Premier Banking Services

W

The Benefits of Premier Banking

unique set of banking benefits, specially designed to meet

• Private Lounges in our branches exclusive for Premier Banking customers

elcome to CBK Premier banking, an exclusive

world of personalized services and privileged treatment. A

the highest standards and complement your demanding
lifestyle.

• Officers - dedicated personal service for all your banking needs

• Preferential Banking - a unique set of complimentary banking services
• Exclusive Platinum Debit MasterCard gives you complimentary airport lounge access across GCC & MENA Region
• Local Concierge Service to make your life easier
• British Airways World MasterCard - our exclusive credit card with a 12,500 Avios sign up bonus and much more*

*KD 100 annual fees

Premier Banking Private Lounges

Premier Banking Exclusive Privileges

As a Premier Banking customer you will be welcomed in luxurious private lounges designed
especially to serve you at selected CBK branches in Kuwait. Dedicated Premier Banking Officers
will be on hand to provide personalized service for all your banking needs.

As a CBK Premier Banking customer you can enjoy the following preferential banking services

Premier Banking Private Lounges are located in the following CBK Branches:
Mubarak AlKabir South Surra

Salwa

Khaldiya

Naeem

Jabriya

Rumaithiya

Fahaheel

Farwaniya

Qurain

Andalus

With CBK Premier Banking waiting in line is a thing of the past. Rest assured that you will receive
the highest level of comfort and confidentiality while you relax in our private lounges.

and valuable benefits

• Premier Banking Platinum debit MasterCard with a KD 2,000 cash withdrawal limit that can be
increased up to KD 5,000.

• Unlimited complimentary access to more than 25 regional and international lounges across GCC and
MENA region as well as some key destinations, in USA, UK, Canada, Germany, France, Singapore,
and more; Offered by MasterCard & Loungekey.

For most up to date list of lounges please refer to www.mastercard.com/platinum or the "MasterCard
for you" App available on Apple Store and Google Play Store.

• Free Visa Infinite card with unlimited access to more than 1000 lounges globally for you and a guest1

• Free MasterCard prepaid for the first year
• Free demand draft / Manager Cheque
• Free swift transfer (once per month)

• Free standing/covering instructions set up
• 50% discount on safety deposit boxes

• Free Family travel insurance for credit cardholders
• Free account statement up to 1 year
• Free cheque book

• Free dormant account reactivation

• Free transfer (in branches) between customer accounts and other CBK accounts

• Free set up for Starlink Plus service which provides 50% of the salary as cash advance

Al-Tijari Concierge
In collaboration with “Peacock Concierge” we offer you their unique concierge services
with the highest quality to best fit your lifestyle.
Concierge Services are offered for all CBK British Airways MasterCard World and Platinum
cardholders in addition to Visa Infinite, Signature and Platinum cardholders.
Concierge Services
• General Inquiries and Information
• Search for best offers
• Restaurant Reservations
• Occasion Reminders
• World Wide Limo Service Booking
• Planning Holidays & Business Travel
• Flowers & Gift Orders
• Limo & Airport transportation
• Meet & Assist
• Messenger Service
• Visa Assistance
• Government Transactions
• Car Service
• Car Registration
• Road Assist (Vehicle Recovery)
Al-Tijari Concierge… “At Your Service”
To book your requests 22969920

Exclusive CBK British Airways World MasterCard
Enhance your Personal Banking privileges and enjoy a new world of rewards and possibilities with the
CBK British Airways World MasterCard

• 12,500 bonus Avios when your card is issued - that’s enough for a flight from Kuwait to London at
peak times
• Generous earn rates and double Avios on ba.com - use your card for everything you buy and
watch your rewards grow
• Spend your Avios on reward flights, and upgrades*
*Reward flights are subject to availability.

Exclusive CBK British Airways World MasterCard

Visa Infinite

• Access the global network of British Airways and the oneworld alliance.

Welcome to Visa Infinite, a world of indulgences designed to enhance an exclusive lifestyle with no
boundaries.

