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«بيتك» ُيطلق نظام النماذج اإللكترونية
«ProgressSoft» بالتعاون مع

«التجاري» يسلط الضوء على إجراءات القروض 
والتمويل ضمن مشاركته في حملة «لنكن على دراية»

حملة «سجل مع زين» تعلن الفائزة باجلائزة 
A35 AMG الكبرى سيارة مرسيدس

«بوبيان»: إدارة مصرفية األعمال تنتقل
إلى املقر الرئيسي للبنك في املباركية

«اخلليج» يتيح لعمالئه التسوق من «سامسوجن 
البابطني» وتقسيط قيمة مشترياتهم بدون فوائد

التمويــل  أطلــق بيــت 
الكويتــي «بيتــك»، نظــام 
النمــاذج االلكترونية الذي 
يحــول النمــاذج املصرفية 
منــاذج  إلــى  التقليديــة 
يتــم  آمنــة  إلكترونيــة 
التحقق من صحتها بشــكل 
آلــي، وذلــك بالتعــاون مع 
شركة ProgressSoft الرائدة 
في مجال رقمنــة اخلدمات 

املصرفية.
واختار «بيتك» شــركة 
ProgressSoft بصفتهـــــــا 
املزود املفضل حللول الدفع 
والشــريك التكنولوجي في 
الرقمي  التحــول  مبــادرات 
التــي تضمنــت العديد من 
الســنوات  التطبيقــات في 
املاضيــة والتــي تهدف إلى 
توفير اخلدمــات املصرفية 

الرقمية املبتكرة للعمالء.
العمليات  وأشار رئيس 
للمجموعــة فــي «بيتك» - 
عبداهللا أبو الهوس، الى أن 
«بيتك» يــدرك متاما أهمية 
مواكبــة الرقمنــة وأحــدث 
التطورات التكنولوجية في 
اخلدمات املصرفية، الفتا الى 
التركيز على تقدمي جتارب 
فريــدة ومميــزة للعمــالء 
وفق أعلــى معايير اجلودة 

في إطار مشــاركة البنك 
التجاري الكويتي ومساهماته 
الثقافــة املصرفيــة  لنشــر 
واملالية بني شرائح املجتمع 
الوعــي  املختلفــة وزيــادة 
لدى اجلمهــور بدور القطاع 
املصرفي وكيفية االستفادة 
من اخلدمات املصرفية املقدمة 
العمالء، يشــارك  جلمهــور 
البنك التجاري الكويتي في 
حملــة «لنكن علــى دراية»، 
وهــي حملة توعيــة أطلقها 
بنك الكويت املركزي لتسليط 
الضــوء على حقوق العمالء 
وتوعيتهــم فيمــا يتعلــق 
بالتعامل مع البنوك وحماية 

بياناتهم املصرفية.
احلملــة  هــذه  وحــول 
وأهدافهــا ورســالتها، قالت 
رئيــس اجلهــاز التنفيــذي 
للبنــك التجــاري الكويتــي 
إلهام محفوظ ان حملة «لنكن 
على دراية» تســاهم بشكل 
كبير وبصورة مبســطة في 
توعية عمالء البنوك ونشر 
الثقافة املصرفية عن املنتجات 
التــي توفرهــا  واخلدمــات 
البنوك للعمالء مبا يســاهم 
في حتقيق الشــمول املالي. 
وأضافت أن احلملة تساهم في 
وصول العمالء إلى اخلدمات 
التــي  املصرفيــة واملاليــة 
يحتاجون إليهــا وتبني لهم 
العديد من األحكام أو الشروط 
اخلاصــة بتلك اخلدمات مبا 
يوفر لهم احلماية واألمان. 

