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 )شعار( 

 بيت التمويل الكويتي 

 

 " بيتك" برنامج مكافآت 

 الشروط واألحكام 

 المقّدمة  .1

مكافآتُُكُ حت ُ • برنامجُ استخدامُ واألحكام"(ُ "الشروطُ بوصفهاُ بعدُ فيماُ إليهاُ )ويشارُ واألحكامُ الشروطُ هذهُ مُ
موقعُدامُالتخاسردادُُو،ُواست"بيتكُ"،ُوعضويةُبرنامجُمكافآتُُ"بيتكُ"،ُوتحصيلُنقاطُبرنامجُمكافآتُُ"بيتك"

 ُ."بيتك"اإللكترونيُوتطبيقُالجو الُلبرنامجُمكافآتُ

ُمنُصفحاتُالموقعُاإللكترونيةُأوُتطبيقُالجو الُوالخدماتُالتيُيعرضانها،ُُيُ أمُاستخدابالدخولُإلىُو/أوُ •
ُالعضوُبأن هُقدُاط لعُعلىُوفهمُوقبلُبالشروطُواألحكامُالتالية،ُويخليُالمسئوليةُُ ويوافقًُُءُكاماًلُُالإخيقر 

أحياًنا؛ُلذلك،ُُيثهاُُتحُدُُويجوزُتعديلُهذهُالشروطُواألحكامُأُوامُبماُجاءُفيها.ُُجبهُعلىُاالمتثالُوااللتُزبمُو
رةُألجلُالوقوفُعلىُآخرُتحديثاتُتلكُالتعديالتُالتيُُ نشج عُاألعضاءُعلىُزيارةُهذهُاألقسامُزيارةُمتكر 

 تطرأُعليهاُ.

ُمنُاالمتيازاتُأوُالخصائص،ُبناإللغاءُأوُالللتعديلُأوُاُُ"بيتكُ"يخضعُبرنامجُمكافآتُُ • ًءُُتغييرُأوُتقييدُأي 
ُمسئوليةُمنُجانبناُ.ردين،ُعلىُسلطتناُالتقديريةُمنف هُإليكمُأوُتحم لُأي  ُسابقُإشعارُيوج   دونُأي 

 التعريفات .2

ُنتهاُ:لمعانيُالمبي نةُقرُيي قصدُبالمصطلحاتُالتاليةُاألغراضُهذهُالشروطُواألحكام،ُ
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تُالتمويلُالكويتيُبرنامجُالمكافآت،ُوالذيُيكتسبُاألعضاءُمنُخاللهُُيُبييجُرُُ:"بيتك"آت  برنامج مكاف •
افآتُمنُخاللُتنفيذُمعامالتُعبرُبطاقاتُوخدماتُبيتُالتمويلُالكويتيُالخاصةُبهم،ُومنُثم ُُنقاطُمُك

واُالنقاطُالمكتسبةُلمختلفُالمكافآت.  يسترد 

 مكافآتُبيتك"ُ.نقاطُبرنامجُ"ُنهيستحقُالعميلُُعُالحسابُالذيُسوفُ:الحساب •

ُفردُيكونُعمياًلُلبيتُالتمويلُالكويتيُ.ُالعميل: •  أي 

)ي شارُإليهاُفيماُبعدُبوصفهاُ"النقاط"(.ُوت ستحقُهذهُالنقاطُلعضوُالبرنامجُبناًءُعلىُُُُ:"بيتك"  نقاط مكافآت •
 انتهاجهُسلوًكاُمعيًناُ.

 ويجيةُ.تُرالةُبشأنُاألنشطةُالنقاطُالمكتسبُهيُتلكنقاط العالوة:  •

أُُة:المكافأ • الكويتيُ التمويلُ بيتُ جانبُ منُ توفيرهاُ المزمعُ دةُ المحد  الخدماتُ أوُ شركاءُالبضاعةُ أحدُ وُ
 البرنامجُإلىُأحدُالعمالءُمقابلُالنقاط.

