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1 مقدمة
إن هــذه الشــروط واألحــكام تنظم اســتخدام برنامــج مكافآت بنك الكويت الدولي KIB، كما تنظم اكتســاب نقاط المكافآت والعضويــة في برنامج مكافآت   1-1

بنك الكويت الدولي KIB واستخدام الموقع االلكتروني وتطبيق الموبايل الخاص بالبنك.
عند دخول العميل على و/أو استخدام أي صفحة في الموقع االلكتروني وتطبيق الموبايل والخدمات المقدمة من البنك عبر أي منهما، يجب أن يقر العميل   2-1
أنه قد اطلع على شــروط وأحكام برنامج المكافآت بشــكل كامل ويوافق عليها بموجب ذلك ويقر بااللتزام والتقيد بهذه الشــروط واالحكام، وذلك بوضع 
كلمــة موافــق علــى العالمــة او الخانــة المخصصــة لذلك، وبعد هــذه الموافقة من العميل ال يحق له االعتراض على هذه الشــروط واألحــكام ويتحمل كافة 

المسئوليات والتبعات المترتبة على هذا البرنامج.   

2 تعريفات: ألغراض هذه الشروط واألحكام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 
برنامج المكافآت من KIB: يعني برنامج المكافآت المدار من قبل البنك والتي يوفرها لعمالئه االفراد.   1-2

نقــاط المكافــآت: تعنــي نقــاط المكافآت التي يكتســبها العميل فــي إطار برنامج مكافآت KIB، يحصل العضو على نقاط عــن طريق القيام بمعامالت يتم   2-2
فيها استخدام منتجات وخدمات البنك. 

قائمــة المكافــآت: يحكم ويحدد المنتجات والنشــاطات المؤهلة لكســب نقــاط المكافآت، باإلضافة إلى عدد النقاط المســتحقة وقيمتها بالدينار الكويتي   3-2
.KIB وكيفية صرفها. يمكن االطالع على قائمة المكافآت والوصول إليها عبر قنوات اإللكترونية التابعة ل

حســاب المكافآت: عبارة عن رقم حســاب مســجل تحت رقم عضوية يتم اســتخدامه من قبل العضو في إطار برنامج المكافآت للبنك الحتســاب رصيد   4-2
النقاط المستحقة ولغرض إدارة النقاط او استبدالها.

الشركاء: تعني الموردين أو األطراف األخرى والذي يتم من خاللهم توفير البضائع أو الخدمات وتسليمها للعمالء  5-2
العضو/االعضــاء: تعنــي العميــل الــذي يعــد عضوا في برنامج المكافآت لبنك KIB وبرنامج نقاط مكافآت KIB، ويكون اســمه مســجال ولديه رقم عضوية   6-2

لحساب المكافآت.
منصة المكافآت: تشير إلى الصفحات والشاشات التي يتم استخدماها في إطار برنامج مكافآت KIB والمتاحة على قنوات البنك اإللكترونية   7-2

المعامالت: تعني المعامالت التي يقوم العضو بأدائها لدى البنك وتكون مؤهلة لكسب نقاط المكافآت.  8-2
 .KIB رقم تعريف العميل الفريد في :RIM رقم  9-2

.KIB 2-10 البنك: هو بنك الكويت الدولي ونظامه األساسي بنك إسالمي يعمل وفق أحاكم الشريعة االسالمية ويرمز له

:KIB 3 الشروط أو المعايير المؤهلة لبرنامج مكافآت
العمالء األفراد مع رقم تعريف بحالة فعالة وسيتم استبعاد العمالء من برنامج المكافآت في حال كان رقم التعريف في نظام KIB المصرفي بغير فعال   1-3

KIB يجب أن يكون العميل مسجاًل في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت / تطبيق الهاتف الخاص بـ  2-3
يجب على العميل التسجيل في برنامج المكافآت وبعد إكمال التسجيل يتم اصدار حساب المكافآت ليصبح عضًوا في برنامج المكافآت.  3-3

