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«الوطني» ميدد عقد الشراكة مع «Visa» لـ ٧ سنوات

يحــرص بنــك الكويــت الوطنــي 
على توطيد عالقاته الراســخة مع كل 
املؤسسات الرائدة مبا يساهم في تعزيز 
قدرته الفائقة علــى تلبية احتياجات 
عمالئــه. وفــي ذلــك اإلطار، قــام بنك 
الكويت الوطني بتحديث عقد شراكته 
االســتراتيجية مع شركة Visa الرائدة 
عامليا في مجال املدفوعات Visa ملدة ٧

سنوات إضافية.
وقع العقد الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني - الكويت صالح الفليج 
ممثال عن بنك الكويت الوطني، د.سعيدة 
جعفر مدير مديــرة مجموعة Visa في 
دول مجلس التعاون اخلليجي ممثلة 
عن Visa، وذلك خالل حفل حضره لفيف 
من قيادات مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في البنك وقيادات Visa في 
الكويــت وذلــك في مقر بنــك الكويت 

الوطني الرئيسي.
وبالتزامــن مع توقيع عقد حتديث 
الشــراكة مع Visa، يوفر بنك الكويت 
الوطني إمكانية حصول حاملي بطاقة 
KWT Visa Infinite الوطني االئتمانية 
على ١٠٪ نقاط KWT من الوطني إضافية 
عند اســتخدام البطاقة خالل فعاليات 

كأس العالم في قطر.
وبهــذه املناســبة، قــال الرئيــس 
التنفيــذي لبنــك الكويــت الوطني- 
الكويت صالح الفليج: سعداء بتمديد 
عقد الشــراكة مــع Visa التــي تربطنا 
بها عالقة اســتراتيجية راسخة، حيث 
نحرص على التعاون مع املؤسســات 

الرائــدة في مجاالتها مبا ينعكس على 
تعزيز قدرتنا بشأن تلبية احتياجات 

وطموحات عمالئنا.
Visa وأضاف: أثمرت شــراكتنا مع
على مدى سنوات طويلة من التعاون 
العديد من املنتجات املصرفية املتميزة 
واحلمالت االستثنائية التي ساهمت في 
تلبية احتياجات عمالئنا على اختالف 
شرائحهم وشــهدت إقباال كبيرا منهم 

واعتمدوا عليها في حياتهم اليومية.
وأكد الفليج أن بطاقات Visa الوطني 
االئتمانية ومــا تقدمه من مكافآت إلى 
جانب احلمالت املشتركة التي نطلقها 

معا أصبحت ركيزة أساسية في مسار 
سعينا لتقدمي جتربة مصرفية متكاملة 

وشاملة لعمالئنا.
مــن جانبهــا، صرحت د.ســعيدة 
جعفر، مديــرة مجموعة Visa في دول 
مجلس التعاون اخلليجي قائلة: إنه من 
دواعي سرورنا القيام بتمديد شراكتنا 
طويلة األمد مع بنك الكويت الوطني، 
والــذي عملنا معه بشــكل وثيق على 
مدار سنوات طويلة في سبيل تطوير 
الكثير من حلول الدفع الرقمية احلصرية 
واملعدة خصوصــا لتلبية احتياجات 
العمــالء مع تقدمي املكافآت لهم، والتي 

تقدم جتارب سلســة وآمنــة حلاملي 
البطاقات إلمتــام مدفوعاتهم اليومية 
من املتاجــر وتلك اخلاصــة بالترفيه 
والســفر. وبينما نحن بصــدد متديد 
شراكتنا لسبع ســنوات أخرى، فإننا 
نؤكد التزامنا املتواصل بتنمية التجارة 
الرقميــة، وتقدمي املزيــد من املنتجات 
املبتكرة في الكويت واحللول التي تركز 
على تلبية احتياجات العمالء من أجل 
تقدمي الفائدة للمستهلكني والشركات 

في البالد على حد سواء.
Visa ومــن بني ثمــار التعاون مــع

إطالق بطاقة KWT Visa Infinite الوطني 
االئتمانية فــي بداية العام بتصميمها 
الفريــد والتــي تقــدم حلامليهــا باقة 
اســتثنائية مــن املكافآت التــي تلبي 
احتياجاتهم وتناســب أمناط حياتهم 
املتنوعة، حيث ميكن للعمالء ألول مرة 
في الكويت تفعيل البطاقة باستخدام 
خدمة الوطني عبر املوبايل مبجرد مترير 
البطاقة على الهاتف، كما ميكن للعمالء 
من حاملي البطاقة اختيار الطريقة التي 
يريدونهــا للحصول على النقاط وفقا 
لنمط حياتهم، إما باختيار فئة اإلنفاق 
أو الفئة التجارية. كذلك أطلق الوطني 
مؤخرا حملة مميزة لعمالئه من محبي 
كرة القدم متنحهم فرصة الدخول في 
سحب وأن يكونوا ضمن ٧٠ فائزا بباقات 
حصرية حلضور مباريات كأس العالم 
 ،Visa قطــر ٢٠٢٢™ بالتعاون مع FIFA
تشمل اجلوائز تذاكر الطيران، واإلقامة 

الفندقية، وتذاكر املباراة لشخصني.

