
Your Time is Platinum
وقتك بالتينوم

نسخة تفاعلية
Interactive format
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صمم حساب بالتينوم من بنك بوبيان لتلبية المتطلبات الشخصية 
والمهنية للنخبة المتميزة. يوّفر حساب بالتينوم عالمًا مت�كامالً من أرقى 

الخدمات المصرفية الشخصية واالمتيازات الخاصة التي تلبي احتياجاتك 
وتناسب أسلوب حياتك.

للراتب من 2,000 د.ك وأكثر أو رصيد ال يقل عن 30,000 د.ك في أحد 
الودائع أو صناديق االست�ثمار لدى بنك بوبيان.

حساب بالتينوم

بطاقات بالتينوم

بطاقة بوبيان Visa Platinum للسحب اآللي	 
بطاقة بوبيان Visa Signature االئ�تمانية	 
بطاقة بوبيان World MasterCard االئ�تمانية	 

الخدمات الشخصية

مدير عالقات عمالء شخصي على استعداد تام لخدمتك	 
مركز اتصال مخصص لعمالء بالتينوم	 
مكاتب مخصصة الستقبال عمالء بالتينوم	 
خدمة توصيل واستالم المستندات	 

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/accounts/platinum/


مزايا خاصة

مجانًا خدمة الرسائل النصية القصيرة	 
معفى من رسوم الحد األدنى للرصيد	 
رسوم خاصة للخدمات المصرفية	 
مجانًا دفتر شيكات للحساب الجاري	 
خصومات وعروض حصرية من كبرى الشركات في الكويت	 
خصومات خاصة على منتجات بوبيان للت�أمين الت�كافلي، 	 

وتشمل:

 %20 على ت�أمين السفر -
 %15 على ت�أمين الحوادث الشخصية -
 %15 على ت�أمين المنازل  -

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"



مزايا بطاقة بوبيان Visa Platinum للسحب اآللي

إصدار فوري لبطاقة بوبيان Visa Platinum للسحب اآللي ُتقبل البطاقة 
محليًا وعالميًا السحب النقدي لغاية 2,500 د.ك يوميًا الدفع عبر أجهزة 

نقاط البيع لغاية 15,000 د.ك يوميًا.

3D Secure خدمة

تسّوق عبر اإلنترنت بمنتهى الراحة واألمان باستخدام رمز 
OTP الذي يستخدم مرة واحدة لكل عملية دفع إلكترونية. 

حماية المشتري�ن

تسّوق على راحتك مع خدمة حماية المشتري�ن التي 
تضمن ت�أمين مشترياتك ضد السرقة والتلف.

تمديد فترة الضمان

مشترياتك مضمونة أكثر مع تمديد فترة الضمان التي 
تريحك من ت�كاليف التصليح أوالتبديل.

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/visa-debit-card/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/3d-secure/


بطاقة بوبيان World Mastercard االئ�تمانية
بطاقة بوبيان Visa Signature االئ�تمانية

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

الرسوم مدى الحياة.

3D Secure خدمة

تسّوق عبر اإلنترنت بمنتهى الراحة واألمان باستخدام 
رمز OTP الذي يستخدم مرة واحدة لكل عملية دفع 

إلكترونية. 

 Boubyan Rewards برنامج

اختر بُحّرية بين االسترداد النقدي لغاية %5 من قيمة 
مشترياتك أو الحصول على نقاط فنادق أو أميال طيران. 

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

*

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/visa-signature/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/world-mastercard/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/boubyan-rewards/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/3d-secure/


مزايا بطاقات بوبيان االئ�تمانية

خدمة الكونسيرج الشخصية

احصل على مساعدة شخصية في أي شيء تحتاجه 
محليًا ودوليًا على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.

LoungeKey برنامج

راحة أكبر أثناء السفر مع الدخول المجاني غير المحدود 
ألكثر من 1000 قاعة انتظار في مطارات أكثر من 300 

وجهة دولية.

Hotels.com خصم

احجز في افضل الفنادق المتوفرة حول العالم 
.Hotels.com واستمتع بالخصم الخاص من

الت�أمين ضد متاعب السفر

ت�أمين سفر مجاني لك ولعائلتك عند شراء تذاكر طيران 
باستخدام بطاقة بوبيان االئ�تمانية.

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/visa-signature/boubyan-concierge/


ت�أمين طبي أثناء السفر

ت�أمين يهتم بصحتك ويضمن لك راحة البال مع 
تغطية شاملة.