دُبضاعةُأوُخدماتُيشاركُفيُبرنامجُمكافآتُُالشريك: • ُمزو   .ُُ"بيتك"أي 

ُعميلُي ُدُالعضو: •  .ُُ"بيتك"تُبرنامجُمكافآعضًواُفيُرجُبوصفهُأي 

 رُالكويتُييناالُدد. ك:  •

نُمُنُُرمز كلمة المرور الصالح استخدامها لمّرة واحدة: • ُعددُمكو  أربعةُأرقامُي رسلُإلىُالعضوُفيُُُُأي 
ةُبرنامجُمكافآتُ  .ُُ"بيتك"التفاعالتُالرئيسيةُمعُمنص 

مهاُُُُ:"بيتك"منصة برنامج مكافآت   • وصفهاُبوابةُتسجيلُُلتمويلُالكويتيُلعمالئهُببيتُايقصدُبهاُمنصةُيقد 
 ردادُالمكافآتُ.التيُالُتنحصرُعلىُالدخولُإلىُخياراتُاستألعضاء،ُدخولُا
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ال • مُُ:ؤهلةمالمعاملة  بوصفهاُ البنكُ دهاُ يحد  والتيُ العميل،ُ حسابُ عبرُ تجرىُ معاملةُ ُ للنقاطُُُؤهلُةأي 
 المستحقةُ.

 شروط عضوية البرنامج .3

 ."بيتكُ"مكافآتُنُتلقائًياُببرنامجُأهليويلُالكويتيُالمستاقاتُبيتُالتمجميعُحامليُبطي درجُ •

لبطاقاتُُجميعُتلكُاُُالمؤهلةسوفُيتراكمُلألعضاءُالمالكينُللعديدُمنُبطاقاتُاالئتمانُأوُالدفعُالمسبقُُ •
 تحتُحسابُواحد.

 مُلتفعيلُحساباتهمُ.يتعي نُعلىُاألعضاءُقبولُالشروطُواألحكا •

 ُ."بيتك"نامجُمكافآتُموقعُاإللكترونيُلبُرأوُالُُخدامُتطبيقُالجو اليلُحساباتهمُباسُتيمكنُلألعضاءُتفع •

• ُُ مكافآت برنامجُ استخدامُ يسيءُ العضوُ ُ أن  منفرًداُ التقديريةُ سلطتهُ حسبُ البنكُ رأىُ بيعُُ"بيتك"إذاُ )مثلُ
ىُذلكُأوُإنهاءُمنحُالنقاطُإلُُالخ(،ُيجوزُللبنكُتعليقُُالنقاطُأوُاالحتيالُأوُاالدعاءُالزائفُبفقدانُالنقاط،

إلغاءُالنقاطُُُُ–حسبُسلطتهُالتقديريةُُُُ–يجوزُللبنكُأيًضاُُ.ُوفيُتلكُالحاالت،ُُفورُيبأثرُُذكورُُالعضوُالم
 التيُتراكمتُفعليا.

منُجانبُحسابُالعميل.ُفإذاُج م دتُالبطاقةُالوحيدةُالتيُيمتلكهاُالعضوُُُُتتبعُحالةُحسابُالمكافآتُحالة •
سبب، ُ ألي  لتُُالبنكُ استحقاقهُ عدمُ ثبتُ الشأوُ معاملةُ ُُنفيذُ تراء، "مُوُُتغيرسوفُ إلىُ العضوُ قوف"،ُُحالةُ

لحالةُالحسابُمر ةُأخرى.ُقادرُعلىُاستردادُأوُكسبُنقاطُجديدةُلحينُتنشيطُالبنكُُُُوسوفُيكونُغير
ةُعلىُُعميلك(ُ/ُأوُلمُتكنُساريذلكُأيًضاُإذاُلمُت حد ثُبياناتُالعميلُالمطلوبةُ)بياناتُاعرفُُُُويسرُي

 النظام.ُُ
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ُمنُُ • ُفيُتزويدُُلعميلُُيمنحُافيُالبرنامج،ُُكُالعميلُُفورُاشترا،ُُاألحوالفيُأي  بيتُالتمويلُالكويتيُالحق 
ُتفاصيلُمطلوبةُمنُجانبُالشركاءُدونُتحم لُبيتُالتالشركاءُ ُمسئوليةُمهماُتكن.ُُبأي   مويلُالكويتيُأي 

وانه؛ُُتغييرُيطرأُعلىُتفاصيلهُاألمنيةُوعنتيُبأيُ يُُوإشعارُبيتُالتمويلُالكُُيتحم لُالعضوُالمسئوليةُعن •
وإذاُلمُيتمُإضافةُتلكُالنقاطُعلىُُنُضمانُإضافةُنقاطُالعضوُعلىُنحوُمالئم.ُُكماُيتحم لُالمسئوليةُُع

