برنامج مكافآت بوبيان
الشروط واألحكام
.1

يتــم تحويـ�ل نقــاط “مكافــآت بوبيــان” لحاملــي البطاقــات االئ�تمانيــة الذيــن يكــون لديهــم تحويـاً مســتمر ًا للراتــب
بمــا ال يقــل عــن  400دينــار كويتــي علــى بنــك بوبيــــان أو العمــاء المصنفــن تحت شــريحة البالتينيوم أو شــريحة
المصرفيــة الخاصــة.

 .2برنامــج “مكافــآت بوبيــان” اليشــمل العمــاء الذيــن حصلــوا علــى بطاقــة االئ�تمــــان مقابــل مبلــغ مــــالي محجــوز
باست�ثنــــاء عمــاء البالتينيــوم والخدمــات المصرفيــة الخاصــة أو راتــب مســتمر اليقــل عــن  400دينــار.
 .3يتــم احتســاب نقــاط “مكافــآت بوبيــان” بنــــاء علــى معامــات نقــاط البيــع التــي تمــت تسويتهــــا (تحصيلهــا) فقــط
مــن  21وحتــى يــوم  20مــن كل الشهــــر.
 .4ســيتم اســتبعاد العمليــات الشــرائية المعكوســة مــن قبــل التاجــر والمبالــغ المســردة التــي يتــم تسجيلهــــا
فــي الكشــف الشــهري للبطاقــة االئ�تمانيــة والتــي تــؤدي الــى تخفيــض اجمالــي مبلــغ اإلنفــاق الخــاص بالفــرة
المحــددة الحتســاب النقــاط .فــي حالــة عــدم وجــود نقــاط كافيــة فــي تلــك الــدورة المعينــة التــي تغطــي
“العمليــات العكســية’’ ،ســيحاول النظــام بت�كــرار إعــادة معالجتهــا شــهريا بمجــرد وجــود نقــاط كافيــة لتغطيــة
العمليــة المعكوســة ،وبالتالــي ســيقوم النظــام بخصمهــا.
 .5يتــم احتســاب نقــاط “مكافــآت بوبيــان” علــى كافــة معامــات نقــاط البيــع وعمليــات الشــراء اإللكرتونيــة التــي
يقــوم بهــــا العميــل باســتخدام بطاقــة االئ�تمــــان داخــل وخــارج الكويــت.
 .6يستبعــد من برنامج “مكافآت بوبيان” كافة بطاقات االئ�تمان الصادرة لحسابات الشركــات أو ألغراض تجــارية.
 .7كمــــا يستبعــــد أيضــ ًا مــن برنامــج “مكافــآت بوبيان”معــــامالت الســحب النقــدي التــي ت�تــم مــن قبــل بطاقــات
االئ�تمــــان.
 .8معاملــة نقــاط البيــع التــي ت�تــم باســتخدام بطاقــة رديفــة ســت�كون مؤهلــة للحصــول علــى نقــاط “مكافــآت
بوبيــان” وفقــ ًا للمعايــ�ي المذكــورة أعــاه.
 .9الحــد األدنــى المطلــوب لمبلــغ اإلنفــــاق للبــدء فــي الحصــول علــى نقــاط هــو  100د.ك .شهريــ ـ ًا وال يوجــــد حــد
أقصــى للشــراء.
 .10يبلــغ الحــد األقصــى لنقــاط “مكافــآت بوبيــان” لــكل عمــــيل حســب تصنيــف فئ�تــه .للفئــة الربونزيــة  250نقطــة
شــهريا (بمــا فــي ذلــك
شــهريا و للفئــة الفضيــة  300نقطــة شــهريا وال يوجــد حــد أقصــى للفئــة الذهبيــة
ً
البطاقــات اإلضافيــة والرديفــة).
 .11يحتفــظ البنــك بالحــق فــي استبعــــاد أي حــــامل بطاقــة يســيء اســتخدام العــرض الرتوي�جــي عــر المعامــات
التجــــارية مثــل عمليــات الشــراء التجاريــة أو معاملــة أو عــدة معامــات مــن تاجــر واحــد و/أو أي معامــات ال
تعتــر معامــات مشــريات تجزئــة اعتياديــة.
 .12يستحق العميل نقاط “مكافآت بوبيان” إذا تم سداد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد ودون ت�أخري.
 .13ســيتم إيــداع نقــاط “مكافــآت بوبيــان” بشــكل تلقائــي فــي حســاب “مكافــآت بوبيــان” بعــد كل دورة لكشــف
الحســــاب والتــي تقــع فــي نهايــة كل شــهر.
 .14ســيتم إرســــال رســالة نصيــة قصرية/تنبيــه كل شــهر إلــى عمــاء “مكافــآت بوبيــان” يخطرهــم بقيمــة النقــاط
التــي حصلــوا عليهــا.
 .15ال يمكــن للعميــل أن يطالــب بــأي نقطــة إن لــم ت�كــن هنــاك بطاقــة ائ�تمــــانية فعالــة فــي تاري ـ�خ تحوي ـ�ل نقــاط
“مكافــآت بوبيــان”.
ـاء علــى ســبب يحــدده البنــك ويـ�راه مناســبا
 .16يحــق للبنــك إيقــــاف تحويـ�ل نقــاط “مكافــآت بوبيــان” ألي عمــــيل بنـــ ً
فــي أي وقــت.
 .17يحــق للبنــك إيقــــاف برنامــج “مكافــآت بوبيــان” فــي حالــة تخفيــض تصنيــف العميــل أو عــدم تحوي ـ�ل راتــب الــى
حســابه.
 .18فــي حــــال مــا إذا اكتشــف البنــك تحويـ�ل نقــاط “مكافــآت بوبيــان” للعميــل عــن طريـ�ق الخطــأ أو عــدم اســتحقاق
العميــل لــه ،يحــق للبنــك أن يقــوم بخصــم النقــاط بعــد إخطــــار العميــل بذلــك.
 .19يحتفظ البنك بالحق في تعديل شروط وأحكــام برنامج مكافآت بوبيان.
 .20نقاط مكافآت بوبيان ليس لها تاري�خ انتهاء صالحية.
 .21ال يمكن تحوي�ل نقاط مكافآت بوبيان إلى حساب شخص آخر.
 .22عــدم احتســاب العمليــات المتعلقــة فــي اللجــان والجمعيــات الخرييــة أو بشــراء وتــداول العمــات االجنبيــة
والعمــات الرقميــة واالســهم والســندات مــن ضمــن العمليــات المؤهلــة لالســرجاع.
 .23يحتفــظ بنــك بوبيــان بالحــق فــي حــذف العميــل مــن برنامــج المكافــآت إذا كان العميــل غــر مؤهــل فــي أي وقت
أو إذا كان العميــل يســيء اســتخدام الخدمــة عــن طريـ�ق إجــراء مدفوعــات مشــكوك فيهــا.
 .24يحق للبنك في جميع األحوال ودون بيان األسباب استبعاد أي عميل من برنامج المكافآت.
بنــاء علــى إنفاقــه فــي خــال أخــر  12شــهر ،وي�بــدأ
 .25يتمكــن العميــل مــن االنتقــال بــن فئــات مكافــآت بوبيــان
ً
احتســاب االنفــاق مــع بــدأ انطــاق الربنامــج الجديــد فــي  21يوليــو .2021
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