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وط واألحكام   Black Segment الخاصة بباقة   الشر

 

ذوي المالءة المالية وذلك لتأهيلهم للحصول على  العمالء لشريحةBLACK ( باقة KIBيقدم بنك الكويت الدولي )

على العمالء القائمين  هذه الباقة تنطبق و  "BLACK  بشريحة "الميزات والمنتجات والخدمات المصرفية الخاصة 

   -يشترط في هؤالء العمالء ما يلي:وBLACK “ "الجدد الذين سيصبحون ضمن شريحة العمالء و

 د.ك.  3500يقل الراتب الشهري للعميل عن  أال .1

 ينطبق ذلك على جميع أنواع الودائع. و ،ألف دينار كويتي فما فوق 250إجمالي ودائع العميل  .2

 عمالء شريحة المستندات المطلوبة الخاصة بالعرض الترويجي لالنماذج والقيام بتعبئة كافة  .3
" BLACK " عليها.  حسابالموافقة كل من العميل ومدير ببشكل صحيح و 

 فترة العرض الترويجي: 

يعتبر هذا العرض الترويجي قائما بشكل مستمر وبصفة دائمة بمجرد طرحه على العمالء ذوي المالءة المالية، 

 المذكورة أعاله.  والضوابط لمعايير وفقا لوذلك 

 : "  BLACK "شريحة عمالء المزايا التي ستحصل عليها 

 البنود والشروط المزايا

 وفقا لتعليمات اإلدارة المصرفية لألفراد مدير عالقات عمالء شخصي

 وفقا لبنود وشروط بطاقات الفيزا  إنفينيت االئتمانية فيزا بطاقة 

 وفقا لبنود وشروط بطاقات الفيزا  إنفينيت فيزا سحببطاقة 
 مجاني سنويا  بنكياستقطاع   استقطاع بنكي
 دفتر شيكات واحد مجاني سنويا  دفتر شيكات 

 حوالة مجانية سنويا  12عدد  حواالت محلية 

 حوالة مجانية سنويا  12عدد  حواالت دولية 
  %50خصم  األمانات صناديق 

 تسليم واستالم المستندات 
وفقا لتعليمات اإلدارة المصرفية لألفراد ووفق تقدير 

 العميل. 
 الخدمات االستشارية العقارية واالستثمارية 

 
وفقا لتعليمات اإلدارة المصرفية لألفراد ووفق تقدير 

 العميل. 
أولوية في إنجاز معامالت العميل من خالل مركز 

 وفقا لتوجيهات مركز االتصال  االتصال 
األولوية في إنجاز معامالت العميل من خالل 

 الصرافين 

 
 وفقا لتوجيهات إدارة الفروع 

 

 المبالغ النقدية تسليم نقل و
  G4Sمن خالل مورد البنك المعتمد حاليا 
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 البنود والشروط: 

تتبع بطاقات الخصم واالئتمان "إنفينيت" نفس البنود والشروط الخاصة بالبطاقات الحالية باستثناء  .1

 . “  BLACK "عمالء شريحة ستكون حصرية فقط ب إنفينيتأن بطاقة 

م مجانا في السنة الواحدة. في حال ل استقطاع بنكي : يُسمح للعميل بالحصول علىاالستقطاع البنكي .2

يستخدم العميل أمر الدفع الثابت/ المستمر خالل السنة، فإن ذلك ال يرحل للسنة التي تليها وال يجوز 

 االستفادة منه الحقا. 

مجانا في السنة. في حال لم يستخدم العميل دفتر الشيكات يحق للعميل أن يطلب دفتر شيكات واحد  .3

 ناكه ات في السنة التي تليها. لن يكونخالل السنة، فإنه من غير المسموح به أن يطلب دفتر شيك

 ترحيل أو تجميع للمزايا سنويا. 
تكون  يمكن أنو ،حوالة محلية مجانية في السنة الواحدة 12الحواالت المحلية: يسمح للعميل إجراء  .4

ى في عمالء بنوك أخر إلى أو إلى مستفيد آخر لدى البنك أو الحواالت فيما بين حسابات العميل نفسه

عشر حوالة قبل انقضاء السنة، يحتفظ بالبنك بحقه استيفاء  االثنيفي حال االستفادة من و ،الكويت

له خالل  لمسموحةا لم يستخدم العميل كافة الحواالت  إذا في حال ،وعموالت/ رسوم من العميل

 السنة، فلن يتم ترحيل المتبقي من عدد الحواالت المجانية إلى السنة القادمة. 
يمكن أن تكون و ،حوالة دولية مجانية في السنة الواحدة 12الحواالت الدولية: يسمح للعميل إجراء  .5

 أخرى خارج كوالحواالت إلى حسابات العميل في الخارج أو إلى مستفيد آخر خارج البالد أو إلى بن

ي فعشر حوالة قبل انقضاء السنة، يحتفظ البنك بحقه  االثنيفي حال االستفادة من و ،دولة الكويت

له  المسموحة لم يستخدم العميل كافة الحواالتإذا في حال و ،استيفاء عموالت/ رسوم من العميل

 خالل السنة، فلن يتم ترحيل المتبقي من عدد الحواالت المجانية إلى السنة القادمة. 
خصم على الرسم السنوي  %50على "  BLACK "عمالء حصل شريحة ت: اتصناديق األمان .6

 حجم الصندوقالعمالء لالمستوفى لقاء الحصول على صندوق أمانة، على أن يكون اختيار 

  -اآلتي: على النحو المبين بالجدول  والرسوم

 

الرسم السنوي الجديد  المدة:  السعر الفعلي:  األحجام: 

 " الكب لشريحة عمالء "

