
أهاًل وسهاًل بكم في اإلصدار الرابع عشر للنشرة اإلخبارية لعمالء الخدمات المصرفية الشخصية 

كونــك مــن عمــاء الخدمــات المصرفيــة الشــخصية فــي البنــك التجــاري الكويتــي، فإننــا نحــرص أن نجعــل تجربتــك المصرفيــة 
مفيــدة وممتعــة مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات المعــدة خصيصــًا لتلبيــة اإلحتياجــات والمتطلبــات 

الشــخصية لعمــاء الخدمــات المصرفيــة الشــخصية.  
ونســعى دائمــًا لكــي يكــون عماؤنــا علــى درايــة ومعرفــة بأحــدث العــروض والخدمــات والمنتجــات المصرفية المعــدة خصيصًا 

لهــم. ونأمــل أن تلبــي تلــك الخدمــات إحتياجاتهــم وتطلعاتهــم ويحظــوا باالســتفادة منها.

لمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة المسئول المختص بحسابك الشخصي     
 www.cbk.com أو اإلتصال على مركز االتصال رقم 1888225 أو زيارة موقعنا

■ بطاقة الخدمات المصرفية الشخصية الجديدة
قــم بزيــارة أقــرب فــرع لديــك إلصــدار بطاقــة الخدمــات المصرفيــة الشــخصية بتصميمهــا الجديــد وتمتــع بمجموعــة 

فريــدة مــن الخدمــات والمزايــا المصممــة خصيصــًا لــك والتــي تتماشــى مــع أســلوب حياتــك.

■ كونسيرج التجاري - شركة قبله للسياحة والسفر
لتوفيــر خدمــة أفضــل، ولتلبيــة كافــة إحتياجاتــك، قمنــا بالتعــاون مــع شــركة قبلــه للســياحة والســفر لتوفيــر خدمــة 

المســاعد الشــخصي بأعلــى جــودة لتناســب نمــط حياتــك.
يمكنــك اإلتصــال علــى 22317722 أو بواســطة تطبيــق الواتســاب علــى الرقــم 56618992 المخصــص لــك ليقــوم 
ــى الســاعة 6:00  ــا حت ــى الخميــس مــن الســاعة 9:00 صباًح الموظــف الخــاص باســتقبال طلباتــك مــن الســبت إل

مســاًء.
الخدمة متوفرة للبطاقات التالية:

World, Platinum & Titanium :ماستر كارد •
Infinite, Signature & Platinum :فيزا •

https://www.cbk.com/ar/Al-TijariConcierge

■ مركز لينز آند دينز للتغذية

يقــوم مركــز لينــز آنــد دينــز للتغذيــة بتقديــم خدمــات مميــزة تســاعد الراغبيــن فــي التحكــم بوزنهــم وتحســين صحتهــم 
وأســلوب حياتهــم.

يقــدم البنــك التجــاري لعمــاء الخدمــات المصرفيــة الشــخصية، خصــم حتــى 20% علــى برامــج الوجبــات، فتــح 
ملــف، إستشــارة، اختبــار تحليــل مكونــات الجســم مجانــًا.

يسري العرض لغاية 31 يوليو، 2020
https://www.cbk.com/ar/Linas--Dinas-Offer

Signature بطاقة فيزا ■
ــى  ــك التجــاري. قــم بإصــدار البطاقــة اآلن واحصــل عل ــزا Signature ال تشــبه أي بطاقــة أخــرى مــن البن بطاقــة في

ــى %3  ــى اســترداد نقــدي يصــل إل ــرة 5 ســنوات باإلضافــة إل ــًا لفت البطاقــة مجان
باقة من االمتيازات الحصرية.

https://www.cbk.com/ar/Visa-Signature

■ منتجع صحارى كويت للغولف

كجــزء مــن جهــود البنــك التجــاري المســتمرة لتوفيــر لــك أفضــل العــروض, يســرنا أن نقــدم عــرض مميــز مــن منتجــع 
صحــارى كويــت للغولــف.

استمتع بخصم %20 على تأجير الفيات الفخمة و%10 خصم على كيم سبا
يسري العرض لغاية 31 ديسمبر،2019

https://www.cbk.com/ar/Sahara




