األسئلة الشائعة
برنامج مكافآت بوبيان
● ما هي نسب اإلسرتداد في برنامج مكافآت بوبيان؟
يتم اكتساب النقاط على النحو التالي:
الفئة
المبلغ المصروف
شهري َا (د.ك)

النقاط
المحصلة

الذهبية

الفضية

الربونزية

100 - 1,000

%1

✓

✓

✓

1,001 - 2,000

%2

✓

✓

✓

2,001 - 3,000

%3

✓

✓

✓

3,000 - 4,000

%4

✓

✓

✓

4001 - 5000

%5

✓

✓

✓

5001 - 6,000

%5

✓

✓

6,001+

%1

✓

الحد االقصى للنقاط شهري َا

غري محدود

300
نقطة

250
نقطة

* كل نقطة مكافآت تعادل  1د.ك

● هل يوجد هناك تاري�خ صالحية لنقاط مكافآت بوبيان؟
ال ،ال يوجد تاري�خ انتهــاء صالحية لنقاط مكافآت بوبيان.

● هل يمكنني أن أدفع باقي مبلغ إن لم ت�كن النقاط كافية؟
نعم .يمكنك دفع باقي المبلغ إن لم ت�كن نقاطك كافية

● كيف يتم احتساب النقاط إذا كنت أمتلك بطاقتي ائ�تمان؟
يتم احتساب النقاط لكل بطاقة ائ�تمان بشكل ٍ منفصل.

● كيف يمكن ترقية العمالء إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل؟
بناء على إجمالي مبلغ اإلنفاق لجميع بطاقات االئ�تمان خالل 12
سيتم ترقية العميل إلى فئة أعلى أو أقل
ً
شهر.
 100د.ك .إلى  10,000د.ك= الربونزية
 10,001د.ك .إلى  40,000د.ك= الفضية
 40,001د.ك .أو أعلى = ذهبية

● ما هو الحد األقصى للنقاط الممكن إكتسابها شهري ًا من قبل العميل؟
يبلغ الحد األقصى لنقاط بوبيان الممكن تجميعها لجميع بطاقات االئ�تمان مجتمعة
 250نقطة للفئة الربونزية
 300نقطة للفئة الفضية
ال يوجد حد أقصى للنقاط الشهرية للفئة الذهبية
● كيف يمكنني استبدال النقاط؟
يمكن إستبدال النقاط من خالل تطبيق بوبيان ومساعد.
● هل يمكن للعميل تغي�ي/إلغاء عمليات اإلستبدال؟
ال .ال يمكن تغي�ي/إلغاء عمليات اإلستبدال التي تمت.
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اإلسرتداد النقدي التلقائي:
● كيف يمكن تفعيل اإلسرتداد النقدي التلقائي؟
يمكن تفعيل اإلسرتداد النقدي التلقائي من خالل تطبيق بوبيان.

مباشرة في بطاقة اإلئ�تمان؟
هل يمكن إسرتداد النقاط وإيداعها
ً
مباشرة في بطاقة اإلئ�تمان من خالل تطبيق بوبيان.
نعم ،يمكن إسرتداد النقاط وإيداعها
ً

االسرتداد النقدي الغري تلقائي:
● كم عدد المرات التي يمكنني أن أقوم فيها باستبدال النقاط؟
ال يوجد حد إلستبدال النقاط.

● ماذا يجب أن أفعل إذا تم استبدال النقاط ولم يظهر ذلك في بطاقة االئ�تمان أو الحساب؟
يجب االتصال على مركز اتصال بوبيان.

● كم عدد األيام المستغرقة لكي تظهر النقاط في بطاقة االئ�تمان؟
ستظهر النقاط بالبطاقة بعد يوم عمل واحد.

● كم عدد األيام المطلوبة لكي تظهر النقاط في الحساب؟
يجب أن تظهر النقاط في الحساب بشكل فوري.

أميال الطريان:
● كيف يمكن المطالبة باألميال المفقودة؟
يرجى اإلتصال بشركة الطريان لألميال.
لدي عضوية مع شركة الطريان الستبدال نقاط مكافآت بوبيان ألميال طريان؟
● هل يجب أن يكون
ّ
نعم ،يجب أن ت�كون لديك عضوية مع شركة الطريان الستبدال نقاط مكافآت بوبيان ألميال طريان.

● ماذا أفعل في حال إذا قمت باستبدال النقاط بأميال الطريان ولم يتم إيداعها؟
في حال خصم النقاط من مكافآت بوبيان ،يجب أن تقوم باالتصال بشركة الطريان لمساعدتك.

حجز تذاكر الطريان ،الفنادق ،وت�أجري السيارات:
● كيف سيتم ت�أكيد حجز تذاكر الطريان أو حجز الفندق أو است�ئجار السيارة؟
سيتم ت�أكيد جميع حجوزات الطريان والفنادق والسيارات فورا عرب الربيد اإللكرتوني المسجل .ويتضمن الت�أكيد
المعلومات الالزمة ،مثل الرقم المرجعي لشركة الطريان ورقم التذكرة ورقم حجز الفندق ورق حجز است�ئجار
السيارة ،إلخ.

● كيف يمكن تعديل/إلغاء الحجز (الرحلة/الفنادق/است�ئجار السيارة)؟
في حال إذا رغبت في إلغاء أو تعديل الحجز ،يجب عليه االتصال بفري�ق مركز اتصال بوبيان.
وتسري الشروط واألحكام والرسوم والموعد النهائي المحدد من قبل كل فندق أو شركة طريان أو شركة
ت�أجري سيارات.
ُيرجى مالحظة أن العميل سوف يتحمل أي رسوم إضافية ناتجة من أي تغي�ي أو إلغاء في حجز السفر.
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