خدمة إيقاف السيارات

استمتع أكثر بمشاوي�رك مع خدمة إيقاف السيارات 
المجانية المتوفرة في أكبر مراكز التسوق في الكويت.

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/visa-signature/visa-signature-valet-parking/


الحلول االست�ثمارية

صناديق االست�ثمار

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

منخفض المخاطر وسيولة أسبوعية.

الودائع الثابتة

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

لتناسب احتياجاتك االست�ثمارية.

التداول

يمكنك الدخول مباشرة إلى أسواق المال في 
الكويت ودول الخليج العربي عبر اإلنترنت واالستمتاع 

بمجموعة واسعة من خدمات التداول باألسهم 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/investments/boubyan-capitals-brokerage/
https://boubyancapital.com/ar/asset-management-ar/
https://boubyan.bankboubyan.com/media/filer_public/aa/29/aa29110f-0946-4c98-99ac-f45422abbbcf/bb_deposite_-e-brochure_15_01_20.pdf


الحلول التمويلية

تموي�ل الخدمات الصحية

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

والخدمــات الطبية مثل: الوالدة، العمليات الجراحية، 
عالج األسنان وغيرها الكثير.

تموي�ل الخدمات التعليمية

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

تموي�ل السيارات

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

تموي�ل المواد اإلنشائية

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

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

*

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/finance/auto/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/finance/housing/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/finance/health/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/finance/education/


السحب بدون بطاقة

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

الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيق بوبيان.

Face ID البصمة والـ

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

خدمة ويسترن يونيون

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

في العالم وفي أي وقت.

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/private/ways-to-bank/atms/cardless-withdrawal/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/ways-to-bank/boubyan-app/western-union/


خدمات البطاقة المدنية

يمكنك سـحب األمـوال، أو تمكين أي شخص مـن سحب 
األمـوال عبر أجهزة بوبيان للصّراف اآللي فقط باستخدام 

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

Utap خدمة

مع تقنية NFC يمكنك بمنتهى األمان والراحة 
والسهولة دفع قيمة مشترياتك في أجهزة  نقاط 
البيع والسحب من أجهزة الصراف اآللي أجهزة دون 

إدخال البطاقة في الجهاز. 

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/private/ways-to-bank/atms/civil-id-withdrawals/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/utap-services/


الخدمات اإللكترونية

خدمة “وفرلي”

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

واستمتع بطريقة مبت�كرة للتوفير بمنتهى السهولة.

Pay Me خدمة

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

البطاقة الرقمية مسبقة الدفع

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

خصيصًا للشراء عبـر المواقع اإللكترونية.

تطبيق الساعات الذكية

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

على ساعة Apple Watch أو Andriod Wear الذكية.

"يمكنك الضغط على الروابط التالية لمعرفة المزيد*"

*

*

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/accounts/waferli/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/ways-to-bank/boubyan-app/pay-me/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/virtual-card/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/ways-to-bank/android-wear-and-apple-watch/


The Platinum Account from Boubyan Bank is designed to meet 
the personal and professional needs of the elite. The account 
provides an integrated world of the best personal banking services, 
as well as special privileges that suit your needs and lifestyle.
For salaries above KD 2,000 or a total balance of KD 30,000 or more, 
in any Boubyan Fixed Deposit or Investment Fund.

The Platinum Account

Platinum Cards

• Boubyan Visa Platinum Debit Card
• Boubyan Visa Signature Credit Card
• Boubyan World MasterCard
• Credit Card

Personalized Service

• Personal Relationship Manager at your service
• Dedicated Call Center for Platinum customers
• Dedicated offices for Platinum customers
• Document delivery and receipt services

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/accounts/platinum/


Special Benefits

• No minimum balance fees
• Special fees for banking services
• Free cheque book for current account
• 50% discount on safety deposit boxes rental
• Special discounts and offers from leading 

retailers in Kuwait
• Special discounts on Boubyan Takaful products:

 - 20% on Travel Insurance
 - 15% on Personal Insurance
 - 15% on House Insurance

“*For more details, you can click on the interactive links”



Visa Platinum Debit Card

Instantly receive your Boubyan Visa Platinum Debit Card Accepted 
locally and internationally Cash withdrawal up to KD 2,500 per day 
Point-of-sale payments up to KD 15,000 per day.

3D Secure

Shop online comfortably and securely with a new 
OTP for each online transaction.  

Buyer’s Protection 

Shop more comfortably with the complimentary 
protection insurance that covers your purchases 
against theft or damage. 