 KD 10 سنة واحدة KD 20 صغير

 KD 15 سنة واحدة KD 30 متوسط

 KD 25 سنة واحدة KD 50 كبير

 

 

لكل عملية تسليم  د.ك. 2000ال تتعدى مرات في السنة مجانا بقيمة  4المبالغ النقدية تسليم نقل ويتم  .7

. المبالغ النقديةساعة من تسليم  48، ويجب عمل ترتيبات مسبقة مع مدير حساب العميل قبل نقدي
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تجاوز قيمتها مبالغ نقدية تتسليم أية عمليات يحتفظ البنك بالحق في استيفاء رسوم من العميل على كما 

 المتفق عليه بموجب العقد.  الحد األعلى

 

معايير لاتوافر الشروط وعلى حصريا الخدمات التي يقدمها مدير حساب العمالء إلى العميل تعتمد كافة  .8

 الذمم المدينةالمستحقات والخدمات االستشارية وفي حين تُحدد . المستفيد من الخدمة العميلفي 

غ النقدية المبالالمستندية واإليصاالت وأولوية التعامل مع الصرافين، وخدمات االتصال وخدمات تسليم 

 وبة. الجودة المطل ناتبحسب اتفاقيات مستوى الخدمة وضماومن قبل البنك وفقا لإلجراءات المعتمدة 
 

فية وبعد ساعات العمل االعتيادية في كافة أيام العمل المصر ونحسابات العمالء متاح يمسؤولإن  .9

طلبات بعد ذلك الوقت، فعلى العميل االتصال أية مساء. في حال كان لدى العميل  8:00حتى الساعة 

 . 866-866-1على الرقم اآلتية:  بمركز االتصال الخاص بالبنك

 

، ولظروف وأسباب معينة، لم تعد ولكن ،“  BLACK "عمالء شريحة ضمن العميل كان في حال  .10

خالل تلك و ،يوما 90، فسوف يتم إعطاء العميل مهلة مدتها والشروط تلك المعاييرتنطبق عليه 

ال أنه إالمهلة، يحتفظ العميل بالحق في االستفادة من كافة مزايا وخدمات تلك الشريحة من العمالء. 

يح تصحلخالل تلك المهلة لتوعيته  يجب على مسؤول حساب العميل الشخصي االتصال بالعميل

،  " BLACK "عمالءلم يصحح العميل وضعه ليكون ضمن شريحة إذا في حال و ،وضعه إن أمكن

 . لوضعه الماليفسوف يتم وضع العميل في الشريحة المالئمة 
 

عميل حالي متواجد ضمن شريحة  وقف مميزات الباقة المعلن عنها عن أي يحتفظ البنك بالحق في  .11

  -:ةاآلتيفي وذلك ،   " BLACK "عمالء 

 

 ".BLACKإذا لم تتوافر في العميل الشروط والضوابط الخاصة بباقة شريحة عمالء "  -أ

في عمليات تخالف النظام واآلداب العامة أو إذا اساء العميل استخدام الخدمات المصرفية  -ب

 الرقابية.الجهات من  بنك الكويت الدولي أوعمليات غير مصرح بها من 
أو لها عالقة بعمليات غسل األموال  مشبوهةعمليات احتيال أو احتيال أو  إذا قام العميل بعمليات -ت

أو تكون مخالفة للقوانين  2013لسنة  106وتمويل اإلرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 

 واللوائح والقرارات السارية في دولة الكويت. 
 

مجموعة من البرامج أو العروض أو الخصومات أو الحمالت الترويجية  طرحعن يحق للبنك أن يعلن  .12

أيضا أن يحدد العمالء " KIB" العمالء. كما يحق للبنك " BLACK أو الجوائز أو المزايا إلى شريحة "

 المشمولين في تلك البرامج أو العروض أو الخصومات أو الحمالت الترويجية أو الجوائز أو المزايا. 
 

أو أية   "  BLACK "عمالء "تعديل وإلغاء البنود والشروط الخاصة ببرامج شريحة KIB"يحق للبنك  .13

ومستويات معايير تلك  ،والجوائز ،وبنود المشاركةمزايا العروض، حمالت ترويجية لهم مثل 

حتى وإن كان لهذه التعديالت تأثير على قيمة المزايا أو  وذلك في أي وقت   ،كليا أو جزئيا ،الجوائز

غير مشروط. يقوم البنك نهائي و" KIBالجوائز الممنوحة أو نسبة الخصومات ويعتبر قرار البنك " 

"KIB .بإخطار العميل بأية تعديالت من خالل قنوات البنك المتاحة " 
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لترويجية أو البرامج أو العروض أو باإلعالن عن الحمالت ا "KIB"يقوم بنك الكويت الدولي  .14

الخصومات أو المكافئات أو المزايا الخاصة بحاملي البطاقات االئتمانية وبطاقات الدفع المسبق من 

خالل الموقع الرسمي للبنك أو أي وسيلة من الوسائل األخرى المتاحة للبنك، ويقر العميل حامل 

أو  ترويجية أو البرامج أو العروض أو الخصومات الحمالت ال البطاقة بأنه اطلع على شروط وأحكام 

وقام بمراجعتها من خالل الموقع الرسمي للبنك  "KIB"المكافئات أو المزايا المعلن عنها من البنك 

"KIB"  ًووافق عليها دون أي تحفظ أو اعتراض، وال يحق مسائلة البنك أو االعتراض على ذلك حاليا

 عدم التمكن من -على سبيل المثال للحصر  -رويجية أو االدعاء في شأن الحمالت الت أو مستقبالً 

   الموقع الرسمي للبنك. زيارة 

 