 يجبُعلىُالعضوُإبالغُالبنكُوتزويدهُبالمستنداتُالداعمةُحيثماُينطبقُذلك.نحوُمالئمُبالكشف،ُ

 الستحقاقبلية لقاال .4

أ ُُيكونُ من ُ بيُتي  ُُُُعمالءُ الكويتي ُُالتمويلُ إحدى الحامليُ الستُحالبطاقاتُ قابالُ برنامج ُُعضويةُُقاقتاليةُ
ُُ:"بيتك"مكافآت 

 فيزاُالذهبيُة •

 (ُالذهبيُةT3تيسيرُ) •

 ُكفيزاُكالسي •

 (ُالكالسيكيُةT3تيسيرُ) •

 فيزاُالبالتينيُة •

 ماسترُكاردُالذهبيُة •

 ماسترُكاردُالكالسيكيُة •

 نيُةدُالبالتُيماسترُكاُر •

 ستاندرد(ُالبالتينيةT12ُتيسيرُ) •
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 بريميوُميةُ(ُالبالتينT12تيسيرُ) •

 كيُة(ُالكالسُيT12تيسيرُ) •

 (ُالذهبيُةT12تيسيرُ) •

 اعتماُدُالماسية"فيزاُ •

 الماسيُةُ(T12)فيزا •

 تشُرفيزاُسيجن •

 سيلكُتفيزاُالبالتينيةُ •

 بطاقةُ"فيزاُانفينيت"ُالمعدنيةُالسوداءُُ •

 دنيةُالفضيُةبطاقةُ"فيزاُانفينيت"ُالمع •

 ت"ُالمعدنيةُالصفراءينُيفُنازاُبطاقةُ"فُي •

 بقةُالدفُعبطاقةُحسابيُمُس •

  غيير دون سابق إشعار.تخضع هذه القائمة للت

 ئاتُيعتمدُعلىُنوعيةُالبطاقةُ.منُثالثُفهوُبرنامجُُُ"بيتك"فئاتُبطاقاتُبرنامجُمكافآتُ •

 "ُ.خضراء،ُفضية،ُسوداء فئاتُالبطاقاتُهيُُ" •

 لُالكويتي.التمويُيُتبُُبشريحةُعميلالُتتأث رُفئةُالبطاقةُُ •

 " السوداء ت الفئة "بطاقا •
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o ءُُيزاُانفينيت"ُالمعدنيةُالسوداةُ"فبطاق 

o فضيُةنيت"ُالمعدنيةُالبطاقةُ"فيزاُانفي 

o بطاقةُ"فيزاُانفينيت"ُالمعدنيةُالصفراء 

 " الفضية "بطاقات الفئة  •

o فيزاُالبالتينيُة 

o ماسترُكاردُالبالتينيُة 

o (ُتيسيرT12ُُالبالتينية)بريميوُم 

o ُماُداعتُماسيةلافيزا 

o ُفيزا(T12)ُُالماسيُة

o سيليكُتُفيزاُالبالتينية 

o ُيُمسبقةُالدفُعحساببطاقة 

 

 "الخضراء بطاقات الفئة " •

o ُيُةالذهبفيزا 

o (ُتيسيرT3ُالذهبيُة) 

o فيزاُالكالسيكيُة 
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o ُتيسير(T3ُالكالسيكيُة) 

o ماسترُكاردُالذهبيُة 

o ماسترُكاردُالكالسيكيُة 

o ت(ُيسيرT12ُُالبالتينية)ُُستاندرد 

o ُتيسير(T12ُ)الكالسيكيُة 

o (ُتيسيرT12ُ)الذهبيُة 

 
 

 خصائص النقاط  .5

ةُ)ُتنتهيُصالحيةُالنقاطُبعُد •  دار.اإلصمنُتاريخُتبًدأُاعتباًراُُ(ُشهًرا24انقضاءُمد 

ةتنتهيُصالحيةُنقاطُالعال •  رُ.باًراُمنُتاريخُاإلصدا(ُشهًراُتبًدأُاعُت24)ُوةُبعدُانقضاءُمد 

