاط مايلز الوطني، ويخضع تحديد نوع هذه الخدمات 
وشروطها للتعديل أو اإللغاء من قبل مدير البرنامج من وقت آلخر، وال يسمح 

بالحصول على مبالغ نقدية مقابل النقاط المكتسبة
"البرنامج": برنامج مايلز الوطني	 
"مدير البرنامج": طرف آخر مستقل عن البنك يتولى إدارة البرنامج ويكون مسؤواًل 	 

وحده عن الخدمات التي ُتقدم للعميل وفقًا لهذا البرنامج وعن أية تعديالت تطرأ 
عليها

يكتسب العميل مقابل كل 1 د.ك ينفقه في معاملة شراء النقاط التالية: . 2
ثالث )3( نقاط مايلز الوطني بالنسبة لمعامالت الشراء المحلية	 
خمس )5( نقاط مايلز الوطني بالنسبة لمعامالت الشراء الدولية	 

يمكن للعميل استبدال نقاط مايلز الوطني بالخدمات التالية: شراء تذاكر طيران و/أو . 3
حجز فنادق و/أو استئجار سيارات وذلك من خالل موقع miles.nbk.com وللعميل 

 أن يستبدل نقاط مايلز الوطني المكتسبة للحصول على خدمة واحدة
أو أكثر من تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي يتاح للعميل أن يستبدلها بنقاط 

مايلز الوطني، ويخضع تحديد نوع هذه الخدمات وشروطها للتعديل أو اإللغاء من 
ِقبل مدير البرنامج من وقت آلخر، وال يسمح بالحصول على مبالغ نقدية مقابل نقاط 

مايلز الوطني المكتسبة.
للعميل أن يسدد المقابل الكامل للخدمة/ الخدمات عن طريق استبدال نقاط مايلز . 4

الوطني المكتسبة أو أن يسدد جزء من مقابلها بالطرق المذكورة والجزء المتبقي 
بواسطة البطاقة االئتمانية، على أال تقل قيمة النقاط المستبدلة في كل مرة عن 

1,000 نقطة.

إذا اختار العميل سداد مقابل الخدمة بواسطة البطاقة االئتمانية فستخضع عملية . 5
السداد لرسوم الصرف األجنبي وأية رسوم أخرى يحددها مدير البرنامج أو البنك بحسب 

تقدير أي منهما ودون الحاجة إلشعار العميل أو الحصول على موافقته المسبقة 
على ذلك.

ال يجوز تحويل أي من نقاط مايلز الوطني المكتسبة إلى شخص آخر.. 6
لحامل البطاقة الرئيسي فقط أن يستبدل نقاط مايلز الوطني المكتسبة من . 7

استخدام بطاقته و/أو البطاقات اإلضافية. 
يجب على العميل تحديث بياناته لدى البنك حتى يمكنه تسجيل العضوية في . 8

البرنامج أو استبدال نقاط مايلز الوطني.
لتسجيل العضوية في البرنامج و/أو استبدال النقاط, يمكنك زيارة الموقع . 9

miles.nbk.com اإللكتروني
يقر العميل بمجرد قيامه بتسجيل عضويته في البرنامج بأنه يفوض البنك . 10

في تزويد مدير البرنامج بأية بيانات يطلبها األخير عن العميل وذلك دون أدنى 
مسؤولية على البنك في ذلك.



تلغى نقاط مايلز الوطني المكتسبة في أي من الحاالت التالية: . 11
إذا أعاد العميل المشتريات التي اكتسب عنها نقاط مايلز الوطني	 
إذا لم تكن البطاقة ُمفّعلة أو كانت ملغاة	 
إذا لم يتم استخدام نقاط مايلز الوطني خالل 3 سنوات من تاريخ الحصول 	 

عليها
إذا أخل العميل بأحكام سداد المديونية الناشئة عن استخدام البطاقة	 

في حالة فقدان أو سرقة البطاقة يتم نقل النقاط المكتسبة عنها إلى البطاقة . 12
البديلة خالل فترة ال تقل عن 10 أيام عمل من تاريخ إبالغ البنك بفقدان البطاقة 

أو سرقتها. 
تتم إدارة البرنامج من خالل طرف آخر مستقل كليًا عن البنك، وال يعتبر البنك . 13

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 نقاط مايلز الوطني المطلوبة لشراء أي من 
تلك الخدمات.

تطبق الشروط واألحكام السابقة وأية تعديالت يدخلها عليها البنك أو مدير . 14
البرنامج من وقت آلخر ودون الحاجة إلى إشعار العميل مسبقًا بها.

للتقدم بطلب الحصول على البطاقة، امسح رمز QR أدناه:




