
الشروط واألحكام

حملــة الراتــب المعلنــة تمكــن العميــل مــن تصميــم باقــة حســاب الراتــب 
بالجــدول  تفاصيلهــا  المحــدد  القيــم  أو  المزايــا  مــن  أيــًا  علــى  والحصــول 

وذلــك بالشــروط واألحــكام اآلتيــة:
تبدأ الحملة من 25 اكتوبر 2019 وتنتهي في 14 ديسمبر 2020.  )1

تتم السحوبات بتاريخ 2 فبراير 2021.  )2

تســري هــذه الحملــة علــى العمــاء الكويتييــن وعلــى غيــر الكويتييــن   )3
العامليــن فــي القطــاع الخــاص والعــام، والذيــن تتــراوح اعمارهــم بيــن 
18-59 عامــًا. وال تســري هــذه الحملــة علــى المتقاعديــن، أو العمــاء 
 KIB فــي  راتــب  حســاب  يمتلكــون  الذيــن  العمــاء  علــى  أو  )البــدون( 

حاليــّا.

يجــب أن يكــون الحــد األدنــى لصافــي راتــب العميــل الكويتــي/ 400 د.ك   )4
)أربعمائــة دينــار كويتــي( علــى أن يســتبعد منــه )بــدل دعــم العمالــة 
الراتــب  تحديــد  ويتــم  االجتماعيــة(  للتأمينــات  المخصــوم  والمبلــغ 
بواســطة شــهادة الراتــب الرســمية الصــادرة مــن جهــة عمــل العميــل 
راتــب  ضمــن  مــن  المذكوريــن  البدليــن  احتســاب  عــدم  مراعــاة  مــع 

العميــل.

كويتــي/  الغيــر  العميــل  راتــب  لصافــي  األدنــى  الحــد  يكــون  أن  يجــب   )5
1000 د.ك )ألــف دينــار كويتــي( ويعمــل لــدى القطــاع العــام او لــدى 
احــدى الشــركات المعتمــدة مــن قبــل KIB فــي القطــاع الخــاص. يتــم 
تحديــد الراتــب بواســطة شــهادة الراتــب الرســمية الصــادرة مــن جهــة 

عمــل العميــل.

عنــد فتــح الحســاب علــى العميــل أن يختــار مزايــا الباقــة المعروضــة   )6
مــن جــدول KIB لحســاب الراتــب، علــى أال تتعــدى نســبة جميــع خيــارات 
العميــل ال %100 بحــد أقصــى، حيــث ال يحــق للعميــل اختيــار جميــع 
المزايــا المذكــورة لتصميــم باقــة الراتــب. يقــوم موظــف KIB بتســجيل 
خيــارات العميــل فــي وثيقــة االقــرار والتعهــد. وبعــد اختيــار العميــل 
للمزايــا وتوقيــع اإلقــرار ال يحــق لــه تغييــر أي مــن المزايــا أو القيــم التــي 

قــام باختيارهــا. 

يلتــزم العميــل بتحويــل راتبــه مــن جهــة عملــه إىل حســابه لــدى البنــك   )7
ويوقــع  األقــل،  علــى  كاملــة  ســنة  لمــدة  ومســتمرة  دائمــة  بصفــة 
العميــل علــى اإلقــرار والتعهــد المعمــول بــه فــي هــذا الشــأن، ويعتبــر 
هــذا اإلقــرار المذكــور ســابقًا جــزءًا ال يتجــزأ مــن شــروط وأحــكام حملــة 

)الباقــة المرنــة لحســاب الراتــب( المعلــن عنهــا.

