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

كونــك مــن عمــاء الخدمــات المصرفيــة الشــخصية فــي البنــك التجــاري الكويتــي، فإننــا نحــرص أن نجعــل تجربتــك المصرفيــة 
ــات  ــة اإلحتياجــات والمتطلب ــدة وممتعــة مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات المعــدة خصيصــًا لتلبي مفي

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

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

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

■ التجــاري يحصــل علــى رقــم قياســي من »غينيس« لألرقام القياســية:
    أكبــر جائــزة مرتبطــة بحســاب مصرفــي بالعالم

البنــك التجــاري مهرجــان الســحب علــى الجائــزة الكبــرى لحســــاب النجمــة »بتصيــــر مليونيــــر  نظــم 
ونــص« والســــحب األخيــر علــى ســــيارة رينــــج روفــر فيــار لحملــــة راتبــــك وزووود«، حيــث أقيــم الحــــدث 

بمجمــع األڤنيــوز.
وقــد شــهد المهرجــان العديــد مــن المفاجــآت والعــروض واألنشــطة الترفيهيــة العالميــة الحاصلــة 
علــى شــهادات مــن غينيــس لألرقــام القياســية وبحضــور قيــادات ومســؤولين مــن البنــك التجــاري، 
ــر  ــية لإلعــان عــن دخــول حســاب النجمــة كأكب ــل رســمي مــن غينيــس لألرقــام القياســ وبحضــور ممث

جائــزة مرتبطــة بحســاب مصرفــي فــي العالــم.
البنــك التجــاري مــن خــال حســاب النجمــة يجعــل أحامــك حقيقــة حيــث يقــدم لــك جوائــز نقديــة 
إســبوعية، شــهرية، نصــف ســنوية، وجائــزة أخــر الســنة التــي ســتكون علــى أكبــر جائــزة بنكيــة فــي 

كويتــي. 1,500,000دينــار  بقيمــة  العالــم 
حســاب النجمــة يــزداد تألقــا ويقــدم األن أكبــر جائزة بنكيــة في العالم!

■ ڤوكس ســينما
اســتمتع بخصــم %25 علــى تذاكــر الـــ VIP ثيتــر بــاي رودز لتجربــة الســينما الفاخــرة وإضافــة معنــى 
جديــد كليــًا علــى تجربــة العشــاء والســينما. يمكنــك االســتمتاع بالردهــة الخاصــة الحصريــة بينمــا تقــوم 

ــار مــا تشــتهيه مــن قائمــة الطعــام. باختي
يســري العرض لغاية 31 ديســمبر،2019

www.cbk.com/ar/VOX-Theatre-by-Rhodes

■ مبخر

صمــم عطــرك بنفســك ألي مناســبة وللهدايــا، 23 فئــة عطريــة و 80 زيــت مختلف.
اســتمتع بخصــم %20 عنــد شــراء اي مــن منتجات مبخر.

يســري العرض لغاية 31 ديســمبر،2019
www.cbk.com/ar/Mubkhar

■ الديراخ

الجــودة منــذ  السويســرية عاليــة  الشــوكوالتة والمخبــوزات  التــي حافظــت علــى  العائلــة  الديــراخ – 
عــام 1962. منتجاتهــم الفاخــرة والفريــدة مــن نوعهــا تبــاع اليــوم فــي 60 فــرع فــى سويســرا وألمانيــا 

ــا فــي الشــرق األوســط وآســيا. ــى وكائه ــة إل باإلضاف
ألنــك عميــل الخدمــات المصرفيــة الشــخصية، اســتمتع بخصــم %10 على الديراخ للشــوكاتة.

يســري العرض لغاية31  ســبتمبر،2019
www.cbk.com/ar/Laderach

 Alvira ■

بالقطــع  تتميــز  التــي  الفاخــرة،  لإلكسســوارات   Alvira مجموعــة  مــع  تعاوننــا  عــن  اإلعــان  يســرنا 
األزيــاء. عالــم  فــي  خاصــة  لمســة  ولهــا  األذواق  لجميــع  المناســبة  الكاســيكية  والتصاميــم 

.Alvira تمتعي بخصم %20 عند شــراء اي من إكسســوارات
يســري العرض لغاية 30 ســبتمبر،2019

 www.cbk.com/ar/Promotions/Alvira-Offer