وعن اإلجراءات املرتبطة 
بالقــروض والتمويل، فإنه 
من األهمية مبكان اإلشــارة 
إلــى أن البنك يلتزم بوضع 
سياسات ائتمانية وإجراءات 
عمــل واضحــة ومعتمــدة 

زيــن  شــركة  أعلنــت 
الكويت عن اختتام حملتها 
التسويقية التفاعلية «سجل 
مــع زيــن»، والتي شــهدت 
تتويج فاطمة عادل الكندري 
الكبرى ســيارة  باجلائــزة 
Mercedes A35 AMG، وهي 
احلملة التي شهدت تتويج 
العشرات من العمالء بجوائز 
نقدية أسبوعية وأجهزة ذكية 
قيمــة طــوال فتــرة تنظيم 
الشــركة  احلملــة. وذكرت 
في بيــان صحافي أن حملة 
«سجل مع زين» تعتبر إحدى 
أكبر احلمالت التفاعلية التي 
تطلقهــا الشــركة حصريــا 
لعمالئها بشكل دوري، والتي 
تأتي في إطار جهودها الدائمة 
لتقدمي آخر وأحدث احللول 
املبتكرة لعمالئها في مجال 
خدمات القيمة املضافة، حيث 
حترص الشركة على تقدمي 
اخلدمــات األفضــل واألكثر 
تطورا لعمالئها كونهم عائلة 
املشتركني األكبر في الكويت.
وبينــت زيــن أن حملة 
«سجل مع زين» التي نظمتها 
 ITG بالتعاون مع مجموعة
قدمت محتوى يوميا مميزا 

أعلــن بنك بوبيــان عن 
إدارة مصرفيــة  انتقـــــال 
األعمـــال إلى مقرها اجلديد 
في املقـــــر الرئيسي للبنك 
فــي بــرج مبــارك مبنطقة 
املباركية واســتمرار العمل 
في تقدمي خدماتها ومنتجاتها 
املميــزة جلميــع عمالئهــا 
الشــركات الصغيــرة  مــن 

واملتوسطة.
التنفيذي  املديــر  وقــال 
إلدارة مصرفيــة االعمــال 
للشــركات الصغيـــــــــرة 
واملتوســطة زيد السعدون 
إن هذه اخلطوة تأتي في إطار 
استراتيجية بنك بوبيان نحو 
التوسع واحلرص املستمر 
على حتسني ما يقدم خدمات 
جلميع شرائح عمالء البنك 
خاصــة في ظــل التطورات 
التي  الســريعة واملتالحقة 
يشــهدها القطاع املصرفي، 
ومــن بينهــا قطــاع أعمال 
املشـــــــروعات الصغيــرة 

واملتوسطة.
وأضــــاف أن خطــــــوة 
التوسع ال تشمل انتقال إدارة 
مصرفية االعمال وحسب، بل 
مت توسيع قاعدة فروع بنك 
بوبيان التي تستقبل وتخدم 
عمالئها من أصحاب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة لتشمل 
٣ فــروع وهــي كل من فرع 

أعلــن بنــك اخلليج عن 
انضمــام شــركة البابطــني 
املتكاملــة، وكيل  للحلــول 
سامسوجن في الكويت، إلى 
قائمة احملالت املشاركة في 
برنامــج «Easy Pay» األول 
من نوعه في الكويت، الذين 
يزيد عددهم على ١٠٠ محل 
مشــارك، ويتيــح البرنامج 
للعمالء من حاملي بطاقات 
بنك اخلليج االئتمانية شراء 
السلع واخلدمات من احملالت 
التجارية املشاركة وتقسيط 
قيمة مشــترياتهم بدون أي 
فوائد أو رسوم على املعاملة. 
وسيوفر انضمام سامسوجن 
 «Easy Pay» البابطني لبرنامج
فرصــة لعمالء بنك اخلليج 
للتسوق وشراء منتجاتهم 
املفضلة بطريقة دفع ميسرة.
وحــول هذا، قــال محمد 
العــام  املديــر  القطــان، 
للمجموعة املصرفية لألفراد 
في بنــك اخلليــج: برنامج 
«Easy Pay» هو أحد اخلدمات 

يحــرص بنــك الكويــت 
مكافــأة  علــى  الوطنــي 
عمالئــه مبنحهــم مجموعة 
الســحوبات  مــن  مميــزة 
العام  واجلوائز على مــدار 
فــي إطــار ســعيه لتقــدمي 
أفضل اخلدمات والعروض 
لعمالئه ومكافأتهم بجوائز 
تتماشى مع تطلعاتهم، وفي 
هذا اإلطار، عمــد البنك إلى 
إجراء فعالية خاصة بسحب 
الربــع ســنوي  اجلوهــرة 
ملبلغ ٢٥٠ ألف دينار، وذلك 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجــارة والصناعــة، إلــى 
جانب ممثلــي بنك الكويت 
الوطني وبحضور ممثل عن 