عمالء/حسابات الشركات و / أو الحسابات المستخدمة ألغراض تجارية مستثناة من برنامج مكافآت KIB، وخارج هذا البرنامج.   4-3
سيكون لكل رقم تعريف حساب مكافآت واحد مرتبط به.  5-3

4 اكتساب النقاط وقائمة المكافآت
يبدا العميل باكتساب نقاط المكافآت فقط بعد التسجيل بنجاح في منصة المكافآت وبعد التسجيل بنجاح يكون حساب المكافآت الخاص بهم مفعل.  1-4

تتم إضافة نقاط مكافآت KIB المستحقة تلقائًيا بصفه شهرية إلى حسابات مكافآت العمالء/األعضاء.  2-4
آليــة كســب النقــاط هــي حســب قائمــة المكافآت والتي تتضمن فئات المنتجات واألنشــطة التي تتأهل لكســب النقــاط باإلضافة إلى عدد نقــاط المكافآت   3-4
وقيمة نقاط المكافآت بالدينار الكويتي ومعدالت تكرار المعامالت المؤهلة الكتساب النقاط. وتتوفر قائمة المكافآت، والتي يمكن تعديلها من وقت آلخر 

وفًقا لتقدير البنك المنفرد، على موقع البنك اإللكتروني، ويتم اخطار العمالء باي تغييرات خالل وقت كافي كتابيا أو من خالل الوسائل اإللكترونية.
يحتفظ البنك بالحق في استبعاد أي معاملة من البرنامج بسبب إساءة استخدام البرنامج أو تخالف الشروط واألحكام أو تخالف القوانين واللوائح السارية   4-4
والنظم المصرفية المعمول بها لدى KIB، كما يتم استبعاد   المعامالت او االنشطة التي تم تحديدها على أنها ذات صفة تجارية مثل، و / أو أي معامالت 
ال يعتبرها البنك ذات صفة تجزئة عادية ويصنفها كمعامالت تجارية، حيث سيتم خصم تلك النقاط المكتسبة من رصيد النقاط التي في حساب العميل/

العضو.
سيتم ارجاع نقاط المكافآت إلى حساب العميل/العضو عندما يكون المنتج الذي تم طلبه من المنصة بنجاح غير متوفر.  5-4

ال يجوز للعميل/العضو االعتراض أو المطالبة بنقاط مفقودة بعد مرور 45 يوم من تاريخ المعاملة.   6-4
إذا قــام البنــك بإلغــاء أي معاملة مؤهلة بســبب مخالفة لشــروط البرنامج أو مخالفــة للقوانين واللوائح والنظم المصرفيــة أو منح نقاط عن طريق الخطأ   7-4
ألي عميل مؤهل، يحق للبنك وفًقا لتقديره المنفرد تصحيح الخطأ بتعديل هذه النقاط إلى ما كانت عليه وسيقوم البنك بعد ذلك بإخطار العميل المؤهل 

بهذا التعديل و / أو اإللغاء.
مــدة صالحيــة النقــاط 12 شــهر مــن تاريــخ قيــد النقاط بحســاب المكافــآت. وبعــد انقضاء هذه المــدة النقاط المكتســبة تكــون منتهيه الصالحيــة حيث ال   8-4
يستطيع العميل استبدال/استخدام النقاط وسيتم إزالتها تلقائيا من رصيد النقاط، وال يحق للعميل مطالبة البنك بإعادة النقاط التي انتهت صالحيتها. 