علىُالنحوُالمبي نُبهذهُالشروطُواألحكام.ُُُُالُ إالُيمكنُاكتسابُالنقاطُأوُحيازتهاُأوُتحويلهاُأوُاستردادهاُُ •
ُا ُأي  إجراءُاولةُُافآتُخالًفاُلذلك،ُأوُمحكالمُُنامجلنقاطُبُرُُنحُأوُبيعُأوُمبادلةُأوُتحويلستخدامُأوُمويعد 

ُمنُنقاطُبرنامجُمكافآتُُُوالشروطُواألحكام.ُُُُثابةُانتهاكُصارخُلهذهذلك،ُبم التيُلمُُُُ"بيتك"سوفُتكونُأي 
.ُُ"بيتك"ردادهاُلبرنامجُمكافآتُيمكنُاستُُباطلةُواليازتهاُوفًقاُلهذهُالشروطُواألحكام،ُحُارمُرتكتسب،ُمعُاسُت

ت خص أيُ وسوفُ ُُُُمُ ُُمن مكافآت برنامجُ ُُُُ"بيتك"نقاطُ حساب ُومنُ استردُ العضو،ُ نلغيُُإذاُ سوفُ فإن ناُ ت،ُ
 مكافآتُذاتُالصلةُ.ال
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ُقيمةُنقدية.ُ"بيتك"الُتحملُنقاطُبرنامجُمكافآتُ •  أي 
 

 تراكم النقاط  .6

 بُحسابُعضويتهُ.اُمنُبطاقةُاستحقاقهُبموجنفاقُعضوُالبرنامجُإنفاقًُإُوُنيك •

 ُ. نقاط 10ُويتيُهودينارُك1ُُلكلُياالكتسابُالرئيسمخط طُويكونُ •

 نقطةُ.12ُُ=ُدينارُكويتي1.2ُُُتحقُعنُُاط.ُفعلىُسبيلُالمثالُيسسورُالنُقاكتسابُكوي سمحُب •

ُاألدنىُللمبلغُالمزمعُإنفاقهُلبدءُاكتسابُنق •  ادلهُبالعملةُاألجنبيةُ.دينارُكويتيُأوُماُيع1ُطُهوُُاالحد 

ُُعلىُُُُاكتسابُنقاطُُ"(الفضية"ُُوُُ"السوداء"يمكنُلفئاتُالبطاقاتُ) • ُُمنُمعامالتُنقاطُالدفعُأوُمعامالُتأي 
 رونيةُعبرُالعالم.التجارةُاإللكت

ارُالمشاالخضراءلبطاقاتُ)"فئاتُايمكنُل • نُُُيرُك"(ُكسبُنقاطُعلىُالمعامالتُالتيُت جرىُعبرُنقاطُبيعُالتج 
 وحسب.

دةُسلًفا،ُمثلُ)ضاعفُنقاطُهذهُالجمعة،منُالحمالتُالترويجيةُُوةُُيمكنُكسبُنقاطُالعال • قاطُُن5ُُُ×ُُالمحد 
 للمعامالتُالتيُتتمُبالخارج،ُالخ(

ةُأوُالمجتمعة،ُمثلُ)اشتريُمنُتاجرُُوةُبشأنُالمعاييرُالفرديلترويجيةُباكتسابُنقاطُعالتسمحُالحمالتُا •
دُ&ُادفعُباستخدامُمح  (.ُظةُبيتُالتمويلُالكويتي،ُالخُفمحد 

• ُُ يمكنهم بعدُ البرنامجُ وأحكامُ بشروطُ يقبلواُ لمُ الذينُ الشروطُُنقاُُُباكتسااألعضاءُ قبولُ ُ/ التنشيطُ قبلُ طُ
ُنقطةُلحينُتنشيطُح؛ُغيرُأن هُلنُيواألحكام سابهمُبقبولُشروطُوأحكامُُكونُبمقدورُاألعضاءُاستردادُأي 
 البرنامجُ.
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 حتى ينعكس. امالت، وقد يستغرق عّدة أياماإلطار الزمني لمعالجة المع رصيد النقاط سوف يعتمد على •

ا • حامليُ البرنامجُ أعضاءُ ُُلبطايكتسبُ والتكميليقات صناألساسيةُ فيُ نقاًطاُ فرديةُ والذيدوقُ يكونُُُ،ُ
المكافآت. ذاتُصندوقُ االستردادُمنُ ويمكنُ األساسية،ُ البطاقاتُ ويكونُحاملُُُصندوقُمكافآتُحامليُ