شركة «ديلويت» العاملية.
وقد قــام البنــك بإجراء 
السحب الذي مت نقله مباشرة 
عبر برنامج ديوانية الياقوت 
واألنصاري على إذاعة نبض 
الكويــت، حيــث مت اإلعالن 
عن فــوز عبير دهراب أمير 
أحمد مببلغ ٢٥٠ ألف دينار 
الفعالية  كويتي. وشــملت 
اخلاصــة إجــراء مســابقة 
عبــر أثيــر اإلذاعة شــملت 
طرح مجموعة من األسئلة 
التــي تــدور حول حســاب 
اجلوهــرة والتــي مت بعدها 
إجراء «قرعة عشوائية» على 
الهواء مباشرة وحصل اثنني 
مــن الفائزين على قســيمة 
شــرائية مببلــغ ٧٠٠ دينار 
من مجوهرات علي األربش 

مــع رؤية البنــك في تقليل 
األخطــاء اليدوية واملخاطر 
املرتبطة بالعمليات التقليدية 
إلى الصفــر، منوها بتنفيذ 
النظام عن ُبعد متاما في ظل 
ما فرضته ظروف اجلائحة.
وقال أبــو الهوس: يوفر 
نظام النمــاذج اإللكترونية 
لعمــالء «بيتــك» األفــراد 
والشركات أحدث اإلمكانيات 
الرقمية، حيث يتغلب على 
إجراءات النماذج اليدوية مع 
احلفاظ على احلد األدنى من 
تدخالت العمالء، مما يوفر 
جتربة فريدة وممتعة للعمالء 
مبا يتماشى مع رؤية ورسالة 
«بيتــك» في قيــادة التطور 
العاملــي للخدمــات املاليــة 
املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، مع حتقيق أعلى 
مستويات االبتكار والتميز 

في خدمة العمالء.
وأضاف أن النظام يوفر 
جلميــع فــروع «بيتك» في 
إمكانية اســتخدام  الكويت 
قــارئ  أو  ماســح ضوئــي 
الباركــود ملســح مجموعة 
كبيرة من النماذج اإللكترونية 
مبــا فــي ذلــك التحويالت 
احملليــة والدولية وطلبات 
احلصــول علــى متويــالت 

شــخصية من أكثر من جهة 
شريطة االلتزام بأال يتجاوز 
إجمالي القروض احلد األقصى 
مبلغ (٢٥ ألف دينار للقروض 
ألــف  االســتهالكية)، و(٧٠ 
دينار للقروض اإلسكانية)، 
وأال يتجاوز نســبة إجمالي 
أقساط القروض الشخصية 
التي يحصــل عليها العميل 
من اجلهات كافة احلد األقصى 
املقرر إلى صافي راتب العميل 
(نسبة ٤٠٪ للموظفني، و٣٠٪ 
للمتقاعديــن)، وكذلــك أال 
تتجاوز فترة سداد األقساط 
الشهرية للقروض الشخصية 
فترة خمس سنوات للقرض 
االستهالكي، وخمس عشرة 

سنة للقرض اإلسكاني.
وعن الضوابط واإلجراءات 
العامة لطلبات احلصول على 
القروض الشخصية واحلدود 
الدنيا املطلوبة إلبرام التعاقد، 
فإنه ميكن إيجازها في بعض 
النقــاط، حيث يقوم العميل 
بتقدمي طلب للبنك يشــتمل 
– كحد أدنى – على البيانات 

التالية: 
مبلــغ القرض، والغرض 
من القــرض ومدة ســداده، 
وشهادة راتب العميل (رسمية 
وأصلية) من اجلهة التي يعمل 
بها تتضمــن تفاصيل راتبه 
الشهري وجميع االستقطاعات 
الشــهرية، إضافة إلى تعهد 
العميل بتقدمي كل املستندات 
التــي يطلبهــا البنك مبا في 
ذلــك الفواتير واملســتندات 
التي تثبت استخدام القرض 
اإلسكاني في الغرض املمنوح 
من أجله وبيان يقوم العميل 
بتوقيعــه يوضــح مصادر 
دخله، وكذلك رصيد القروض 
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التي قدمتها في نهاية احلملة.