صالح الفليج مصافحا د.سعيدة جعفر بعد التوقيع على عقد متديد الشراكة

«Visa»صالح الفليج ود. سعيدة جعفر في صورة جماعية مع إداريي «الوطني» و

عمالئنا تطلعات  توافق  وحمالت  منتجات  وأثمرت  وإستراتيجية  ممتدة   Visa مع  عالقتنا  الفليج:  صالح 
د. سـعيدة جعفر: نؤكد التزامنا بتنميـة التجارة الرقمية وتقـدمي املزيد من املنتجات املبتكـرة في الكويت

«األهلي» يواصل نشر الوعي ضمن «لنكن على دراية»

أعلن البنك األهلي الكويتي عن تعاونه مع 
جمعية ضاحية عبداهللا الســالم واملنصورية 
التعاونية بهدف رفع مستوى الوعي املالي لدى 
مختلف فئات املجتمع، وذلك ضمن حملة «لنكن 
علــى دراية» التي أطلقها بنك الكويت املركزي 

واحتاد مصارف الكويت.
لقد حرص البنك األهلي الكويتي منذ إطالق 
احلملــة وعلــى مــدى العامني املاضيــني، على 
املســاهمة في تعزيز دوره كجــزء من القطاع 
املصرفــي الكويتي، مقيما العديد من املبادرات 
ذات الصلــة، وتأتي شــراكة البنك مع جمعية 
ضاحية عبداهللا السالم واملنصورية التعاونية 
تأكيدا على بذله كل جهد في سبيل رفع مستوى 

الوعي املصرفي في جميع أنحاء الكويت.
وتعقيبا على الشراكة، أكدت ليلى القطامي، 
رئيسة وحدة االتصاالت والعالقات اخلارجية 
في البنك األهلي الكويتي التزام البنك املستمر 
بتقدمي الدعم حلملة لنكن على دراية، وأضافت: 
إن شراكتنا مع جمعية ضاحية عبداهللا السالم 
واملنصورية التعاونية متنحنا فرصة الوصول 
إلى شريحة أكبر من العمالء، وهذا بدوره يساعد 
على توســيع نطاق جهودنا التي بذلناها على 
مدى العامني املاضيني مساهمني بذلك في جناح 

احلملة.
ومن خالل الشــراكة، سيعمل البنك األهلي 

الكويتي علــى تزويد جمعية ضاحية عبداهللا 
السالم واملنصورية التعاونية باملواد اإلعالمية 
ذات الصلة باحلملة لتثقيف العمالء حول العديد 
مــن املوضوعــات املالية واملصرفية. ويشــمل 
ذلك على ســبيل املثال ال احلصر فهم حقوقهم 
املصرفية، واالستفادة من خدمات البنك املتنوعة، 
وكيفية احلفاظ على سالمة وسرية معلوماتهم 

املالية، وإمتام معامالتهم املالية بطرق آمنة.
يحــرص البنك األهلي الكويتي على نشــر 
كل ما يتعلق باملبادرات واألنشــطة التي يقوم 
بها في إطار احلملة، وذلك عبر قنوات االتصال 
املتنوعــة، من خــالل مقاطع ڤيديــو توعوية، 
وبيانات صحافية، وإعالنات خارجية وإعالنات 
داخــل الفــروع، وغيرها. فمن خالل ما ســبق 
ذكره يتمكن البنــك األهلي الكويتي من متكني 
احلملة من نشــر املعلومــات التوعوية القيمة 

على نطاق واسع.
بنــاء على التعاون، ســوف تقــوم جمعية 
ضاحية عبداهللا السالم واملنصورية التعاونية 
بتوزيــع الكتيبات واملــواد اإلعالمية اخلاصة 
باحلملة داخل مبنى اجلمعية، فضال عن قنوات 
التواصــل االجتماعي اخلاصة بهــا، لتوصيل 
الرســائل املتعلقة برفع مستوى الوعي املالي 
والتعريف بحقوق وواجبات العمالء عند التعامل 

مع املنتجات واخلدمات املصرفية املختلفة.

القطامي مع ممثلي جمعية الضاحية واملنصوريةليلى القطامي

.. ويعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلــن البنك األهلــي الكويتي عن فوز 
جاسم محمد البلوشي في السحب األسبوعي 
حلســاب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية 
قدرهــا ١٠٠٠٠ دينــار، والــذي أقيــم يوم 
االثنني املاضي حتت إشراف وزارة التجارة 
والصناعة. وحساب «الفوز» للجوائز، هو 
حســاب اجلوائــز األول من نوعــه والذي 
يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خالل 
حساب «الفوز»، سيحظى عمالء البنك األهلي 
الكويتي بفرصة الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار 
ضمن السحب األسبوعي األعلى لفائز واحد 
فــي الكويت، كذلك فرصة للفوز باجلائزة 
الكبرى وهــي راتب شــهري بقيمة ٥٠٠٠

دينار ملدة ١٠ سنوات. 

والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم يوم االثنني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وكلما 

زادت املبالغ املودعة زادت فرص الفوز.