 ساب.النهائيُللحُرقُتلكُالنقاط،ُويكونُالمالكسيةُالشخصُالوحيدُالمستحقُلحالبطاقةُاألسا

ال • المعاملةُ ت لغىُ أمستححيثماُ تستُرقةُ أوُ ت عكسُ قوُ سُودُ الخ،ُ ايمتها،ُ البنكُ يخصمُ الصلةُلفُ ذاتُ نقاطُ
 المستحقةُكنتيجةُلظهورُذلكُالعكسُ/ُاستردادُالقيمة،ُالخ.ُ

لأل • ُُبالنسبةُ البطعضاء منُ العديدُ سوفحامليُ البنك،ُ منُ المستحقةُ كلُُُاقاتُ عنُ المكتسبةُ النقاطُ تظلُ
 ةُالحسابُوالبطاقةُجي دة.ىُاألقل،ُوكانتُحالةُعُلواحُدب،ُإذاُكانُللعضوُبطاقةُنشطةُبطاقةُبالحسا

 :ملياتُالمؤهلةُالُتتضمنُالعملياتُالتاليةالعُ •

o تحويلُالرصيُد 

o ُنوُع  رسومُأي 

o لشراُءاُعملياُتتُأوُتوقفُعدمُإجراءُمعامال 

o السحوباتُالنقديُة 

o ُ(ُُمنُجانبُالتاجرُُالمعامالتُاالسترداد)مطالبات 

o  ُدُمنُجانُبأي  والمطلقة.ًُقاُلسلطتهُالتقديريةُالفرديةُنكُبينُالحينُواآلخرُوفالبُُمعامالتُأخرىُتحد 
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 ُ.مؤهلةالعلىُجميعُالمعامالت1.5ُُُلمضاعفُ×ُُُ"السوداء"بطاقاتُالفئةُتخضعُُ •
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ارُالمشاركونُُ • ،10ُ،ُُ×5ُ×،1ُُ×متغي رُبناًءُعلىُاتفاقُالتاجرُ)فعلىُسبيلُالمثالُُُُمضاعُفقدُيعرضُالتج 
 .ُ(الخ

 

ُالمضاعفينُبالنسبةُللمعاملةُُمشاركُعلىُالتوازي.ُويمكنُتنشيطُكالالفئةُومضاعفُالتاجرُالاعفُُيعملُمض .8
 (شروط استرداد النقاطذاتها.ُ)

حساباتهمُعبرُتطبيقُالجو الُأوُالموقعُنشيطُُُتاألولى،ُيجبُعلىُأعضاءُالبرنامجُُُُبالنسبةُلالستردادُللمر ة •
 ."بيتكُ"مجُمكافآتُبرنااإللكترونيُُل

يمُك • اسالُ يمنُ والُ النقاط.ُ كسرُ القيمةتردادُ ذاتُ ُ إال  النقاطُ استردادُ ُُُُكنُ )مثل: الطبيعيةُ ُُ،100العدديةُ
دةُ/الشرائحُالخ(،ُووفًقاُللصيغةُأوُُ،120  ُ."بيتك"منُجانبُبرنامجُمكافآتُُالفئاتُالمحد 

قاب • غيرُ ُ/ القيمةُ الستردادُ قابلةُ غيرُ المكافآتُ جميعُ لإللغتكونُ ُُلةُ وتخضع واألاء،ُ واجبةُُحكاللشروطُ مُ
ُُ يشمل )بماُ واشُتالتطبيقُ االسترداد،ُ صالحيةُ وحدودُُراطاانتهاءُ والكفاالتُ اإللغاء،ُ وقيودُ الحجز،ُ تُ

ديُخدماتُبرنامجُالمكافآتُو  أوُالتج ار./المسئولية(ُلمزو 

يجُولىُُيوافقُالعضوُع • بأن هُ يقبلُاإللغاءُوغيرُمشروط،ُويقبلُصراحًةُ للبنكُُنحوُالُ حسبُسلطتهُُُ–زُ
ُغرضُ)بماُفيُذلكُغرضُُُُ–ةُُالتقديري ُمعلوماتُأوُُ(ُُ"بيتك"استردادُنقاطُبرنامجُمكافآتُُوألي  مشاركةُأي 