• Global lounge access with unlimited access to over 800 airport lounges worldwide with
Lounge Key.

• Free travel insurance for you and the family and your domestic helper.

• Privileged access to unique experiences and valuable offers all over the world
courtesy of MasterCard.

Visit any branch or ask your Personal Banking Officer for more information or to apply for a card.

Cards Benefits:
• High credit limit
• Enjoy a 24 hours Local and International Concierge Service
• 12 yearly complimentary lounge visits to over 900 Global Airport Lounges for you with the possibility
of adding one guest*
• 24 hours Global Customer Assistance
• Multi-Trip Travel Insurance Up to USD 1,000,000
• Exclusive Privileges from VISA
For more information to what is offered with your CBK VISA Infinite card please visit the
following links:
- Exclusive Privileges
- International Concierge
- Local Concierge Services
- Travel Insurance
- Lounge Key Access
*To qualify for the 12 visits, cardholders need to meet eligibility criteria.
“A world beyond your highest expectations”

بطاقة ماستركارد وورلد الحصرية من البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية

بطاقة فيزا إنفينيت

• االستفادة من شبكة طيران عالمية من خالل السفر على متن الخطوط الجوية البريطانية وشركات الطيران
األخرى التي يضمها تحالف .oneworld® alliance
• الدخول إلى قاعات االنتظار بالمطارات في جميع أنحاء العالم حيث يستطيع العميل الدخول المجاني غير
المحدود إلى أكثر من  800قاعة من قاعات االنتظار بالمطارات مع برنامج .Lounge Key
• تأمين السفر لك وألسرتك باإلضافة إلى مساعدة المنزل والذي يوفر لك راحة البال.
• يستطيع العميل أن يحظى بالعديد من المزايا والخدمات الفريدة والمتميزة والعروض القيمة مع بطاقة
ماستركارد في جميع أنحاء العالم.

ً
ً
خصيصا لتالئم أسلوب حياتك الحصرية ذو إمكانات
عالما من الرفاهية المطلقة المصممة
بطاقة فيزا إنفينيت تفتح لك
غير محدودة.

يمكنك زيارة أي من فروع مصرفنا أو االستفسار من خالل المسئول المختص بالخدمة المصرفية الشخصية المميزة
للحصول على مزيد من المعلومات أو بشأن التقدم للحصول على تلك البطاقات.

تتميز بطاقة فيزا إنفينيت بالمميزات التالية:
• حدود إنفاق عالية
ً
ً
عالميا :تتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة
محليا و
• خدمة المساعد الشخصي:
•  12زيارة مجانية سنوية إلى أكثر من  900قاعة حول مطارات دول العالم مع إمكانية إدخال ضيف واحد*
• خدمة مساعدة العميل متوفرة على مدار الساعة
• تأمين سفر مجاني بمبلغ  1مليون دوالر أمريكي
• عروض حصرية من VISA
لمزيد من المعلومات على المزايا الحصرية لبطاقة فيزا إنفينيت الرجاء زيارة الروابط التالية:
 أﺣﺪث اﻟﻌﺮوض اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﺪﻣﺔ  LoungeKeyﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻄﺎرات*للتمكن من دخول قاعات المطارات ،على العميل أن يستوفي شروط الدخول.
“عالم يفوق توقعاتك”

التجاري كونسيرج
نوفر لك خدمة المساعد الشخصي بأعلى جودة وذلك بالتعاون مع شركة “بيكوك كونسيرج” وذلك لتلبية احتياجات نمط حياتك.

تقدم خدمة المساعد الشخصي لجميع حاملي بطاقات ماستركارد وورلد وبالتينيوم من البنك التجاري والخطوط الجوية البريطانية
باإلضافة إلى بطاقات فيزا إنفينيت Signature ،وبالتينيوم.

