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«بيتك» ُيطلق خدمة فتح احلساب «أونالين» 
بالكامل للمواطنني واملقيمني

«اخلليج» يضيف مليون دينار نصف سنوية
في ٢٠٢١ إلى جوائز «الدانة»

.. ويعلن الفائزين بسحب «الدانة» األسبوعي

«األهلي» يهنئ الفائزين
بسحب حملة «حول راتبك وابتسم»

التمويــل  أطلــق بيــت 
الكويتي (بيتك)، خدمة فتح 
حساب مصرفي «أونالين» 
واملقيمــني  للمواطنــني 
لالنضمام لعمــالء «بيتك» 
دون زيــارة الفــرع، والتي 
تؤكد جناح نهج «بيتك» في 
املضي قدما في استراتيجية 
التحول الرقمي وتبني أحدث 
خدمات التكنولوجيا املالية 

.(FinTech)
وأوضــح املديــر العــام 
للخدمات املصرفية لألفراد 
بالوكالة فــي «بيتك» خالد 
الســبيعي، أن اخلدمــة تتم 
في غضون دقائق فقط دون 
احلاجة لزيارة الفرع، مبينا 
أنهــا تتيح لعمــالء «بيتك» 
اجلدد ممــن ليس لديهم أي 
حسابات مصرفية في البنك، 
إمكانية فتح حساب مصرفي 
«اوناليــن» عبــر تطبيــق 
الهاتــف  KFHonline علــى 
النقــال مبنتهــى الســهولة 
واألمان، مع تنفيذ التوقيع 
الكترونيا، وذلك عبر خدمة 
الرقمــي بالتعاون  التوقيع 
مع الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية.
وأضــاف الســبيعي في 
تصريح صحافي أن تعاون 
«بيتك» مع منصة الصيرفة 
الرقميــة AION، كان مثمرا 
وتــوج بإطالق هذه اخلدمة 
الرقمية التي تتيح للعمالء 
باقة من املميزات الفريدة من 
ضمنها التحقق من الوثائق 

أعلن بنــك اخلليج أمس 
عــن الســحوبات الدوريــة 
حلساب الدانة في عام ٢٠٢١. 
وأعاد البنك تقسيم اجلوائز 
التي يوزعها حساب الدانة 
بحيث تزيــد قيمة اجلائزة 
نصف السنوية لتبلغ مليون 
دينار كويتي، وهي ثاني أكبر 
جائزة بعد اجلائزة السنوية 
الكبرى التي تبلغ ١٫٥ مليون 
دينــار، مــا يجعل حســاب 
الدانة من بنك اخلليج أكثر 
احلسابات املصرفية مكافأة 
لعمالئــه خالل العام، حيث 
ســيصبح اثنــان من عمالء 
الدانة مليونيــرات في عام 

.٢٠٢١
وبهــذه املناســبة، دعــا 
مدير عام اخلدمات املصرفية 
لألفــراد فــي بنــك اخلليج 
محمد القطان، عمالء البنك 
لالستفادة من هذه الفرصة 
قائال: نفخر في بنك اخلليج 
بتفوقنا فــي ابتكار خدمات 
وبرامج تعــود بالنفع على 
العمــالء. ومن هذا املنطلق، 
أعدنا تصميم هيكل جوائز 
حســاب الدانة، لنتمكن من 

أجرى بنــك اخلليج في 
يوم األحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ 
سحب الدانة األسبوعي عن 
الفترة من ٦ - ١٠ ديســمبر 
٢٠٢٠، وأعلــن عــن أســماء 
الفائزيــن اخلمســة الذيــن 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينــار، وهــم: أحمــد وليد 
عبداحلميــد القالف، عمران 
أحمد غلوم اشكناني، زينب 
كاتي ناصر، محمد ســعود 
منشان النمشان، غصون فهد 

عبداهللا الزومان.
وجتدر اإلشــارة إلى أن 
حساب الدانة متاح للكويتيني 

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتي (ABK) عن أسماء 
الفائزين فـــــي آخر سحب 
شهري حلملة «حول راتبك 
وابتسم» لعام ٢٠٢٠، والذي 
انعقــد اخلميــس املاضــي، 
حتت إشراف وزارة التجارة 
والصناعة، والفائزان لشهر 
ديســمبر اجلــاري، همــا: 
روشان فارجيس فارجيس، 
اولكا افيناش جادهاف، حيث 
حصــل كل منهمــا علــى ما 

