إنطلـ ــق نح ـ ــو آف ـ ــاق أوس ـ ــع
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السفر

تحويل
األميال

االسترجاع
النقدي

العروض
المميزة

أكـ ـ ـ ـ ــرث ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـاء ...ب ـب ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــة

اتصل 7777 7777

موقعنا www.kfh.bh
@kfh.Bahrain

هل تتطلع لقضاء عطلة عائلية رائعة
مع خطة للدفع تناسب احتياجاتك تمامًا

أك ـ ـ ـ ـ ــرث ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـاء ...ب ـب ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــة
تقدم بطلبك اآلن!
تطبق الشروط واألحكام.

اتصل 7777 7777

أو زيارة www.kfh.bh

@kfh.Bahrain

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

مـــــرحبـــــًا
والء بيتك هو البرنامج الجديد الذي يتيح خيارات مرنة ومتنوعة الستبدال النقاط لجميع
حاملي بطاقات بيت التمويل الكويتي  -البحرين االئتمانية والمسبقة الدفع .يتم احتساب
النقاط بشكل يومي ،وبإمكان العمالء رؤية جميع النقاط على https://rewards.kfh.bh
المميزات:
.1

هنالك خيارات عديدة لإلسترداد:
• السفر (تذاكر الطيران ،حجوزات الفنادق ،تأجير السيارات)
• أحدث منتجات التسوق
• تحويل األميال الجوية
• استرجاع نقدي

	.2يمكنك حجز تذاكرك كلها من دون دفع ضرائب إضافية.
 .3يمكنك الدخول على والء بيتك من خالل تطبيق .KFHB Cards
.4

موقع مخصص السترداد النقاط.https://rewards.kfh.bh :

للتسجيل في برنامج مكافآت والء بيتك ،تفضل بزيارة
https://rewards.kfh.bh
للمزيد من المعلومات اتصل على 7777 7777

أسجل؟
كيف يمكنني أن
ّ
زيارة الموقع اإللكتروني:

1

https://rewards.kfh.bh

إضغط على «تسجيل»

2

SIGNUP

أدخل «»KFHB-
متبوعا برقمك الشخصي.
ً

3

4

5

6

Enter ID No.

OTP

أدخل رسالة OTP
من هاتفك إلكمال التسجيل.
Enter OTP

قم بإنشاء
رقم سري جديد مكون من  4أرقام.
New 4 digits PIN

كلمة المرور
لقد تم تحديث كلمة المرور الخاصة بك.

إنطلق نحو آفاق أوسع

مـع مزايـا غيـر محـدودة
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تقدم بطلبك اآلن!
تطبق الشروط واألحكام.

اتصل 7777 7777

أو زيارة www.kfh.bh

@kfh.Bahrain

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

متــوفــرة

نقدم لكم
فيزا بالتينيوم
مسبقة الدفع

تحكم في اإلنفاق واعمل ضمن ميزانية محددة
مع بطاقة بالتينيوم مسبقة الدفع الالتالمسية
تأمين حماية المشتريات وتأمين الضمان الممتد على المشتريات.
إجراء معامالت آمنة عبر االنترنت على جميع المواقع اإللكترونية القابلة لبطاقات .VISA
يمكنك إجراء عمليات الدفع بدون تالمس في أي متجر يدعم خاصية البيع الال تالمسي من شركة .VISA
يمكنك إستخدامها حول العالم وفي جميع نقاط البيع القابلة لبطاقات .VISA
شاملة العروض والمكافآت من بيت التمويل الكويتي  -البحرين.
قم بتنزيل تطبيق  KFHB Cardsعلى هاتفك المحمول وتحكم في بطاقتك من جميع أنحاء العالم مجانًا.
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كيف يعمل والء بيتك؟
هناك  5خيارات.
 .1حجوزات السفر (تذاكر الطيران ،حجوزات الفنادق ،تأجير السيارات)
 .2كتالوج التسوق (الهواتف المحمولة ،اإللكترونيات ،العطور ،وأكثر)
	.3أميال الطيران (طيران الخليج ،االتحاد للطيران ،الخطوط الجوية البريطانية (،)Avios
الخطوط الجوية التركية)
 .4استرجاع نقدي
 .5العروض المميزة

حجوزات السفر:
	خيار «السفر» من موقع والء بيتك يتيح لك استخدام نقاطك لحجز تذاكر الطيران
وحجوزات الفنادق وخدمات تأجير السيارات مباشرة.

التسوق:
	يمكنك استبدال نقاطك باستخدام قائمة التسوق الخاصة بنا .خيار «المتجر» من
موقع والء بيتك يتيح لك االختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات التي يمكن
سدادها مقابل نقاطك.