وأكدت الشركة أنها تعمل 
باســتمرار على تطوير كل 
خدماتهــا لتواصل جهودها 
نحو طرح احللول األحدث 
واألكثر تطــورا للمحافظة 

مجانية من هذه املشــاريع 
مبجــرد إبرازهــم لشــهادة 

التطعيم.
الســعدون من  وأوضح 
خالل هذه الفعاليات يكون 
البنك قد حقق هدفني األول 
مساندة عمالئه من أصحاب 
املشاريع الصغيرة وتقدمي 
هدايا بســيطة لعمالئه من 
أصحاب احلسابات املختلفة 
تقديــرا لهم علــى حرصهم 
على صحة املجتمع وسالمة 

اآلخرين.
وكان بنــك بوبيــان قــد 
طــرح مجموعة من احللول 
املصرفية املخصصة لقطاع 
األعمال في ظل النمو الكبير 
لقطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت بهدف 
تشــجيع املزيد من الشباب 
الكويتي علــى االقبال على 
هذه النوعية من املشروعات 

في مختلف املجاالت.
وقد مت تصميم اخلدمات 
املصرفيــة لقطــاع االعمال 
لتكــون حلــوال مصرفيــة 
احتياجــات  تفهــم  ذكيــة 
هــذه املشــروعات وتقــدم 
مجموعة متنوعة من املزايا 
االســتثنائية التــي تتيــح 
إدارة العديــد من املعامالت 
املصرفية بسالسة وسهولة 
مــع مجموعــة واســعة من 

هذه الفرصة عند تســوقهم 
منها.

وفي تعليقه، قال الرئيس 
التنفيذي لشــركة البابطني 
للحلول املتكاملــة، خالــد 
املجــرن الرومــي: لقــد كان 
بنك اخلليج شريكا ملجموعة 
البابطــني منذ فترة طويلة. 
ويســعدني أن متتــد هــذه 
التعاون  الشراكة من خالل 

مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية محمد 
العثمان قائال: إجراء فعالية 
الربــع  خاصــة بالســحب 
ســنوي حلســاب اجلوهرة 
هــذه املــرة يأتي فــي إطار 
التزامنــا مبكافــأة عمالئنا 
بشــكل استثنائي على مدار 
العام وهو مــا ميثل ركيزة 
أساسية في استراتيجيتنا 
إلثراء التجربة املصرفية التي 

يحصلون عليها.
وأضاف: لم تثننا الظروف 
االستثنائية وما تفرضه من 
قيود على أن نكون األقرب 
لعمالئنــا من خالل قنواتنا 
اإللكترونيــة التــي متكنهم 
مــن إمتــام كل معامالتهــم 
بسرعة وســهولة والتزاما 
منا باحلفاظ على سالمتهم 
والتواصل معهم باستمرار 

وبطاقــات االئتمان وغيرها 
الكثير. كما يتم التحقق من 
صحة هذه النماذج وتعديلها 
ونشرها على نظم اخلدمات 
املصرفية األساســية ونظم 
الدفــع من خــالل إمكانيات 
وقدرات االندماج والتكامل 

الذكية.
ويواصــــــل «بيتـــــك»

وProgressSoft العمــل فــي 
مشــاريع رائــدة، مبــا فــي 
ذلك توســيع منصــة مركز 
املدفوعات املطورة من قبل 
ProgressSoft للمدفوعــات 
عبر احلدود وإعداد التقارير 
النقدية عبر شــبكة سوفت 
 ،(SWIFT CBPR+ Ready)
والتي تغطــي جميع أنواع 
املدفوعــات التــي تبــدأ من 
فــي  احملليــة  املدفوعــات 
الكويت، ومتتــد إلى الدول 
األخرى في املنطقة وخارجها، 
حيث بــدأت املرحلة التالية 
في فروع «بيتك- البحرين». 
من جهتها، أعربت شركة 
ProgressSoft عن اعتزازها بأن 
تكون الشريك التكنولوجي لـ 
«بيتك»، منوهة بتطلعها إلى 
حتقيق العديد من اإلجنازات 
فــي رحلة التحــول الرقمي 

للبنك.