يعادل راتبه الشهري.
هــذا  إلــى  وباإلضافــة 
السحب، توفر حملة «حول 
راتبك وابتسم» الترويجية 
الراتــب  لعمــالء حســاب 

قام بنك الكويت الوطني 
بتكرمي عدد من موظفيه في 
الصفوف األمامية ومكاتب 
الدعم املساندة، وذلك نظرا 
لتفانيهم والتزامهم في العمل 
خالل جائحة كورونا. وجاء 
التكرمي في إطار احتفاء البنك 
وتقديــره للجهود احلثيثة 
التــي بذلها  واالســتثنائية 
املوظفــون في تأدية عملهم 
خالل فترات احلظر ودورهم 
املهم في تخطي هذه األزمة.
وقــام مدير عــام املوارد 
البشــرية للمجموعة عماد 
أحمد العبالني بالنيابة عن 
اإلدارة التنفيذيــة بتوزيــع 
التكرمييــة علــى  الــدروع 
التزامــا  املوظفــني، وذلــك 
بالتدابيــر واإلجــــــراءات 
الوقائية التي يتبعها البنك 
للحفاظ على السالمة العامة.

وشكل العمل االستثنائي 
الذي قام بــه موظفو البنك 
خالل الشهور املاضية محل 
تقدير اإلدارة التنفيذية للبنك 
والتي قررت تكرمي موظفي 
الصفوف األمامية ومكاتب 
الدعم املساندة على ما أبدوه 
من تفان خالل فترة اإلغالق 
وتقدميهم كل أشكال الدعم 
واملساعدة للعمالء لتجاوز 
هذه الظروف االستثنائية.

تتيح خدمة فتح احلسابات 
املصرفيــة في البحرين عن 
بعد وخالل دقائق دون عناء 
السفر، ملواطني دول مجلس 
التعــاون اخلليجي املقيمني 
في اخلليج، الى جانب باقة 
من أفضل احللول املصرفية 

الرقمية.
الســبيعي على  وأثنــى 
اجلهــود الفنيــة والتقنيــة 
واإلدارية التي بذلت إلطالق 
خدمة فتح حساب مصرفي 
«اوناليــن» للعمالء اجلدد، 
الفتا الى أن البنك اســتكمل 
كل االجراءات واالختبارات 
الالزمة، واملوافقات الرقابية 
املطلوبة، مثمنا التعاون مع 
اجلهات الرسمية والشركاء.

وقال السبيعي إن «بيتك» 
مينح عمــالءه باقة خدمات 
مصرفيــة رقميــة متكاملة، 
مبينا أن العمالء اســتفادوا 
من خدمة متابعة التحويالت 
املصرفيــة بنظام ســويفت 
الكترونيــا   «SWIFT GPI»
عبــر KFHOnline، وخدمــة 
ربط احلساب برقم التداول 
مع شركة املقاصة الكويتية، 
وخدمة التحويل الى حساب 
وإيــداع  للتــداول،  بيتــك 
املوبايــل،  الشــيكات عبــر 
والسحب النقدي دون بطاقة 
من خــالل «QR Code» عبر 
أو رقــم  املدنيــة  البطاقــة 
الهاتف، وخدمة فتح حساب 
الذهب اونالين وبيع وشراء 
الكترونيــا، وخدمة  الذهب 

بنك اخلليج، من الكويتيني 
واملقيمني على حد سواء.

وابتداء من يناير املقبل، 
ستتم السحوبات كالتالي:

شهريا: ١٠ فائزين بجائزة 
١٠٠٠ دينار لكل فائز.

ربع السنوي األول: فائز 
واحد بجائزة ١٠٠ ألف دينار.

ربع السنوي الثاني: فائز 
واحد بجائزة مليون دينار.

ربع السنوي الثالث: فائز 
واحد بجائزة ١٠٠ ألف دينار.
الكبيــر: فائز  الســنوي 
واحــد بجائــزة ١٫٥ مليون 

دينار.
وكعادة بنك اخلليج في 
تقدير والء عمالئه ومكافأتهم 
عليه، مينــح البنك العمالء 
فرص الوالء، وهي عبارة عن 
إجمالي الفرص التي اكتسبها 
العميل في الســنة السابقة 
والتي تضاف إلى العام املقبل 
كمكافأة له على والئه. وكذلك 
متــت إضافة جميع الفرص 
التي اســتحقها العميل في 
آخر عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١ 
ويتكرر ذلــك في عام ٢٠٢٢ 

مع األعوام التالية.