يلتــزم العميــل فــي جميــع األحــوال بتحويــل راتبــه خــال فتــرة الحملــة   )8
المذكــورة أعــاه مــن تاريــخ فتــح حســاب الراتــب وبمــا ال يتجــاوز تاريــخ 
)31 ينايــر 2021( كحــد أقصــى، وعلــى أال يقــل صافــي الراتــب عــن 400 
د.ك للكويتييــن و1000 د.ك لغيــر كويتييــن. فــي حــال انقضــاء هــذه 
بمبلــغ  ولكــن  راتبــه  حــول  أو  راتبــه،  العميــل  يحــول  أن  دون  المــدة 
أقــل مــن 400 د.ك للكويتييــن و1000 د.ك لغيــر كويتييــن، فــا يحــق 
للعميــل مطالبــة KIB بــأي جائــزة أو بــدل أو خصــم أو بــأي ميــزة مــن مزايــا 

الباقــة المرنــة لحســاب الراتــب.

علــى العميــل أن يلتــزم   بشــروط السياســة االئتمانيــة للبنــك حتــى   )9
يتمكــن مــن الحصــول علــى القــرض الحســن أو البطاقــة االئتمانيــة، 
فــي حــال اختــار أي منهمــا. وإذا رفضــت وحــدة االئتمــان فــي KIB طلــب 
العميــل للقــرض الحســن أو البطاقــة االئتمانيــة، فــا يحــق للعميــل 
باقــة  عناصــر  مــن  آخــر  عنصــر  بــأي  البنــك  مطالبــة  الحالــة  هــذه  فــي 
الراتــب، فيمــا الحــاالت االســتثنائية التــي قــد يتــم فيهــا منــح بعــض 
 KIB فــي  االئتمــان  وحــدة  لتقديــر    وفقــا  المناســبة  الميــزة  العمــاء 

وتعليماتهــا فــي هــذا الشــأن. 

يســتطيع العميــل اختيــار احــدى البطاقــات االئتمانيــة التاليــة وتقــدم   )10
للعميــل بــدون رســوم اإلصــدار للســنة األوىل فقــط. 



بطاقة فيزا باتينيوم - رسوم اصدار وتجديد بقيمة 70 د.ك  .a
بطاقة فيزا سيجنتشر- رسوم اصدار وتجديد بقيمة 100 د.ك  .b

اصــدار  المباشر(-رســوم  (الخصــم  وورلــد  ماســتركارد  بطاقــة   .c
د.ك  100 بقيمــة  وتجديــد 

بطاقــة ماســتركارد وورلــد )المقســطة( - رســوم اصــدار وتجديــد   .d
د.ك  130 بقيمــة 

القــرض الحســن متوفــر للعمــاء الكويتييــن فقــط. يــودع مبلــغ القــرض   )11
الحســن فــي حســاب العمــاء بعــد تحويــل أول راتــب للعميــل، وقيمــة 
القــرض الحســن التــي يحــق العميــل اختيارهــا ومدتــه محــددة بالجــدول 

أدنــاه: 

جنسية 
العميل

قيمة القرض الحسن بالدينار 
الكويتي

مدة القرض 
الحسن

كويتي
24 شهرًا فقطمن 1،000 د.ك. اىل   8،000د.ك

من 9،000 د.ك. اىل 10،000 
د.ك بحد أقصى

12 شهرًا فقط

تبــدأ قيمــة الجائــزة النقديــة الفوريــة مــن 50 د.ك. وتصــل اىل 200 د.ك.   )12
بحــد أقصــى، وفــي حــال اختيــار العميــل ال 200 د.ك. ال يحــق لــه اختيــار 

أي ميــزة اخــرى مــن باقــة الراتــب.