وعمليات التمويل التي حصل 
عليهــا من اجلهــات املانحة 
األخــرى اخلاضعــة لرقابة 
بنك الكويت املركزي، وجميع 
االلتزامات املستمرة األخرى. 
كما يتعني علــى العميل 
تقدمي البطاقة املدنية السارية 
الصالحية على أن يقوم البنك 
باستيفاء تفويض العميل مبا 
يسمح للبنك بإجراء استعالم 
مــن شــركة (Ci-Net) عــن 
بيانات الرصيد املدين الناشئ 
عن التمويل الذي حصل عليه 
العميل مــن اجلهات املانحة 
األخرى، وبعد استيفاء العميل 
للشروط، يقوم البنك بدراسة 
الوضــع االئتمانــي للعميل 
والوقــوف على الغرض من 
القرض الشخصي املطلوب 
ومدى حاجتــه للقرض، مع 
تقدمي املشورة املالية للعمالء 
سواء عند املنح أو أثناء أجل 
التمويل. وعليه، يقوم البنك 
بإعطاء العمالء فترة مراجعة 
(Reflection Period) مدتهــا 
على األقل يومي عمل بحيث 
يتم تزويدهم بنســخة غير 
موقعة وغير نهائية من عقد 
القرض لــدى تقدمهم بطلب 
القرض، على أن يقدم العمالء 
إقرارا كتابيا بتســلم نسخة 
مــن العقد لغرض املراجعة، 
دون أن يترتب على العمالء 
أو البنك أي التزام خالل فترة 
املراجعة، وبحيث يتم توقيع 
العقد – في حال اتفاق الطرفني 
– بعد انتهاء تلك الفترة. ويتم 
إطــالع العميل علــى جميع 
الشروط وااللتزامات واآلثار 
املالية املترتبة على القرض 
الذي ســيقدم له وفقا للعقد 

املزمع إبرامه.

علــى املكانة التــي وصلت 
إليها في الســوق الكويتي، 
مؤكــدة أنهــا عنــد وعدهــا 
دائما بتقــدمي حلوال عملية 
ألسلوب حياة عمالئها سواء 
على املستويني الشخصي أو 
العملي. وأشــارت زين إلى 
أنهــا حريصة علــى تقدمي 
اخلدمات األكثر متيزا إيفاء 
بوعودها ملشتركيها لتقدمي 
أفضل اخلدمات والعروض 
الــذي يعــزز من  بالشــكل 
موقعها الريــادي في قطاع 
االتصاالت الكويتي، ولتضمن 
تقدمي أعلى مستوى جودة من 
العروض  اخلدمات وأفضل 
الترويجيــة وأفضل جتربة 
اتصاالت مبا يعكس ريادتها 
فــي الســوق الكويتي.  وإذ 
أكدت زين أنها تطلق احلمالت 
التسويقية املميزة باستمرار 
لتجدد من عالقتها املباشرة 
مع عمالئها، فقد بينت في ذات 
الوقت أنها ستظل حريصة 
على تقدمي أفضل العروض 
وأحــدث التقنيــات لقاعدة 
عمالئهــا التي تعتبر األكبر 
في الكويت مبا يتناسب مع 

متطلباتهم واحتياجاتهم.

السهلة  اخلدمات املصرفية 
االستخدام واملتاحة على مدار 

الساعة.
وتتيح خدمــات بوبيان 
املصرفيــة لقطــاع االعمال 
الشــركة،  إدارة حســابات 
وتقــدمي الطلبات، واالطالع 
على األرصــدة، واحلصول 
علــى تفاصيــل احلســاب، 
وتنفيذ العديد من اخلدمات 
األخــرى عبر اإلنترنت مثل 
حتويــل رواتــب املوظفــني 
وخدمــات التحويل احمللية 
والدوليــة وطلــب دفاتــر 
الشيكات وشهادات التدقيق 
واالطالع على تفاصيل جميع 
احلسابات وطباعة وحتميل 
كشوفات احلسابات وخدمة 