االحتفــاظ باملبلــغ نفســه 
للتأهل تلقائيا للدخول في 
سحوبات الدانة املقبلة. وفي 
حال انخفــض الرصيد إلى 
ما دون مبلغ ٢٠٠ دينار في 

قــد تصل قيمتهــا إلى ١٠٠٠ 
دينار، بشــرط أال تقل قيمة 
الراتب احملول عن ٥٠٠ دينار 

علــى رأس املال البشــري، 
والتــي من شــأنها أن تعزز 
األداء واالبتكار، وهو ما أثبته 
موظفو الوطني الذين كانوا 

«بيتي أونالين» التي متكن 
الوالــد من إدارة حســابات 
 Skiplino أبنائــه، وخدمــة
حلجــز املواعيــد إلكترونيا 
املصرفيــة،  الفــروع  فــي 
وخدمــة الـــ Chatbot عبــر 
منصاتــه املختلفة، واملوقع 
اإللكتروني للبنك والهواتف 
الذكية، وخدمة اإلشــعارات 
Push Notification املهمة أثناء 
الســفر في حال عدم توافر 
النصية،  الرســائل  خدمــة 
وخدمــة KFH Pay للدفــع 
االلكتروني، وغيرها الكثير 
من اخلدمات الرقمية وحلول 
الدفع ذات الكفــاءة العالية 
 ،KFHonline املتوافرة علــى

.KFH Go أو عبر فروع
وأضاف أن «بيتك» جنح 
 ٣D Secure بتطوير خدمــة
بحيث تتــم عملية التحقق 
عبــر تقنيــة رمــز التحقق 
(OTP) الــذي يصل للعميل 
حتى لو كان خارج الكويت 
عبــر الـ SMS أو عبر خدمة 
 Push Notification اإلشعارات
فــي تطبيــق «بيتــك» على 

املوبايل.
وأكــد مواصلــة جهــود 
العميــل  جتربــة  تعزيــز 
املصرفية، واملضي قدما في 
االستثمار في التكنولوجيا 
املاليــة FinTech والرقمنــة 
وتطوير البنية التكنولوجية 
الرقميــة  والتطبيقــات 
املســتخدمة، ضمــن أعلــى 

معايير الكفاءة واجلودة.

ويشــجع بنــك اخلليج 
عمالء الدانة على زيادة فرص 
فوزهــم عــن طريــق زيادة 
املبالغ التي يتم إيداعها في 
احلســاب، باستخدام خدمة 
الدفــع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحــة عبر موقــع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.
الدانة  وسيجري سحب 
السنوي لعام ٢٠٢٠ في تاريخ 
١٤ ينايــر ٢٠٢١، وســتكون 

جائزته ١٫٥ مليون دينار. 
كما يوفر حســاب الدانة 
العديد من اخلدمات املتميزة 
لعمالئه منها خدمة «بطاقة 
الدانــة لإليــداع احلصري» 
التــي متنــح عمــالء الدانة 
حرية إيــداع النقود في أي 
وقت يناســبهم، إضافة إلى 
خدمة «احلاسبـــة» املتاحة 
عبر موقع البنك اإللكتروني 
الذكية،  الهواتــف  وتطبيق 
والتــي متكن عمــالء الدانة 
مـــــــن احتســاب فرصهم 
للفوز في ســحوبات الدانة 
الســنوية  الشــهرية وربع 

والسنوية.

أي وقت، يتم خصم مبلغ ٢ 
دينار من احلساب على أساس 
شهري حلني استيفاء احلد 
األدنى للرصيد. أما بالنسبة 
الذيــن يفتحــون  للعمــالء 
حســاب الدانة أو يودعون 
مبالــغ أكثر في احلســاب، 
فيتأهلــون للدخول تلقائيا 
إلى السحوبات األسبوعية في 
غضون يومني. وللمشاركة 
فــي ســحوبات الدانــة ربع 
املقبلة  السنوية والسنوية 
هــذا العـــــام، يتعــني على 
العمالء االحتفاظ بالرصيد 

املطلوب.

وفضال عن ذلك، فإن العمالء 
الكويتيني مؤهلون للحصول 
على قرض بدون فائدة يصل 
لغاية ١٠٠٠٠ دينار، فيما تبلغ 
قيمة القرض للوافدين ٥٠٠٠ 

دينار.
جديــر بالذكــر أن هــذه 
احلملــة متاحة لــكل عمالء 
البنك من املواطنني والوافدين 
الذين قاموا بتحويل رواتبهم 
إلـــى حســاباتهم مــن فئة 
«إليت» أو «بريســتيج» أو 

«الرائد».
وتخضع هــذه القروض 
ألحكام وشروط البنك األهلي 
الكويتي ولوائح وأنظمة بنك 

الكويت املركزي.