  KIB شــركة  مــن  المختــارة  التأميــن  بقيمــة  شــراء  قســيمة  تصــدر   )13
تكافــل لمــرة واحــدة فقــط، وتســلم القســيمة للعميــل باليــد فــي فــرع 
العميــل الرئيســي ، وهــذه القســيمة صالحــة لمــدة 12 شــهرًا مــن تاريــخ 
تأميــن  قيمــة  وتبــدأ  نقــدي،  بمبلــغ  اســتبدالها  يمكــن  وال  إصدارهــا 

الســيارة مــن 150 د.ك. وتصــل اىل:

350 د.ك. بحد أقصى للعميل الكويتي.  .a
250 د.ك. بحد أقصى للعميل الغير كويتي.   .b

تقســم  العميــل  اختارهــا  والتــي  أدنــاه  بالجــدول  المحــددة  المزايــا   )14
فــي  دفعــة  كل  وتــودع  غيــر،  ال  فقــط  دفعــة   12 اىل  الكليــة  قيمتهــا 

شــهريًا.   العميــل  حســاب 

عميل غير كويتيالعميل الكويتيمزايا الباقة

استرداد نقدي 
لفاتورة الموبايل

من 60 د.ك. اىل من 60 د.ك. اىل 348 د.ك.
240 د.ك.

من 60 د.ك. اىل من 60 د.ك. اىل 348 د.ك.بدل البنزين
240 د.ك.

بدل طلب 
الطعام

من 60 د.ك. اىل من 60 د.ك. اىل 348 د.ك.
240 د.ك.

عنــد اختيــار ميــزة ال]X-TRA[، يحصــل العميــل علــى قســيمة شــراء أو   )15
رمــز ترويجــي )Promo Code( خــال فتــرة محــددة الســتخدام أيٍّ منهمــا 
الرمــز  أو  القســيمة  تصــدر   .KIB مــع  المشــاركة  المؤسســات  عنــد 
لميــزة ال]X-TRA[ مــرة واحــدة فقــط أو تــوزع شــهريًا لمــدة 12شــهرًا 
وفقــا لتقديــر اإلدارة المصرفيــة لألفــراد فــي KIB وتعليماتهــا فــي هــذا 
الشــأن. القســيمة أو الرمــز صالحــان لمــدة 3 أشــهر مــن تاريــخ االصــدار 
مؤسســات  مــن  أو  نقــدي  بمبلــغ  منهمــا  أي  اســتبدال  يمكــن  وال 
تجاريــة غيــر تلــك المذكــورة علــى القســيمة أو الرمــز. تبــدأ قيمــة ميــزة 

الـــ ]X-TRA[ مــن 50 د.ك. وتصــل اىل 200 د.ك. بحــد أقصــى.

الجوائز الكبرى للسحب السنوي هي:  )16

ســيارة قيمتهــا 15,000 د.ك بحــد أقصــى تســلم للعميــل خــال   .a
10 أيــام عمــل مــن تاريــخ الســحب. KIB  غيــر مســؤول عــن اجــراءات 
أو  بامتاكهــا  تتعلــق  أخــرى  معامــات  وأيــة  الســيارة  تســجيل 



الرابــح قيادتهــا هــي مــن مســؤولية العميــل 
فــي   KIB يودعــه  أقصــى  بحــد  د.ك   10,000 قيمتــه  نقــدي  مبلــغ   .b
حســاب العميــل الرابــح خــال 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ الســحب 

فقــط واحــدة  لمــرة 
17(   يتــم إيــداع الجوائــز الفوريــة أو البــدالت الشــهرية فــي حســاب العميــل 
خــال 10 أيــام عمــل مــن تاريــخ تحويــل الراتــب إىل KIB. وال يحــق للعميــل 

طلــب أي مــن هــذه الجوائــز وقــت فتــح الحســاب. 

فــي حــال اختيــار العميــل أحــد الســحوبات الســنوية، وقــام بتحويــل   )18
علــى  يحصــل  واالحــكام،  للشــروط  وفقــا  الحملــة  مــدة  خــال  راتبــه 
فرصــة واحــدة لدخــول الســحب الســنوي للفــوز بســيارة وفرصــة أخــرى 
للفــوز بالمبلــغ النقــدي. ال يحــق للعميــل نفســه الفــوز بــكا الجائزتيــن. 
يســتثنى الرابــح بالســيارة مــن الدخــول فــي الســحب للفــوز بالمبلــغ 

النقــدي والعكــس صحيــح. 

