
اإلصدار الحادي عشر، فبراير 2018

أحـــدث الــعـــروض

أهالًـ وسهالًـ بكم في اإلصدار احلادي عشر للنشرة اإلخبارية لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية
كونك من عمالء اخلدمة املصرفية الشخصية في البنك التجاري الكويتي, فإننا نحرص أن جنعل جتربتك املصرفية مفيدة وممتعة من خالل تقدمي مجموعة من اخلدمات 

واملنتجات املعدة خصيصاًـ لتلبية اإلحتياجات واملتطلبات الشخصية لعمالء اخلدمة املصرفية الشخصية.  
ونسعى دائماًـ لكي يكون عمالؤنا على دراية ومعرفة بأحدث العروض واخلدمات واملنتجات املصرفية املعدة خصيصاًـ لهم. ونأمل أن تلبي تلك اخلدمات إحتياجاتهم وتطلعاتهم 

ويحظوا باالستفادة منها.

عرض حصري من إبتسامة كلينك
في عيادة ابتسامة خلدمات األسنان ستحصل على أعلى مستوي من اجلودة من خالل التكنولوجيا األكثر تقدماًـ املستخدمة في عالجات األسنان من قبل 

املتخصصني واملوظفني ذوي الكفاءة العالية.
يقدم البنك لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية وجميع حاملي البطاقات االئتمانية الصادرة عن البنك التجاري خصم %30 على جميع العالجات, 

فحص األسنان وفتح ملف مجاناًـ في أي من عيادات ابتسامة كلينيك.
يسري العرض لغاية 31 أكتوبر 2018

http://www.cbk.com/ar/Promotions

Six Senses Spa خصومات حصرية من
في Six Senses Spa سوف جتد الراحة واإلستجمام , باإلضافة إلى موظفني مختصني خلدمتكم على أعلى مستوى. 

.“Signature” يقدم البنك لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية خصم %15 على جلسات املساج والوجه
يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2018

http://www.cbk.com/ar/Promotions

www.cbk.com ملزيد من املعلومات, ميكن مراجعة املسئول املختص بحسابك الشخصي أو االتصال على مركز االتصال رقم 1888225 او زيارة موقعنا

خصومات لدى فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة
اآلن ميكن لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية في البنك التجاري اإلستمتاع بخصم %20 على أسعار الغرف (ديلوكس, غراند ديلوكس وجناح ديلوكس), 

املطاعم واملقاهي في فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة.
يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2018

http://www.cbk.com/ar/Promotions

Insta Pay خدمة التجاري للدفع الفوري
. خدمة الكترونية جديدة في البنك التجاري تسمح لك بتحصيل أموالك من أي شخص في الكويت في ثوانٍ معدودةٍ

حاليا ميكن لعمالء البنك التجاري حتصيل مبالغ في حساباتهم باستخدام خدمة التجاري أونالين عن طريق املوقع اإللكتروني أو عن طريق تطبيق البنك 
التجاري مجاناًـ وعلى مدار الساعة         وذلك بالسداد عن طريق أي بطاقة سحب آلي صادرة من أحد البنوك احمللية. حيث أن الشخص الذي سوف 

يقوم بالسداد سوف يستلم رسالة نصية حتدد املبلغ واإلسم مع رابط السداد  عن طريق شركة كي نت.

اشتركوا في عالم جديد من املكافآت واخليارات مع بطاقات البنك التجاري الكويتي واخلطوط اجلوية البريطانية
احصل على 12,500 نقطة Avios مكافأة عند إصدارك للبطاقة, وهذا يكفي لرحلة ذهاب من الكويت إلى لندن .

إستخدم بطاقتك جلميع مشترياتك واحصل على معدالت كسب نقاط Avios عالية على كل دينار تنفقه محلياًـ و عاملياًـ .استخدم نقاط Avios اخلاصة 
بك على رحالت املكافآت عبر اخلطوط اجلوية البريطانية أو أي من حتالف طيران                  (13 شركة طيران). إستخدم نقاط Avios لترقية 
إلى قاعات  بالدخول  البريطانية. إستمتع  للدفع اجلزئي على منت رحالت اخلطوط اجلوية  أو  البريطانية  السفرعلى رحالت اخلطوط اجلوية  درجة 
اإلنتظار الفخمة في املطارات احمللية و الدولية و تنعّـم بخدمة املساعد الشخصي (الكونسيرج) احمللية, وبتجارب فريدة من نوعها حول العالم من ماستر 

كارد و متتّـع براحة البال عند السفر مع تأمني يشمل العائلة.
http://www.cbk.com/bacards-ar.html
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