أميال جوية:
	يمكنك استبدال نقاط األميال الخاصة بك مع أي من شركات الطيران المتوفرة من
خالل خيار «تحويل األميال» .يمكنك اختيار تحويل جزء أو كل نقاط والء بيتك إلى
أميال جوية .قد يستغرق الطلب  14يوم عمل لتتم العملية.

استرجاع نقدي:
	يمكنك اختيار «االسترجاع النقدي» لتحول نقاطك الى نقود و تدفع لمشتريات
البطاقة .يستغرق الطلب  3أيام عمل لتتم العملية.

العروض المميزة:
عضوا في والء بيتك ،فأنت مؤهل لشراء سلع ومنتجات معينة بخصومات
	باعتبارك
ً
خــاصـة لفتـرات زمنيـة محـدودة .تفضـل بـزيـارة قسم «العـروض المميـزة» لعــرض
المنتجات المخفضة.

كيفية كسب النقاط:
مع برنامج والء بيتك ،يمكنك كسب النقاط في كل خطوة من خالل استخدامك
لبطاقة االئتمان أو مسبقة الدفع .كلما زادت معامالتك ،زادت نقاطك! عندما تجمع نقاط
كافية ،يمكنك استبدالها للحصول على مكافآت مثل البضائع أو مكافآت السفر مباشرة
عبر هذا الموقع.
النقاط المكتسبة (مع إنفاق كل  1دينار بحريني)

نوع البطاقة

عملة
الدينار البحريني

العمالت
األخرى

*المعامالت
الحكومية

**المعامالت
في عملة
اليورو أو
الجنيه
األسترليني

WorldPay

0.3

0

0

0

كالسيكية

0.67

0.67

0.2

0.2

1

1

0.2

0.2

Smart Pay

1.33

1.5

0.3

0.3

سيغنتشر

1.5

1.8

0.5

0.5

ذهبية

*الخدمات الحكومية (فواتير الكهرباء ،تكاليف المحكمة ،الغرامات ،الضرائب ،الخدمات البريدية وغيرها من
الخدمات الحكومية غير المصنفة).
** التغيير سيكون ابتداء من  ١١نوفمبر ٢٠١٩

بكل سرعة وسهولة احصل على
بطاقة ائتمانية اآلن!
أكـ ـ ـ ـ ــرث ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـاء ...ب ـب ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــة
قدم طلبك على تطبيق

KFH Jazeel Banking App
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

أسئلة متكررة (أسئلة وأجوبة):
 .1هل جميع حاملي البطاقات مؤهلون للحصول على المكافآت؟
	يحق لجميع حاملي بطاقات  KFHBللدفع المسبق وبطاقات االئتمان التسجيل في
برنامج والء بيتك.
تلقائيا في والء بيتك؟
 .2هل اإلشتراك يكون
ً
	سيتم احتساب النقاط تلقائيًا ،ولكن سيحتاج العميل إلى التسجيل في موقع والء
بيتك اإللكتروني للدخول على الحساب ،كما يمكنه الدخول مباشرة على حساب والء
بيتك عن طريق تطبيق  KFHB Cardsللهاتف النقال.
 .3كيف يمكنني التسجيل في والء بيتك؟
	يمكن للعمالء االشتراك عن طريق زيارة الموقع  https://rewards.kfh.bhوالضغط
على «تسجيل» واتباع التعليمات.
 .4هل هناك أي رسوم تسجيل أو عضوية للبرنامج؟
	التسجيل لوالء بيتك مجانًا.
 .5هل ما زلت أكسب األميال؟
	بإمكان العمالء استبدال نقاط والء بيتك الخاصة بهم من خالل شركات الطيران
المتوفرة .قد تستغرق عملية تحويل األميال ما يصل إلى  14يوم عمل.
 .6كم عدد النقاط التي سأحصل عليها الستخدام بطاقتي؟
	تختلف النقاط المكتسبة مقابل كل دينار بحريني تنفقه وفقً ا لنوع بطاقتك ،وطريقة
االستخدام (المحلية والدولية) .توجد هذه التفاصيل في قسم «نقاط والء بيتك» وفي
موقع والء بيتك.
 .7هل النقاط لها تاريخ انتهاء الصالحية؟
نعم ،تنتهي صالحية النقاط بعد  3سنوات من كسبها.
	.8إذا لم يكن لدي نقاط كافية لمنتج معين ،فهل يمكنني دفع الباقي
عن طريق البطاقة؟
	نعم ،إذا لم يكن لديك ما يكفي من النقاط لتتم عملية االستبدال ،فيمكن دفع المبلغ
المتبقي من بطاقتك.