19(  ال يحــق للعميــل أن يســتفيد مــن الحمــات األخــرى المعلــن عنهــا أو 
التــي ســيعلن عنهــا KIB بشــأن الراتــب فــي نفــس الوقــت الــذي يتمتــع 

فيــه بمميــزات هــذه الحملــة.

20(  إذا لــم يلتــزم العمــاء الذيــن فــازوا بــأي مــن جوائــز الســحوبات بشــروط 
اختيــار  ســيتم  عنهــا،  المعلــن  الحملــة  فتــرة  خــال  الحملــة  وأحــكام 
الفائــز التــايل لــه / الفائزيــن التالييــن لهــم )االحتياطــي / االحتياطييــن( 

وتقديــم الجائــزة لــه/ لهــم بتاريــخ 9 فبرايــر 2021.

21(  وفــي جميــع األحــوال، إذا لــم يلتــزم العميــل بتحويــل راتبــه إىل البنــك 
بصفــة دائمــة ومســتمرة لمــدة ال تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ تحويــل 
أول راتــب أو أخــل بــأي شــرط مــن شــروط الحملــة المعلــن عنهــا، أو 
تقــدم بطلــب شــهادة بــراءة الذمــة، يحــق لـــ KIB اســترداد قيمــة الجوائــز 
أو البــدالت أو الخصومــات أو مــا يعــادل قيمتهــا وقــت االســترداد مــن 
العميــل أو خصــم قيمــة الجوائــز أو البــدالت أو الخصومــات مــن الرصيد 
اعتــراض  أي  دون  وذلــك   KIB لــدى  ودائعــه  مــن  أو  بحســابه  الدائــن 
مــن العميــل فــي هــذا الشــأن. كمــا يحــق لـــ KIB اســتثناء العميــل مــن 
الســحوبات وايقــاف دفــع مــا تبقــى مــن قيمــة الجوائــز أو البــدالت فــي 
ــراءة  حــال حــول العميــل راتبــه اىل بنــك اخــر أو تقــدم بطلــب شــهادة ب

الذمــة قبــل انقضــاء مــدة ســنة كاملــة مــن تاريــخ تحويــل الراتــب.

22(  تتــم جميــع الســحوبات بالمقــر الرئيســي لـــ KIB أو فــي أي مــكان يعلــن 
التجــارة  وزارة  عــن  ممثــل  وبحضــور  الســحب  تاريــخ  قبــل   KIB عنــه 

والصناعــة.

23( ال يحــق لموظفــي KIB أو اقربائهــم حتــى الدرجــة األوىل االســتفادة مــن 
مميــزات الباقــة لحســاب الراتــب.

الراتــب وقيمتهــا  باقــة  مــن مزايــا  أي  تغييــر  فــي  بالحــق   KIB 24( يحتفــظ
وفتــرة صاحيتهــا وكيفيــة اســتردادها فــي اي وقــت مــن األوقــات دون 
ســابق إنــذار.  كمــا تعــود تفســيرات شــروط وأحــكام مزايــا باقــة الراتــب 
إىل KIB مــن دون قيــد أو شــرط، وال تعــد أو تشــّكل باقــة الراتــب أو أي 
مــن مزاياهــا أساســًا أو إثباتــًا ألي حقــوق قانونيــة أو تعاقديــة للعمــاء 

.KIB تجــاه



Terms and Conditions 
The declared salary campaign enables the customer to design 
his salary bundle and obtain any of the benefits or values 
specified in the table as per the following terms and conditions:

1( The campaign starts on 25 October 2019 and ends on 14 
December 2020.

2( Annual Draws will take place on 2 February 2021.

3( This campaign applies to Kuwaiti and non-Kuwaiti customers 
employed in the private and public sector, aged 18-59. This 
campaign does not apply to retirees, customers without a 
nationality )Bidoun / Stateless( or to customers who currently 
have a KIB salary account.