خدمات الكونسيرج
• معلومات عامة
• البحث عن أفضل العروض
• حجز المطاعم
• التذكير بالمناسبات
• حجز خدمة األجرة العالمية (الليموزين)
• تخطيط العطالت وسفر العمل
• خدمة طلب الزهور والهدايا
• خدمة التوصيل من وإلى مطار الكويت الدولي  -الليموزين
• خدمة اإلستضافة في المطار
• خدمة المساعد
• طلب التأشيرات من السفارات
• المعامالت الحكومية
• خدمة الصيانة للسيارات
• خدمة الفحص الفني وتسجيل السيارات
• المساعدة على الطريق
ً
دائما بالخدمة
التجاري كونسيرج...
لحجز الطلبات 22969920

بطاقة ماستركارد وورلد الحصرية من البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية
اســتمتع بالمزايــا المصرفيــة الشــخصية التــي تؤهلــك للدخــول إلــى عالــم المكافــآت مــع بطاقــة ماســتركارد وورلــد مــن البنــك
التجــاري الكويتــي والخطــوط الجويــة البريطانيــة.
•  12,500نقطـــة ترحيبيـــة مـــن نقـــاط مكافـــآت “أفيـــوس”  Aviosعنـــد إصـــدار البطاقـــة وهـــي تكفـــي لرحلـــة ذهـــاب مـــن
الكوي ــت إل ــى لن ــدن ف ــي أوق ــات ال ــذروة.
• معــدالت كســب عاليــة وضعــف عــدد نقــاط  Aviosعنــد حجــزك مــن موقــع الخطــوط الجويــة البريطانيــة  ،ba.comاســتخدم
بطاقتــك فــي كل مشــترياتك وراقــب كيــف تزيــد مكافآتــك.
• يس ــتطيع العمي ــل إس ــتخدام نق ــاط المكاف ــآت “أفي ــوس”  Aviosواإلس ــتفادة منه ــا ف ــي حج ــز رح ــات المكاف ــآت وترقي ــة
درج ــات الس ــفر*
*رحالت المكافآت مرتبطة بتوفرها.

القاعات المصرفية الخاصة بعمالء الخدمات المصرفية الشخصية
كونك من عمالء الخدمات المصرفية الشخصية ،فقد تم تجهيز وتخصيص قاعات مصرفية راقية لعمالء الخدمات
المصرفية الشخصية لخدمتك من خالل مجموعة مختارة من القاعات المصرفية بأفرعنا المنتشرة في جميع أنحاء الكويت،
حيث يوجد موظفين مختصين جاهزين لمساعدتك وخدمتك وتلبية كافة احتياجاتك المصرفية.
توجد قاعات الخدمات المصرفية الشخصية في فروعنا التالية كما هو مبين في الجدول أدناه:

مبارك الكبير

جنوب السرة

سلوى

الخالدية

النعيم

الجابرية

الرميثية

الفحيحيل

الفروانية

القرين

األندلس

مع الخدمات المصرفية الشخصية لم تعد في حاجة لالنتظار إلنجاز معامالتك المصرفية حيث سيتم خدمتك بأسرع
ً
خصيصا
وقت ممكن دون أي انتظار أو عناء .يمكنك اآلن االطمئنان واالستمتاع بأقصى درجات الراحة بقاعاتنا المصممة
للخدمات المصرفية الشخصية مع الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة بعمالء هذه الخدمة.

المزايا الحصرية للخدمات المصرفية الشخصية
كونك من عمالء الخدمات المصرفية الشخصية ،يمكنك االستمتاع بالخدمات المصرفية التفضيلية والمزايا القيمة التالية:
• بطاقة السحب اآللي البالتينية الخاصة بعمالء الخدمات المصرفية الشخصية مع حد سحب نقدي حتى  2,000دينار كويتي
ويمكن زيادة حد السحب النقدي حتى  5,000دينار كويتي.
• دخ ــول مجان ــي وغي ــر مح ــدود إل ــى أكث ــر م ــن  25قاع ــة إنتظ ــار ف ــي مط ــارات دول الخلي ــج ،ودول الش ــرق األوس ــط وش ــمال
أفريقي ــا ،باإلضاف ــة إل ــى بع ــض الوجه ــات العالمي ــة األساس ــية ،ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،الوالي ــات البريطاني ــة،
كن ــدا ،ألماني ــا ،فرنس ــا ،س ــنغافورة وغيره ــا; مقدم ــة م ــن ماس ــتركارد و .Loungekey
لإلطالع على قائمة قاعات اإلنتظار يرجى زيارة  www.mastercard.com/platinumأو تحميل تطبيق MasterCard For You

