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أسلوب حياة

حسب الشروط واألحكام



One حساب
مصمم خصيصًا ألسلوب حياتك 

ولتلبية كافة احتياجاتك.
 

تمتع بالعديد من الخدمات 
.One والمزايا الخاصة بحساب

للرواتب التي ت�تجاوز 400 دينار لغاية 1,999 دينار



بطاقة One للسحب اآللي
بطاقة بوبيان mastercard Platinum االئ�تمانية

بطاقة بوبيان Visa Platinum االئ�تمانية

معفى من رسوم الحد األدنى للرصيد
خصومات وعروض حصرية من كبرى الشركات في الكويت

خصومات خاصة على منتجات بوبيان للت�أمين الت�كافلي، وتشمل:

One بطاقات

مزايــا خــاصة

حســـاب
One



السحب النقدي لغاية 2,000 د.ك يوميًا
 الدفع عبر أجهزة نقاط البيع لغاية

10,000 د.ك يوميًا

 One استلم بطاقة بوبيان
للسحب اآللي على الفور

تسّوق عبر اإلنترنت بمنتهى الراحة واألمان عن 
طري�ق استخدام رقم سري يستخدم لمرة واحدة 

فقط لكل عملية دفع إلكترونية 3D Secure خدمة

إصدار البطاقة فورًا

One مزايا بطاقة 
للسحب اآللي



3D Secure خدمة

خدمة  

برنامج مكافآت بوبيان

 mastercard بطاقة
Platinum االئ�تمانية

Visa بطاقة 
Platinum االئ�تمانية

0% أرباح على مستحقات البطاقة
معفاة من رسوم اإلصدار للسنة األولى
إصدار واستالم البطاقة االئ�تمانية فورًا

يتيح لك حرية االختيار بيـن االستـرداد 
النقدي لغاية 5% من قيمة مشتـرياتك 

أو الحصول على أميال طيـران

ادفع قيمة مشتـرياتك بمنتهى األمان والراحة 
والسهولة دون إدخال البطاقة في جهاز نقاط 

البيع باستخدام تقنية NFC الجديدة

تسّوق عبـر اإلنتـرنت بمنتهى الراحة واألمان عن 
طري�ق استخدام رقم سري يستخدم لمرة واحدة 

فقط لكل عملية دفع إلكتـرونية



خدمة إيقاف السيارات

Lounges قاعات االنتظار

خدمة حماية المشرتيات

تمتع بدخول مجاني لقاعات كبار الزوار 
في مطارات الشرق األوسط

استمتع بخدمة إيقاف السيارات المجانية 
في أكبـر المجمعات التجارية في الكويت

تمتع بخدمة حماية مشتـرياتك الجديدة
من السرقة أو التلف المفاجئ لغاية

5,000 دوالر أمريكي سنويًا

 مزايا بطاقة
 mastercard Platinum
االئ�تمانية



خدمة إيقاف السيارات

Lounges قاعات االنتظار

خدمة حماية المشتريات

تمتع بدخول مجاني لقاعات مختارة في 
دول مجلس التعاون الخليجي والكثير من 

الدول األخرى في أنحاء العالم

استمتع بخدمة إيقاف السيارات المجانية 
في أكبـر المجمعات التجارية في الكويت

تمتع بخدمة حماية مشتـرياتك الجديدة
من السرقة أو التلف المفاجئ لغاية

20,000 دوالر أمريكي سنويًا

 مزايا بطاقة
Visa Platinum
االئ�تمانية



التداول

صناديق االست�ثمار

الودائع الثابتة

تمتع بأرباح تنافسية و بمنتهى المرونة مع 
مجموعة واسعة من الودائع الثابتة المصممة 

خصيصًا لتناسب احتياجاتك االست�ثمارية

صناديق األوراق المالية متوفرة بالدينار الكويتي 
والدوالر األمريكي مع عوائد تنافسية، است�ثمار 

منخفض المخاطر وسيولة أسبوعية

يمكنك الدخول مباشرة إلى أسواق المال في 
الكويت ودول الخليج العربي عرب اإلنرتنت واالستمتاع 

بمجموعة واسعة من خدمات التداول باألسهم 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

الحلول 
االست�ثمارية



الحلول 
التمويلية

 احصل على تموي�ل لغاية
70,000 د.ك لبناء أو تجديد منزلك

امتلك سيارة أحالمك مع تموي�ل يصل 
لغاية 25,000 د.ك لدى مختلف وكاالت 

السيارات على مدار السنة

احصل على تموي�ل بـ %0 أرباح لدى كربى المستشفيات 
والعيادات الخاصة في الكويت لتغطية نفقـات العالج 

والخدمــات الطبية مثل: الوالدة، العمليات الجراحية، 
عالج األسنان وغريها الكثيـر

احصل على تموي�ل بـ %0 أرباح بالتعاون مع 
)GUST( جامعة الخليج للعلوم والت�كنولوجيا

تموي�ل المواد اإلنشائية

تموي�ل الخدمات الصحية

تموي�ل السيارات

تموي�ل الخدمات التعليمية



ُتمكنك هذه الخدمة من سحب األموال دون استخدام 
البطاقة عبر خدمة السحب بدون بطاقة المتوفرة على 

الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيق بوبيان

مع خدمة Utap يمكنك بمنتهى األمان والراحة والسهولة 
دفع قيمة مشترياتك دون إدخال البطاقة في جهاز نقاط البيع 

والسحب من أجهزة بوبيان للصّراف اآللي دون إدخال البطاقة 
باستخدام تقنية NFC الجديدة

خدمات UTap الجديدة
موبايل	 
أجهزة الصراف اآللي	 
 	UTap wearables
البطاقات	 

يمكنك سحب األموال، أو تمكيـن أي شخص من سحب 
األموال عبـر أجهزة بوبيان للصّراف اآللي فقط باستخدام 

البطاقة المدنية الذكية. ُيمكنك أيضا تحديث بيانات بطاقتك 
المدنية عبـر أجهزة بوبيان للصّراف اآللي.

خاصية آمنة ومريحة لدخول تطبيق بوبيان موبايل وإجراء 
Face ID المعامالت على الفور بمسح بصمة إصبعك أو الـ

Face ID البصمة والـ

السحب بدون بطاقة

UTap خدمة

خدمات البطاقة المدنية

الحلول 
اإللكترونية



Pay Me خدمة

خدمة “وفرلي”

تطبيق الساعات الذكية

البطاقة الرقمية مسبقة الدفع

تقدم لك خدمة Pay Me إمكانية استالم األموال 
K-Net من أي بنك في الكويت فورًا عن طري�ق

اشتـرك اآلن في خدمة بوبيان “وفرلي” عن طري�ق 
الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق بوبيان 

واستمتع بطريقة مبت�كرة للتوفير بمنتهى السهولة

يمكنك االّطالع حساباتك ومعامالتك المصرفية وإدارتها 
في أي وقت وأي مكان باستخدام تطبيق بوبيان على 

ساعة Apple Watch أو Android Wear الذكية

يمكنك اآلن التسّوق عبـر اإلنتـرنت بمنتهى الراحة 
واألمان مع البطاقة الرقمية مسبقة الدفع 

الُمصممة خصيصًا للشراء عبـر المواقع اإللكترونية

الخدمات 
اإللكترونية

يمكنك إرسال األموال مع ويسترن يونيون عبر تطبيق 
بوبيان أو الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت إلى أي مكان في 

العالم وفي أي وقت خدمة ويسترن يونيون


