
اإلصدار العاشر، نوفمبر 2017

أحـــدث الــعـــروض

أهالًـ وسهالًـ بكم في اإلصدار العاشر للنشرة اإلخبارية لعمالء اخلدمة املصرفية الشخصية املميزة
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 مستوى 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

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

تاليس سبا, املطاعم واملقاهي في فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة.
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

خصم حصري 50% على صناديق األمانات لدى البنك التجاري
حافظ على مقتنياتك القيمة والثمينة مع خدمة صناديق األمانات التي توفر أعلى مستويات اخلصوصية واألمان.

تتوفر صناديق األمانات بأحجام مختلفة (كبيرة ومتوسطة وصغيرة احلجم) في 17 فرع من فروع البنك التجاري املنتشرة في جميع أنحاء الكويت.
خصم حصري 50% حلاملي بطاقات اخلدمات املصرفية الشخصية.

http://www.cbk.com/ar/My-Banking/Services

عرض حصري من مركز لينز آند دينز للتغذية
يقوم مركز لينز آند دينز للتغذية بتقدمي خدمات مميزة تساعد الراغبني في التحكم بوزنهم وحتسني صحتهم وأسلوب حياتهم.

يقدم البنك التجاري لعمالء اخلدمات املصرفية الشخصية وحاملي البطاقات مسبقة الدفع, خصم 15% على برامج الوجبات, فتح ملف, إستشارة, اختبار 
حتليل مكونات اجلسم مجاناًـ.

يسري العرض لغاية 31 ديسمبر, 2017
http://www.cbk.com/ar/Promotions

بطاقات ماستركارد احلصرية ذات العالمة املشتركة بني البنك التجاري الكويتي واخلطوط اجلوية البريطانية
سافر حول العالم عبر 13 شركة من شركات الطيران مع البطاقات ذات العالمة املشتركة بني البنك التجاري الكويتي واخلطوط اجلوية البريطانية. وتعد 

هذه البطاقات هي احلصرية والوحيدة ذات العالمة املشتركة بني البنك التجاري واخلطوط اجلوية البريطانية في منطقة الشرق االوسط.
انه الوقت األمثل للحصول على بطاقتك! سيكون لديك فرصة مضاعفة نقاط املكافآت "أفيوس" املجانية املقدمة كهدية ترحيبية عند اصدار البطاقة 
وذلك عبر إنفاق مبلغ محدد مسبقاًـ باستخدام بطاقتك خالل الشهور الثالثة األولى بعد إصدار البطاقة, وبذلك ميكن أن يصل إجمالي نقاط املكافآت 

"أفيوس" الترحيبية إلى 25،000 نقطة, ويعد هذا أكثر من كافٍ لرحلة إلى لندن, الدوحة, عمّـان أو كولومبو.
يطبّـق العرض على جميع البطاقات املصدرة خالل الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2017

http://www.cbk.com/bacards-ar.html
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