الموجود على  Apple Storeو .Google Play Store

ً
ً
عالميا
مجانا بطاقة فيزا إنفنيت المميزة تمنحك دخول غير محدود لك  +ضيف ألكثر من  1000صالة مطار
•
ً
مجانا بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع للسنة األولى
•
ً
مجانا حواالت تحت الطلب  /شيك مصرفي
•
ً
مجانا تحويل أموال عبر السويفت مرة كل شهر
•
ً
مجانا تفعيل لتعليمات أوامر ثابتة
•

• خصم نسبته  %50على صناديق األمانات

ً
مجانا لحاملي البطاقات اإلئتمانية
• تأمين سفر لك وألسرتك
ً
مجانا كشف حساب في الفروع لغاية سنة
•
ً
مجانا دفتر شيكات
•
ً
مجانا تفعيل الحسابات المجمدة
•

ً
مجانا تحويل األموال (داخل الفرع) بين حسابات العميل والحسابات األخرى
•
ً
مقدما
• خدمة ستارلينك المميزة بدون رسوم والتي تسمح لك بالحصول على قيمة  %50من الراتب

أهـــا
ً

بـــك فـــي الخدمـــات المصرفيـــة الشـــخصية

المقدم ــة م ــن قب ــل البن ــك التج ــاري الكويت ــي والت ــي تق ــدم

مجموعـــة مـــن الخدمـــات الحصريـــة ومســـتوى التعامـــل
الراقـــي المتميـــز الـــذي يحظـــى بـــه عمـــاء هـــذه الخدمـــة،

مزايا الخدمات المصرفية الشخصية
• موظفو الخدمات المصرفية الشخصية  -وجود موظفين مختصين لخدمة وتلبية كافة االحتياجات المصرفية لعمالء

حيـــث توفـــر مجموعـــة فريـــدة مـــن الخدمـــات والمزايـــا

الخدمات المصرفية الشخصية.

الشــخصية والتــي تتماشــى مــع أعلــى المعاييــر المصرفيــة

• خدمات مصرفية تفضيلية  -مع مجموعة فريدة من الخدمات المصرفية المجانية.

ً
خصيصـــا لعمـــاء الخدمـــات المصرفيـــة
المصممـــة

ً
خصيصا لخدمة عمالء الخدمات المصرفية الشخصية.
• قاعات الخدمات المصرفية الشخصية  -وجود قاعات مصرفية بفروعنا مجهزة

لتالئـــم أســـلوب حياتـــك وتلبـــي كافـــة تطلعاتـــك.

• إصدار بطاقة السحب اآللي الخاصة بعمالء الخدمات المصرفية الشخصية والتي تمنح ميزة الدخول المجاني إلى قاعات االنتظار
بالمطارات الموجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

• توفير خدمة المساعد الشخصي المحلي التي توفر لك أكبر قدر من الوقت والراحة في إنجاز كافة األمور والمهام التي تريد القيام بها.

• بطاقة ماستركارد وورلد من البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانيـة  -الحصول على  12,500نقطة مجانية من نقاط المكافآت
“أفيوس”  Aviosعند إصدار تلك البطاقة الحصرية وكذلك الحصول على مزيد من المزايا والمكافآت *.

* يتم احتساب رسم سنوي قدره  100دينار كويتي لبطاقة ماستركارد وورلد في البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية.

الخدمات المصرفية الشخصية