تابعةُُشركاتهُالتُالعضوُمعُالبنكُأوُُتفاصيلُأوُبياناتُتتعلقُبالعميلُو/أوُحساباتُالعضوُو/أوُمعامال
ُمنُالجهاتُالخارجيةُُ ُمنُالمناطق.ُُفيُُأوُأي  ُلمطلرُعلىُعددُالنقاطُايمكنُالعثُوُوأي  وبُاستردادهاُألي 

 ،ُويجوزُتغييرهاُدونُسابقُإشعارُ."بيتك"الُلبرنامجُمكافآتُلجوُ الموقعُاإللكترونيُأوُتطبيقُاُمكافأةُعبر

نقاطُأوُغيرهاُمنُالمكافآت،ُوقدُتخضعُلتاريخُُمقابلُُمبادلتهاُُكنُإرجاعهاُأوُُوفورُاستردادُالمكافأة،ُالُيُم •
دُمنُجانانتهاءُ دُالخدمةُ.كويتبُبيتُالتمويلُالمحد   يُأوُالشريكُمزو 
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ُُُُيجوز • أي  فيُ الكويتيُ التمويلُ ُُلبيتُ ُُوقت مكافآت برنامجُ نقاطُ عددُ تغييرُ إشعارُ سابقُ ُُُ"بيتُك"ودونُ
ُم المقد مة،ُأوُفرضُقيودُإضافيةُعلىُُُُعينها،ُأوُسحبُالمكافأةكافأةُبالمطلوبُالحصولُعليهاُمقابلُأي 

 ا.ُُوطُالحصولُعليهالمكافأةُأوُشُر

ُخساُرُُاءلةالُيمكنُمس • صر حُبهُلرمزُُيرُمةُأوُسرقةُأوُضررُأوُاستخدامُغبيتُالتمويلُالكويتيُعنُأي 
 كلمةُالمرورُصالحُاالستخدامُلمر ةُواحدةُأوُالمكافأةُ.

المس • العضوُ ُعيتحم لُ كئوليةُ ُرمزُ أن  التأك دُمنُ المكافأةنُ ُ/ واحدةُ لمر ةُ االستخدامُ المرورُصالحُ لمُُُُلمةُ
ُشخص،ُأوُلمُيساءُمعالجته.ُُُُةُمعشف،ُأوُالمشارُكللكيتعر ضُُ ُخسارةُناشئةُعنُاالستخوُتأي  دامُُكونُأي 

 اُ.وُمنفردًُلرمزُكلمةُالمرورُصالحُاالستخدامُلمر ةُواحدةُ/ُالمكافأةُمسئوليةُالعضغيرُالمصر حُبهُ

ةُُدُإجرائهُمعامُلالخاصُبهُعندةُُوُإدخالُرمزُكلمةُالمرورُصالحُاالستخدامُلمر ةُواحقدُيتعي نُعلىُالعض •
 لبُاالستردادُ.لُطدُت طرحُأسئلةُأمنيةُإضافيةُخال.ُوق"بيتك"تردادُعبرُبرنامجُمكافآتُاس

سلطةُالبنكُالتقديرية،ُوذلكُُُىيجوزُتعديلُالمكافآتُالمعروضةُمنُجانبُالبنكُمقابلُاالسترداد،ُبناًءُعُل •
 بينُالحينُواآلخرُ.

ُُُُلبنكعُنظيفُلدىُاتاريخُائتمانُودفيتعي نُعلىُالعضوُالحفاظُعلىُُ • وسوفُمقابلُالخدماتُوالمنتجات.

عودةُسلوكُالدفعُمنُُلحساباتُإلىُإيقافُاستردادُالنقاطُلحينُُ/ُاُُيُتعسرُالسدادُ/ُحظرُالبطاقاُتيؤدُ 
 يعيةُ.ُبجانبُالعميلُإلىُحالتهُالط

إالُ  • تستأهلُاالستردادُ لةُبحسابُبرنامجُمكافآتُُالُ المسج  النقاطُ تلكُ داد.ُوسوفُ،ُفيُوقتُاالستُر"تكبُيُ"ُ
قطُُتكوُن دلياًلُ الكويتيُ التمويلُ بيتُ ُُسجالتُ اعًيا النقاطُ بعددُ يتعلقُ العضوُُلمسجُ فيماُ إلىُ والمضافةُ لةُ

 والمتاحةُلالسترداد.ُُ
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ُنقاطُعبرُالقنواتُالتاليةُ:ادُاليمكنُاسترُد