خالل األشــهر املاضية خير 
سفراء لعالمة البنك املصرفية 
وقيمه األصيلــة. وبرهنت 
أزمــة «كوفيــد-١٩» علــى 
امتالك البنك لكوادر بشرية 
مؤهلة بكفاءة ومهنية عالية 
الظروف  اســتطاعت رغــم 
الصعبة العمل على ضمان 
البنك،  أعمــال  اســتمرارية 
وتقــدمي خدماتــه بجودتها 
املعهودة. كما شــكلت روح 
الفريق التي سادت منذ بداية 
اجلائحــة احملــرك الرئيس 
لنجــاح البنــك فــي تخطي 
هذه األزمــة. هذا، ويحرص 
بنك الكويــت الوطني على 
دعم موظفيه بشكل مستمر 
ومتكينهم وتأهيلهم، وذلك 
انطالقا من مسؤولية البنك 
جتاه موظفيه وحفاظا على 
ريادتــه للقطــاع املصرفي 
فــي تقدمي أفضــل اخلدمات 

املصرفية لعمالئه.
جدير بالذكر أن الوطني 
وخالل جائحة كورونا أخذ 
على عاتقه دعــم االقتصاد 
الوطني ومســاندة اجلهود 
احلكومية فــي مكافحة هذا 
الوبــاء، وذلك متاشــيا مع 
دور البنك الريادي والتزاما 
مبسؤولياته االجتماعية التي 
لم يحد عنها طوال ٦٨ عاما.

تتم في غضون دقائق فقط دون احلاجة إلى زيارة الفرع

يستمر بتقدمي جائزة الـ ١٫٥ مليون دينار سنوياً

الرسمية املمسوحة ضوئيا، 
الوثائــق  ومســح ونســخ 
الرقميــة، والتعــرف علــى 
الوجــه، ومطابقــة العميل، 
عن طريــق أحدث التقنيات 
وأكثرها أمانا في هذا املجال، 
وغيرها الكثير من اخلدمات 
التي تتوافق مع نهج االبتكار 
التحــول  واســتراتيجية 
الرقمي للخدمات املصرفية 
في «بيتك»، ومتنح العميل 
جتربة مصرفية استثنائية.
وأشــار الســبيعي الــى 
أن اخلدمــة متاحة للعمالء 
املواطنــني واملقيمــني فــي 
الكويــت ابتــداء مــن ســن 
١٧ ســنة، وحســب شروط 
وأحكام البنك، مشــيرا الى 
أن شركة AION قد تعاونت 
في وقت سابق مع «بيتك- 
البحريــن» إلطــالق منصة 
التــي  الرقميــة  «جزيــل» 

تقدمي مبالغ أكبر وأكثر قيمة 
للفائزين، اعتبــارا من عام 
٢٠٢١، سيكون هناك مليونير 
جديد من عمالئنا كل نصف 
عام، حيث إن اجلائزة نصف 
الســنوية تصل إلى مليون 
دينــار كويتــي واجلائــزة 
الســنوية الكبــرى تعــادل 
مليون ونصف دينار كويتي! 
إلــى جانــب اجلوائــز ربع 
السنوية والشهرية. ونذكر 
اجلميع بأن حســاب الدانة 
متــاح لعمــالء وغير عمالء 

وغيــر الكويتيــني املقيمني 
فــي الكويــت، ويتعني على 
العمالء إلى االحتفاظ باحلد 
األدنــى للرصيد البالغ ٢٠٠ 
دينار لفتح احلساب شرط 

املكافــآت  مــن  مجموعــة 
االستثنائية، حيث ميكنهم 
احلصول على جائزة نقدية 

ويعــد تكــرمي أصحــاب 
اإلجنازات وتقدير جهودهم 
ضمــن  أساســيا  نهجــا 
استراتيجية الوطني املرتكزة 

م موظفي الصفوف األمامية «الوطني» يكرِّ
على تفانيهم خالل جائحة «كورونا»