تعتبر نقاط المكافآت منتهية الصالحية إذا تم فقل حساب العميل والحساب الخاص بالمكافآت.  9-4
4-10 ال يمكن تحويل أي نقاط من المكافآت الى عميل/عضو أخر أو الى حساب مكافآت أخر

5 استبدال النقاط والشركاء
عند القيام بعملية استبدال للنقاط على منصة المكافآت يتم خصم النقاط من رصيد النقاط تلقائيا.  1-5

ال يمكن استبدال نقاط المكافآت إال بالمنتجات والخدمات المتوفرة على منصة المكافآت من خالل قائمة الشركاء المدرجة  2-5
جميع المنتجات، الخدمات والبضائع المعروضة على المنصة تعتمد على توفرها بالمخزون لدى الشركاء المشاركين، والمخزون قد يكون محدودا.   3-5

جميع المنتجات، الخدمات والبضائع المعروضة تخضع للشروط واألحكام المعمول بها لدى الموردين / أو الشركاء. بما في ذلك متطلبات الحجز والقيود   4-5
المفروضة على اإللغاء وشروط اإلرجاع والضمانات والقيود المفروضة على االلتزام بالحجوزات وغيرها من شروط 

بمجــرد تقديــم عمليــة اســتبدال للنقــاط علــى منصــة المكافآت، يكون الطلــب غير قابل لإللغــاء، وال يمكن التراجع عنــه أو إلغاؤه وال يمكن اســترداد النقاط   5-5
المستخدمة أو إضافتها إلى حساب العميل.

ال يمكن إلغاء أي عملية استبدال للنقاط لقسائم إلكترونية / قسائم الهدايا.  6-5
عنــد الغــاء، عكــس القيــد )ألي مــن األســباب(، او الغــاء أي مــن العمليــات او المعامــالت التي ســبق واكتســبت نقاط، ســيتم خصــم او إنقاص تلــك النقاط   7-5

الشروط واألحكام الخاصة 
ببرنامج مكافآت بنك الكويت 

)KIB( الدولي



المكتســبة من رصيد النقاط التي اكتســبت. وفي حالة عدم وجود نقاط كافية لتغطية العملية او المعاملة الملغية، ســيقوم النظام بســحب هذه النقاط 
بمجرد توفر رصيد نقاط بحساب مكافآت العمالء/األعضاء.

بمجرد تسليم او استالم العميل لطلبه، ال يمكن إعادته او استبداله بطلب اخر أو مقابل نقاط المكافآت.  8-5
في حال كان الطلب المستلم معيب او تالف، يجب أن يقوم العميل/العضو بالتواصل مباشرًة مع المورد او الشريك للحصول على المساندة والمساعدة   9-5

بشأن الطلب. البنك غير مسؤول عن أي طلب معيب أو تالف.
5-10 قد تختلف المنتجات المعروضة على منصة المكافآت قلياًل عن المنتج الفعلي المستلم.

5-11 عند قيام العميل/ العضو باستبدال النقاط ألي من الخدمات الخاصة بالسفر علي سبيل المثال:" حجز إقامة، تذكرة سفر او تأجير السيارات"، يعتبر ذلك 
قبواًل منه وموافقة صريحة على سياســة الحجز و اإللغاء.  يمكن للعميل/ العضو االطالع على شــروط واحكام وسياســات الخدمات الخاصة بالســفر لدى 
المكتب أو المورد المعني بخدمات السفر. كما أنه بمجرد تقديم عملية استبدال للنقاط على منصة المكافآت ألي من خدمات السفر بنجاح، يكون الطلب 

غير قابل لإللغاء، وال يمكن التراجع عنه أو إلغاؤه وال يمكن استرداد النقاط المستخدمة أو إضافتها إلى حساب العميل.
5-12 يمكن للعميل/ العضو استبدال نقاط المكافآت على المنصة بمجرد إيداعها في حساب المكافآت عبر القنوات التالية: الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

KIB تطبيق الهاتف الخاص بـ /

6 يحق للبنك تغيير الشــروط واألحكام الخاصة ببرنامج المكافآت KIB المذكورة في أي وقت ويتم اخطار العمالء خالل وقت كافي كتابيا أو من خالل الوســائل 
اإللكترونية.

7 تعتبر هذه الشروط واألحكام جزءًا ال يتجزأ من شروط وأحكام منتجات وخدمات البنك وتعتبر مكملة لها. 