 .ُ"بيتك"ُتطبيقُالجو الُوالموقعُاإللكترونيُلبرنامجُمكافآُت •
 

 قاط رداد النخيارات است .10

ُاليةُ:وفًقاُللخياراتُالتيمكنُاستردادُالنقاطُ

تستخدمُالنقاطُُُُ[(:الخضراء&    الفضية،  السوداءالبطاقات ]تأهلين من فئات  الدفع بالنقاط )العمالء المس •
ارُالمشاركيُنبطاقةُاالئُُكطريقةُللدفعُمنُخالل  تمانُبمحالتُالتج 

o ارُالمش  يتي.ُُالكُوالتمويلُاركينُبنقاطُدفعُبيتُتقتصرُقناةُاالستردادُهذهُعلىُالتج 

o ُد ُاألدنىُللنقُقيمةسوفُتحد   لتمويلُالكويتيُ.اطُالمزمعُاستردادهاُمنُجانبُبيتُاالحد 

البطاقا • المستأهلين من فئات  ]القسائم اإللكترونية )العمالء  تستخدمُُُ[(:الخضراء&    الفضية ،  السوداءت 
 القسائمُاإللكترونيةُلدىُالتج ارُالمشاركينُ.

o ُاألدنى  ُ.هي 1,000 نقطةُونيةمةُإلكتُرقسيستردادُالدفعُبالُُقيمةُالحد 

o د دتُفترةُصالحيةُالُد (6ُعلىُمدارُ)ُُ"بيتك"ريقُبرنامجُمكافآتُُمنُجانبُففعُبالقسيمةُاإللكترونيةُُح 
 .ُُأشهر

)ا • اإللكترونية  المستأهلين  السوق  ]لعمالء  البطاقات  فئات  تستردُُُ[(:الخضراء&    الفضية ،  السوداءمن 
 ."يتكبُ"تُمكافآُوقُاإللكترونيةُلبرنامجالنقاطُلمختلفُالعروضُمنُشركاءُالس



 

 

 

 

This is an Internal Document and should not be shared with unauthorized users. 

o ُيةُعلىُالتاجرُعارضهاُ.استخدامُصفقةُالقسيمةُاإللكتروُنيقتصر 

o ُعلىُالنحوُالمتفقُُقةُقسيمةُإلكترونيةُشروطهاُوأحكامهاُالخاصة،ُوتاريخُصالحيتهاونُلكلُصفيك،
 معُالتاجرُعارضهاُ.عليهُ

ُالوجُالمكافآتُ.نُكتومُمجرُسوقُإلكترونيةُعنُكلُُي(ُصفقةُفريدةُلكلُتا1ي سمحُلعضوُالبرنامجُاستردادُ)

النقاط )العمالء المس • البطاقات  مبادلة  فئات  برنامجُُُُقط(:[ ف الفضية&    السوداء]تأهلين من  نقاطُ مبادلةُ
 ُ.لجهةُخارجيةءُمعُبرنامجُالوالُ"بيتك"مكافآتُ

o ُعضو.ُُ(ُيومُبعدُتأكيدُال30النقاطُمعُبرنامجُالوالءُلجهةُخارجيةُفيُغضونُُ)سوفُيعالجُتبادل 

o لةُ.،ُسوفُيستعيدُالعضوُجميعُ(صح ةُرمزُالعضودمُعُُمثل:)ُإذاُفشلُتبادلُالنقاط  النقاطُالمحو 

دُ ُُاألدنىُلنقاطُالتبادلُلكلُشريك.قيمةُالحدُ ت حد 
ُ

تحويلُالنقاطُالخاصةُبكُإلىُُُفقط(:  فضي  و  أسودت  ن من فئات البطاقامالء المستأهليتحويل النقاط )الع •
ُع  ."بيتك"امجُمكافآتُضوُمستأهلُببرُنأي 