تقديراً للجهود االستثنائية التي بذلوها خالل فترة اإلغالق

البنك يحتفي باجلهود احلثيثة واالستثنائية التي بذلها موظفوه خالل فترة اإلغالق

السبيعي: رقمنة كل اإلجراءات بأعلى معايير التحقق واألمان

تشمل جوائز الدانة اجلديدة سحوبات شهرية وربع سنوية وسنوية كبرى

خالد السبيعي

محمد القطان

«شمال اخلليج» تطلق عروض نهاية العام
على سيارات «هيونداي» طراز ٢٠٢٠

 حتت الشعار التسويقي 
«ال يطوفك عرض نهاية العام 
مــن هيونــداي»، وفي إطار 
العروض الراقية التي تليق 
بعمالئها األوفيــاء ومحبي 
هيونــداي ذات  ســيارات 
االعتمادية الطويلة، أطلقت 
شمال اخلليج عروض نهاية 
العام على سيارات هيونداي 
طراز ٢٠٢٠ من فئة السيدان 
وSUV، حيث تقدم للعمالء 
تخفيضــات فوريــة علــى 
مجموعة مختارة من أحدث 
مركبات هيونداي، وأسعار 
تنافســية وباقة خاصة من 

املزايا الفريدة.
مبوجب هذا العرض املميز 
الذي يســتمر حتــى نهاية 
شهر ديسمبر ٢٠٢٠، يحصل 
العميل لدى شرائه أي سيارة 
هيونداي يشملها العرض، 
على أسعار مخفضة وسهلة 
الدفع، إذ تبدأ أسعار السيدان 
مثــل جراند i١٠ مــن ٢٩٩٩ 
دينارا، أكسنت i١٠ من ٣٩٩٩ 
دينــارا، إلنتــرا مــن ٤٩٩٩ 
دينارا، وســوناتا من ٥٩٩٩ 
 SUV دينارا وســيارات فئة
مثل كريتا ١٫٦ ليتر من ٤٩٩٩ 
دينارا، توسان ٢٫٠ ليتر من 
٥٩٩٩ دينارا، ســنتافي ٣٫٥ 
ليتــرات مــن ٧٩٩٩ دينارا، 
وباليســيد ٣٫٨ ليترات من 

٩٩٩٩ دينارا.
هــذا باإلضافة إلى مزايا 
مذهلــة تشــمل خصومات 
إضافيــة لغايــة ٥٠٠ دينار 
بالتعاون مــع بنك اخلليج 
تأمني شامل مجانا ملدة سنة، 
تأمــني ضد الغير ورســوم 
التســجيل مجانــا وصيانة 

أن نســتمر في تقدمي أحدث 
العروض واألفــكار املميزة 
التي تستقطب اهتمام ورضا 
العمالء وتناسب متطلباتهم 

اليومية بشكل دائم.
ويأتي هذا العرض ليؤكد 
مجــددا على ثقــة هيونداي 
العميقة مبســتوى اجلودة 
واملتانــة التــي تتمتــع بها 
منتجاتهــا، وبعدمــا أثبتت 
«شــمال اخلليــج» مكانتها 
كإحدى الشركات األكثر منوا 
في الســوق الكويتي، وأحد 
الوكالء األبرز لهيونداي في 
منطقة الشرق األوسط،  هذا 

إلى جانب املزايا اخلاصة التي 
متنحهــا هيونداي لعمالئها 
عنــد كل شــراء انطالقا من 
اهتمامها بإرضائهم بأفضل 
الطرق، وتشــمل تأمني ضد 
الغير وتسجيل املرور مجانا، 
أعلى تثمني لسيارة العميل 
إضافــة إلى عروض صيانة 
تنافسية وكفالة مدى احلياة 
(حسب رغبة العميل). هذا 
فضال عن األســعار املميزة 
واملخفضة واألقساط السهلة 
التي متنحها شركة «شمال 
اخلليج» بالتعاون مع البنوك 

والشركات االئتمانية.

مجانية ملدة سنة أو ٢٠٠٠٠ 
كلم (أيهما يأتي أوال). تعليقا 
على هذا العرض املميز، قال  
مدير التسويق لشركة شمال 
اخلليــج التجاريــة خلدون 
عبد احلافظ: يسر هيونداي 
أن تختــم العــام بباقة من 
العروض املميزة التي تقدم 
أفضل اخلصومات الفورية 
التنافسية على  واألســعار 
سيارات هيونداي، وبالتالي 
تضمــن راحة بــال عمالئها 
وتقــدر والءهــم وثقتهــم 
الكبيرة بسيارات هيونداي 
العاملية اجلــودة، كما نأمل 