اإليداع وغيرها.
كما تتضمن خدمة حتويل 
رواتب املوظفني وغيرها من 
احلوافز سرعة وسهولة عبر 
اإلنترنت الى جانب أجهزة 
نقــاط البيــع التي تســهل 
عملية البيع في الشــركات 
وجتعلها أكثر سالسة وأمانا 
مع توافر كل امتيازاتها، كما 
مينح بوبيــان أيضا لقطاع 
االعمــال مزايــا بوابة الدفع 
املصممة للشــركات وجتار 
التجزئة والتي متكنهم من 
إدارة املعامالت التجارية عبر 

اإلنترنت.

 Easy» اجلديــد عبر برنامج
Pay» مــن بنــك اخلليــج، 
الفائــدة لعمالئنا.  لتقــدمي 
وأتطلع إلى إطالق املزيد من 
البرامج واملبادرات املشتركة 
مســتقبال مبا يتماشــى مع 
استراتيجيتنا لزيادة محفظة 

عالمتنا التجارية.
وصمــم بنــك اخلليــج 
خاصيــة «Easy Pay» مــع 
التزامه في  األخذ باالعتبار 
تلبية احتياجات وتطلعات 
عمالئه وخيارات التســوق 
املفضلة لديهم وذلك من خالل 
اختيــار احملــالت التجارية 
املشــاركة بعنايــة فائقــة. 
يتم تسجيل أي معاملة في 
برنامــج «Easy Pay» بــكل 
سهولة من خالل منافذ البيع 
املخصصة واحملالت التجارية 
املشاركة في اخلدمة، حيث ال 
يحتاج العمالء إلى تقدمي أي 
مستندات إضافية أو االتصال 
بالبنك لتحويل املعاملة إلى 

.«Easy Pay» خدمة

احتياجاتهــم  كل  لتلبيــة 
وتطلعاتهم.

إلــى  العثمــان  وأشــار 
أن زيــادة اعتمــاد العمــالء 
القنــوات اإللكترونية  على 
للبنك يعكس ريادة وتفوق 
الوطني في تقدمي اخلدمات 
املتميزة  الرقمية  املصرفية 
لعمالئه وجناح استراتيجيته 
االستباقية للتحول الرقمي، 
وقد انعكس ذلك على زيادة 
أعداد حسابات اجلوهرة التي 
مت فتحها عن طريق برنامج 
خدمة الوطني عبر املوبايل 
بنســبة ٨٧٪ مقارنة بالعام 

املاضي.
وأكــد العثمــان حــرص 
الوطني على ترسيخ ثقافة 
االدخــار لــدى العمالء على 
اختالف شرائحهم، وذلك في 
إطار ســعي البنك لتحقيق 
الشــمول املالي، حيث يعد 
حســاب اجلوهرة أحد أبرز 
التــي متنحهــم  املنتجــات 
العديد من املزايا مبا يسهم 
في تشجيعهم على االدخار.
عمــالء  ويدخــل  هــذا 
فــي  تلقائيــا  اجلوهــرة 
الســحب على جوائز بقيمة 
٥٠٠٠ دينار أسبوعيا و١٢٥ 
ألف دينار شهريا واجلائزة 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
ربع سنويا، حيث إن كل ٥٠ 
دينارا يقوم العميل بإيداعها 
في حساب اجلوهرة متنحه 
فرصة ليكون الفائز التالي.

الشركة اختتمت حملتها وتوجت عشرات العمالء بجوائز نقدية وأجهزة ذكية قيمة

ضمن برنامج «Easy Pay» حلاملي البطاقات االئتمانية

والسرعة واألمان.
وأوضح أبــو الهوس أن 
فريــق العمــل فــي «بيتك» 
جتربــة  بعنايــة  يــدرس 
العميل كمنهجية في حتديد 
والضعــف  القــوة  نقــاط 
ومعرفة متطلبــات العميل 
وبالتالــي  واحتياجاتــه، 
االستناد الى النتائج لتصميم 
اخلدمــات واملنتجــات التي 
تلبي تطلعات العمالء وتعزز 
جتربتهم املصرفية الرقمية 