ُ

• ُُ )يغمنُُاألعضاء الفئتينُ منُ البطاقاتُ حامليُ الفئةُُالفضيةُُوُُالسوداءرُ منُ البطاقاتُ حامليُ ولكنهمُ ُ،)
 لتاليةُ:أهلونُلخياراتُاالستردادُا(ُوحسب،ُيستالخضراء)

o قسيمةُإلكترونيةُمنُالتاجرُالمشارك 

o يُةالسوقُاإللكترون 

 دادُالتاليةُ:ستُرتأهلواُلخياراتُاالوحسبُلنُُيُ(الخضراءاألعضاءُحاملُالبطاقاتُمنُالفئةُ) •
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o ةُخارجيُةقاطُمعُبرنامجُالوالءُلجهتبادلُالن 

o تحويلُالنقاُط 

ُُارُةرُسُيأوُاستئجالنقاطُبتذكرةُطيرانُُكتالوجُالسفرُ)ُمؤهلُلحامليُالبطاقاتُالسوداءُوالفضيةُ(:ُاستبدالُا •
 للسفر.ُ"بيتك"دقُمنُخاللُكتالوجُمكافآتُفنحجزُأوُ

 قاطُفقطُ.ضاءُبالدفعُمقابلُحجزُبالُنلألعيسمحُُحاليا •

• ُُ السفريتضمن ُُخاُُوأحكامُُشروطُُكتالوجُ عصة االطالعُ فييمكنُ ُُُُليهاُ عبرُللمكافآُُ"بيتك"تطبيق اوُ تُ
 الموقع.

• (ُ الخيريةُ للجمعياتُ وامؤهالتبرعُ السوداءُ البطاقاتُ لحامليُ (:لفضيلُ منُُُُةُ خيريُ لمشروعُ بنقاطكُ تبرعُ
 اختياركُلقائمةُمحددةُمسبقا.

 دك(.1نقطةُُ)1000ُُهوُللتبرعُُاألدنىُمنُالنقاطدُالح •

 بلةُلالسترداد.غيرُقُاُُ"بيتكُ"نقاطُمكافآتُُنُخاللمالتبرعُللجمعياتُالخيريةُ •

الخضراء   من الفئة  بطاقات األعضاء الذين ال يحملون بطاقة من الفئة السوداء أو الفضية ويحملون فقط   •

 رداد التالية: ست االمؤهلون فقط لخيارات 

o  إلكترونية من التاجر المشاركقسائم 

o ت عبر االنترن  التسوق 

 د التالية: ت االستردااألعضاء الذين يحملون بطاقات خضراء فقط غير مؤهلين لخيارا •

o .تبادل النقاط مع برنامج الطرف الثالث 

o  .تحويل النقاط 

o .التبرع للجان خيرية 
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o لسفر. كتالوج ا 
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ُإشعُُدونُالحاجةُُ"بيتك"فيُإنهاءُبرنامجُمكافآتُُُُالكويتيُالحقُمنفرًدالبيتُالتمويلُُ • هُإلىُأي  ارُخط يُيوج 
ُسببُم ُُهماُيكن،ُوسوفُتصادرُُإلىُالعميل،ُودونُأي  ُوقت،ُدونُُأي  ُقيمتهاُإلنقاطُلمُتستردُفيُأي  ىُُرد 

 أوُتعويضهمُعنهاُ.حامليُالبطاقةُ

بُرتنتهيُُ • ُُُُ"بيتك"ُُنامجُمكافآُتعضويةُ التلقائًيا الوفاةُأوُاإلعسارُ المقبولُعبرُُفورُ السلوكُغيرُ أوُ ماليُ
( ُدالحسابُ ي حد  تُُوالذيُ وفيُ منفردين(.ُ التقديريةُ لسلطتناُ ُُوفًقاُ الحالة، ُُيُ لكُ الحق  نقاطُصادرُ اكتسابُ فيُ

 تلقائًياُ.ُُ"بيتك"ُواستردادهاُعبرُبرنامجُمكافآُت
ُ

سوفُيشك لُاكتسابُأوُواألحكامُدونُسابقُإشعار.ُُوالشروطُُىُهذهُُجراءُتغييراتُعلالكويتيُإيجوزُلبيتُالتمويلُُ
لة.ُويجوزُلناُتعليقاعبرُحسابُالعضوُقبواًلُللشروطُواألحكامُُُُ"بيتك"مكافآتُُُُاستردادُنقاطُبرنامج أوُإنهاءُُُلمعد 

أن ناُسوف"بيتك"برنامجُمكافآتُُ ُاُُ،ُغيرُ هُاإلشعارُ ُُُقبلُقيالذيُنراهُمعقوالًُنوج  ُُقعُذلُكوإذاُماُُومناُبذلك. وفُس،
ُألعضاءُ.تعل قُأوُتنهىُجميعُحساباتُا

 


