
ا�صدار الثامن، ديسمبر 2016

أحـــدث الــعـــروض

أهالًـ وسهالًـ بكم في اإلصدار الثامن 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 االحتياجات واملتطلبات الشخصية لعمالء اخلدمة املصرفية الشخصية.  
ونسعى دائماًـ لكي يكون عمالئنا على دراية ومعرفة بأحدث العروض واخلدمات واملنتجات املصرفية املعدة خصيصاًـ لهم. ونأمل أن تلبي تلك اخلدمات احتياجاتهم وتطلعاتهم 

ويحظوا باالستفادة منها.

عروض حصرية من مطاعم ومقاهي فنادق ماريوت في الكويت  
استمتع بخصم حصري بنسبة 20% يستفيد منه كافة عمالء البطاقات االئتمانية واملسبقة الدفع وكذلك حاملي بطاقات السحب اآللي من 
عمالء اخلدمات املصرفية الشخصية وحاملي بطاقات السحب اآللي من عمالء حساب أساس وذلك عند الدفع باستخدام بطاقاتهم لدى 

مجموعة مختارة من مطاعم وكافيهات ماريوت في الكويت, العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2016.

حول أموالك مع خدمة ويسترن يونيون 
ول األموال بأمان إلى جميع أنحاء العالم من خالل  ألن بإمكانك حتويل األموال بكل سهولة وسرعة مع التجاري وخدمة ويسترن يونيون. حّـ

هاتفك الشخصي أو جهاز الكمبيوتر, اخلدمة متاحة من حسابك على مدار الساعة طوال أيام اإلسبوع.
www.cbk.com ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على هاتف رقم 1888225 أو زيارة موقعنا

بطاقة السحب اآللي اخلاصة بعمالء اخلدمة املصرفية الشخصية 
كونك من عمالء اخلدمة املصرفية الشخصية, ميكنك االستمتاع باخلدمات املصرفية التفضيلية واملزايا القيمة التي تشمل دخول مجاني 
غير محدود لقاعات االنتظار بعدد من مطارات منطقة الشرق األوسط, وتتمتع بطاقة السحب اآللي بحد سحب حتى 2,000 دينار كويتي 

وميكن زيادة حد السحب حتى 5,000 دينار كويتي. 
موقعنا  زيارة  أو   1888225 رقم  االتصال  مركز  على  االتصال  أو  الشخصي  حسابك  مسوؤل  مراجعة  ميكن  املعلومات,  من  ملزيد 

www.cbk.com

عرض خاص لدى ماغنوليا بيكري في الكويت
يقدم البنك التجاري الكويتي خصم 20% لدى ماغنوليا بيكري الكويت (فرع احلمرا مول و فرع 360 مول) والذي يعد من أشهر املخابز 
وكيك  حلوى  من  منتجاتهم  على جميع  اآللي  السحب  وبطاقات  االئتمانية  التجاري  بطاقات  حاملي  األمريكية جلميع  نيويورك  مدينة  في 

باإلضافة إلى البراونيز والكوكيز هذا ويشمل العرض التجهيزات الغذائية اخلارجية. العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2016.

بطاقات ماستركارد احلصرية بني البنك التجاري الكويتي واخلطوط اجلوية البريطانية 
البطاقات احلصرية  البريطانية; هذه  الكويتي واخلطوط اجلوية  التجاري  البنك  14 خطوط طيران مع بطاقات  العالم عبر  سافر حول 

والوحيدة ذو العالمة املشتركة بني البنك التجاري واخلطوط اجلوية البريطانية في منطقة الشرق االوسط.
إلى  يصل  ما  على  بإمكانك احلصول  وسيكون   2016 ديسمبر   31 قبل  بطاقتك  بإصدار  قم  بطاقتك!  على  للحصول  األمثل  الوقت  انه 

ان أو كولومبو. 25,000 نقطة Avios, وهذا أكثر من كافي لرحلة إلى لندن, الدوحة, عمّـ
وكعرض حصري, جميع حاملي بطاقات البنك التجاري الكويتي واخلطوط اجلوية البريطانية سوف يحصلون على ضعف نقاط Avios عند 

استخدام بطاقتهم خالل شهري نوفمبر وديسمبر 2016 بالدينار الكويتي, عند أي من نقاط البيع أو عبر أي موقع إلكتروني.
احصل على بطاقتك اآلن لتسافر العالم واستمتع بجميع مميّـزاتها.