4( The minimum net salary of a Kuwaiti must be KD 400 )Four 
hundred Kuwaiti Dinars(, excluding Manpower and Social 
Security allowances. The official salary certificate issued by the 
customer’s employer determines the net salary, taking into 
account that the two allowances mentioned are not included in 
the customer’s salary.

5( The minimum net salary of a non-Kuwaiti must be KD 1000 
)One thousand Kuwaiti Dinars(. A non-Kuwaiti customer 
must work for the public sector or one of the private sector 
companies accredited by KIB. A salary certificate issued by the 
customer’s employer determines the net salary.

6( When opening the account, the customer has to choose the 
benefits of the salary bundle through KIB’s form / table, as 
long as the percentage of all customer’s choices do not exceed 
100%. The customer is not entitled to choose all the benefits 
mentioned to design his or her Salary Bundle. A KIB employee 
records the customer’s choices in the declaration and pledge 
document. After the customer selects the benefits and signs 
the declaration and pledge document, the customer is not 
entitled to change any of the benefits or values he has chosen 
for the salary bundle.

7( The customer must transfer his salary to his KIB salary account 
permanently and continuously for at least one full year. 
Accordingly, the customer signs the declaration and pledge 
document in this regard, and the aforementioned declaration 
is an integral part of the terms and conditions of the Salary 
Bundle campaign.

8( The customer is obliged in all cases to transfer his salary 
during the campaign period, without exceeding the deadline 
of January 31, 2021, as long as the net salary transferred is not 
less than KD 400 for Kuwaitis, and 1000 KD for non-Kuwaitis. 
In the event that the mentioned campaign period expires and 
the customer did not transfer his salary, or transferred a salary 
that is less than KD 400 for Kuwaitis, and less than KD 1000 for 
non-Kuwaitis, the customer then is no longer entitled to claim 
any prize, allowance, or any other benefit of the Salary Bundle.

9( The customer must comply with the terms of the bank's credit 
policy in order to be able to obtain a Qard Hassan )zero-return 
financing( or a credit card. If KIB’s credit unit rejects the 
customer's request for a Qard Hassan or credit card, then in this 
case, the customer is not entitled to claim any other benefit of 
the salary bundle. In some exceptional cases, KIB’s Credit Unit 
may grant some customers the appropriate benefit as per KIB’s 
Credit Unit discretion and instructions in this regard.



10( The customer can choose one of the following credit cards, 
offered free of annual charges for the first year only. 
a. Visa Platinum Card - Issuance and renewal fee of KD 70
b. Visa Signature Card - Issue and renewal fee of KD 100
c. MasterCard World Direct Debit - Issuance and renewal fee 

of KD 100
d. MasterCard World Credit Card - Issuance and renewal fee of 

KD 130
11( Qard Hassan is available to Kuwaiti customers only. KIB 

deposits the amount of the Qard Hasan in the customer's 
account after the customer transfers his first salary and the 
value and duration of the Qard Hasan customers are eligible 
for are listed in the table below:

Nationality Qard Hasan Value Duration

Kuwaiti 

Starting from KD 1,000 up to KD 
8,000 only

24 months

Starting from KD 9,000 up to KD 
10,000 only 

12 months

12( The immediate cash prize money starts from KD 50 and reaches 
a maximum of KD 200. If the customer chooses KD 200, he is 
no longer entitled to choose any other benefit from the salary 
bundle. 

13( KIB Takaful will issue a one-time voucher equivalent to the 
value of the car insurance that the customer chose. The 
customer will receive KIB Takaful’s one-time voucher in person 
at the customer’s main KIB branch. The voucher is valid for 12 
months from the date of issuance and cannot be exchanged for 
cash. The car insurance value starts at KD 150 and IS up to:
a. KD 350 for Kuwaiti customers
b. KD 250 for non-Kuwaiti customers

14( The benefits and values specified in the table below, which 
the customer has chosen, is divided into 12 payments only, 
and each payment is deposited monthly into the customer's 
account. 