لدى «بيتك».
وأضــاف أن تنفيذ نظام 
النمــاذج اإللكترونيــة من 
ProgressSoft يتماشـــــــى 

ملنــح القروض الشــخصية 
االستهالكية واإلسكانية أخذا 
باالعتبار التعليمات الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي في 
هذا اخلصوص وكذلك القواعد 
واألعراف االئتمانية املستقرة، 
حيث أكــدت التعليمات أنه 
يقع على عاتق اجلهة املانحة 
التحقق من استيفاء الشروط 
الوضــع  املقــررة ودراســة 
االئتماني للعميل، والوقوف 
علــى الغــرض مــن القرض 
املطلوب، ومدى حاجة العميل 
لهذا القرض مع تقدمي املشورة 
املاليــة للعمالء ســواء عند 
املنح أو أثناء أجل التمويل، 
علــى طبيعــة  والوقــوف 
التزاماتهم الشهرية واألعباء 
املترتبــة عليهــم وتقــدمي 
النصح لهم حول احتياجاتهم 
والتزاماتهم وإيضاح مخاطر 
االلتزامــات عليهــم  زيــادة 
وإثقــال كاهلهــم خاصة في 
حالة تغيــر األوضاع املالية 
لهم بســبب تغيــر العمل أو 
التقاعــد. ويجــوز للعميــل 
الواحد احلصول على قروض 

النصيــة  الرســائل  عبــر 
والتــي   ،SMS القصيــرة 
اختبرت معلومات املشتركني 
العامــة لفرصة ربح جائزة 
نقدية أسبوعية بقيمة 300 
د.ك وأجهزة ذكية قيمة، هذا 
باإلضافة إلى اجلائزة الكبرى 

املباركيــة وفــرع الدســمة 
بجانب فرع اخلالدية، مؤكدا 
أن اهم ما مييز بنك بوبيان 
انــه ليس بنكا فقط، بل هو 
شــريك مصرفي قــادر على 
تفهم احتياجات ومتطلبات 

عمالئه.
وأكد أن بنك بوبيان دائما 
ما يسعى الى دعم عمالئه من 
الشــباب أصحاب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة خاصة 
في ظل الظروف احلالية، فقد 
اطلــق البنك مؤخــرا حملة 
تشــجيعية بالتعــاون مــع 
عدد من املشروعات الصغيرة 
املدرجة ضمن قائمة عمالء 
بوبيان، حيث سيتاح لعمالء 
البنك احلصول على منتجات 

التي نفخر بها كثيرا في بنك 
اخلليج، وذلك ألثرها الكبير 
في تســهيل حيــاة العمالء 
ومتكينهــم مــن تقســيط 
مشــترياتهم علــى مدى ١٢ 
شهر بدون أي فوائد أو رسوم 
على املعاملة. واليوم نرحب 
بشركة سامسوجن البابطني 
 ،«Easy Pay» فــي برنامــج
وندعو العمــالء إلى انتهاز 

في برج احلمراء.
وقد القت الفعالية تفاعال 
مميزا مــن متابعــي مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 

ببنك الكويت الوطني. 
وكان البنــك قــد أجرى 
خالل شهر مارس سحوبات 
اجلوهرة األسبوعية، حيث 
فاز مببلــغ ٥٠٠٠ دينار كل 
من: ارف مرضــي العازمي، 
عبدالعزيــز محمد حســن، 
عزيز فخر الدين تشاكيواال، 

وأحمد فؤاد بهبهاني.
حســاب  فتــح  ميكــن 
اجلوهــرة بكل ســهولة من 
خــالل خدمــة الوطني عبر 
اإلنترنت وخدمة الوطني عبر 
املوبايل أو من خالل زيارة 
أقرب فــروع بنــك الكويت 

الوطني.
وبهــذه املناســبة أعلــن 

«الوطني» يعلن الفائزة في سحب اجلوهرة ربع السنوي
خالل فعالية خاصة مت نقلها مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت

عبداهللا أبوالهوس

إلهام محفوظالعثمان مع الفائزة

زيد السعدون

ممثلو بنك اخلليج وشركة البابطني للحلول املتكاملة