Extended Warranty 

Enjoy extended warranty on your purchases and 
save the extra cost of repair or replacement.

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/visa-debit-card/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/3d-secure/


World Mastercard Credit Card
Visa Signature Credit Card

0% profit on the due amount Free for the first year Instantly receive 
your Boubyan Credit Card 2 supplementary cards free-for-life.

3D Secure

Shop online comfortably and securely with a new 
OTP for each online transaction. 

Boubyan Rewards Program 

Join Boubyan Rewards Program and choose between 
receiving up to 5% cash back or earning airline miles 
or hotel points. 

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

* *

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/visa-signature/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/world-mastercard/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/3d-secure/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/boubyan-rewards/


Personal Concierge Service 

Get personal assistance with anything you need 
locally and internationally 24/7.  

Travel Inconvenience Insurance 

Complimentary travel insurance for you and your 
family when you buy your airline tickets using 
Boubyan credit card. 

LoungeKey Program 

Indulge in more comfort when travelling around 
the world with access to over 1000 lounges in 
more than 300 international destinations.

Hotels.com Discount 

Book the best hotels available around the world 
and enjoy special Hotels.com discount. 

Credit Card Benefits

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/visa-signature/boubyan-concierge/


Travel Medical Insurance

An insurance that takes care of your health with 
comprehensive coverage.

Valet Parking Service 

Enjoy going out more with free valet parking 
service available at major malls in Kuwait.  

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/visa-signature/visa-signature-valet-parking/


Investment Solutions

Fixed Deposits

A wide range of fixed deposits to suit your 
investment needs, with flexibility and competitive 
returns.

Investment Funds

Money market funds available in KWD and USD 
with competitive returns, low risk investments, 
and weekly liquidity.

Brokerage

Direct online access to the capital markets of 
Kuwait and the GCC, offering wide range of 
services for Sharia compliant stocks.

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/investments/boubyan-capitals-brokerage/
https://boubyancapital.com/asset-management/
https://boubyan.bankboubyan.com/media/filer_public/aa/29/aa29110f-0946-4c98-99ac-f45422abbbcf/bb_deposite_-e-brochure_15_01_20.pdf


Financing Solutions

Construction Materials

Finance up to KD 70,000 to build or renovate 
your home.

Auto Finance

Finance your car up to KD 15,000 available at major 
car dealerships all year round.

Health Finance

Get health financing with 0% profit at major hospitals 
and clinics across Kuwait, covering treatments such as 
deliveries, surgeries, and dental services.

Education Finance

Get education finance with 0% profit, in cooperation 
with the Gulf University for Science and Technology.

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

*

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/finance/auto/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/finance/housing/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/finance/health/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/finance/education/


Fingerprint & Face ID

Secure and convenient feature to access Boubyan 
Mobile Banking and conduct transactions simply 
by scanning your Fingerprint or Face ID.

Cardless Withdrawal

Now you can withdraw money without using 
your card through the cardless withdrawal service 
accessible on Boubyan App and Online Banking.

Western Union

Transfer funds to anywhere in the world, anytime, 
through Online Banking or Boubyan App from the 
comfort of your home.

Digital Services

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/private/ways-to-bank/atms/cardless-withdrawal/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/ways-to-bank/boubyan-app/western-union/


Civil ID Services

You, or anyone of your choice, can withdraw cash 
from Boubyan ATMs using only the smart Civil 
ID. You can  also update your Civil ID information 
through any Boubyan ATM.

UTap Service

Use the contactless NFC technology to effortlessly 
and securely pay on POS machines and withdraw 
from ATMs without entering your card in the 
machine.

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/private/ways-to-bank/atms/civil-id-withdrawals/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/utap-services/


Digital Services

Waferli Service

Subscribe now to Waferli service through 
Boubyan App or Online Banking and enjoy 
a seamless way of saving.

Digital Prepaid Card

Boubyan customers can shop online easily and 
safely with Boubyan Digital prepaid card specially 
designed for online purchasing.

Pay Me Service

Receive money instantly from any local bank 
through K-net.

Smartwatch Application

Check and manage your bank accounts and 
transactions anytime and anywhere using 
Boubyan App on Apple Watch and Android App.

“*For more details, you can click on the interactive links”

*

*

*

*

https://boubyan.bankboubyan.com/en/accounts/waferli/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/ways-to-bank/boubyan-app/pay-me/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/virtual-card/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/ways-to-bank/android-wear-and-apple-watch/
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