Salary Bundle Benefits Kuwaiti customers Non-Kuwaiti 
customers

Annual Mobile Bill 
Cashback

KD 60 up to KD 348 KD 60 up to KD 240

Petrol Allowance KD 60 up to KD 348 KD 60 up to KD 240

Online Foodie Allowance KD 60 up to KD 348 KD 60 up to KD 240

15( When the customer chooses the ]X-TRA[ benefit, he receives 
a voucher or Promo Code during a specified period to use at 
the merchants participating with KIB. KIB issues the ]X-TRA[ 
benefit’s voucher or code only once or distributes monthly for 
12 months, at the discretion and instructions of KIB’s retail 
banking department. The voucher or code is valid for 3 months 
from the date of issuance. The customer cannot exchange 
the voucher or the code for cash or from merchants other 
than those mentioned on the voucher or code. The ]X-TRA[ 
benefit’s value starts at K.D. 50 and reaches a maximum of K.D. 
200.

16( The major prizes for the annual draw are:
a. A car with a maximum value of KD 15,000. KIB will hand over 

the car to the winner within 10 working days of the draw 



date. KIB is not responsible for the registration procedures 
of the vehicle. All transactions related to ownership or 
driving the vehicle are the sole responsibility of the winning 
customer

b. A maximum cash amount of KD 10,000, which KIB deposits 
once in the wining customer’s account within 10 working 
days of the draw date

17( KIB will deposit Instant prizes or monthly allowances in the 
customer's account within 10 working days after the first 
salary transfer to KIB. The customer is not entitled to claim or 
demand any prizes or allowances at the time of opening the 
account.

18( If the customer chooses to participate in one of the annual 
draws and transfers his salary during the duration of the 
campaign in accordance with the terms and conditions, the 
customer gets one chance to win a car or one chance to win the 
cash. The same customer does not have the right to win both 
prizes )car and cash(. KIB excludes the winner of the car from 
entering the draw to win the cash amount and vice versa.

19( The customer is not entitled to benefit from other salary 
campaigns, which KIB announces, simultaneously while he 
participates in the Salary Bundle campaign.

20( If the winners of any of the annual draws do not comply with the 
campaign’s terms and conditions during the campaign period, 
KIB will hand over the prizes to the next eligible secondary 
winner/winners on 9 February 2021.

21( KIB reserves the right to recover / refund the value of the prizes, 
allowances, discounts or their equivalence at the time, from 
the balance in the customer’s account or from his deposits at 
KIB without any objection from the customer in this regard, if 
the customer: 
a. Does not transfer his salary to KIB permanently and 

continuously for at least one year from the date of the first 
salary transfer

b. Violates any of the terms and conditions mentioned
c. Applies for a clearance certificate before the completion of 

one full year from the date of the first salary transfer
The bank also reserves the right to exclude the customer from 
draws and / or to stop paying the remaining balance of the 
prizes, allowances, in case the customer transfers his salary 
to another bank, or applies for a clearance certificate before 
the completion of one full year from the date of the first salary 
transfer.

22( All draws occur in the presence of a representative of the 
Ministry of Commerce. All draws take place at KIB’s Head Office 
or at any location, which KIB announces prior to the date of the 
draw. 

23( KIB employees or their relatives up to the first degree are not 
entitled to benefit from the Salary Bundle Campaign.

24( KIB reserves the right to change any of the Salary Bundle’s 
benefits, values, validity and / or how to redeem them at any 
time, and without notice. The interpretation of the Salary 
Bundle terms and conditions is the sole right of KIB, and 
the Salary Bundle and any of its benefits do not constitute 
and cannot be considered a basis for or proof of any legal or 
contractual rights of the customers towards KIB.


