
Boubyan Accounts
حسابات بنك بوبيان
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الحسابات
حسابات بنك بوبيان ُمصّممة لتلبية االحتياجات الخاصة بك مع العديد من الخصائص والمزايا، بما 

في ذلك خيارات متعددة للعمالت واإلصدار الفوري لبطاقة السحب اآللي للحساب الجاري وأرباح 
شهرية تنافسية لحسابات التوفير.

Accounts
Boubyan Bank accounts are designed to meet your needs with various features and 
many benefits, including multiple currency options and instant issuance of the debit 
card for the current account and competitive monthly profits on the savings accounts.



الحساب الجاري 

المزايا:
الحساب متوفر بـ4 عمالت	 

- الدوالر األمريكي )$(    )KWD(الدينار الكويتي -
- اليورو )€( - الجنيه االسترليني )£(  

إمكانية الحصول على دفتر شيكات ت�ت�كون من 25,10 أو 50 ورقة	 
 	UTap إصدار فوري لبطاقة فيزا للسحب اآللي مع خاصية
ال يوجد عمولة على الحد األدنى للرصيد 	 
متابعــة وإنجــاز المعامــالت المصرفيــة بسهولة عبــر تطبيــق بوبيان 	 
الحدود اليومية للسحب من أجهزة السحب اآللي 2,000 د.ك	 
الحدود اليومية الســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع 10,000 د.ك	 

الشروط:
الرصيد االفت�تاحي األدنى لفتح الحساب هو 100 د.ك 	 
البطاقة المدنية لألفراد 	 
السن القانوني لفتح الحساب هو 21 سنة	 



Current Account:

Benefits:
• Available in 4 different currencies:

- Kuwaiti Dinar )KWD(   - American Dollar )$(
- Pound sterling )£(   - Euro )€(

• Ability to issue check book containing 10, 25 or 50 sheets
• Instant issuance of Visa Debit card with UTap feature 
• No account minimum balance fees 
• Simple and easy processing of banking transactions through Boubyan App
• Daily ATM withdrawal limit KD2,000
• Daily Point-of-sale limit KD10,000 

Conditions:
• The minimum opening balance is KD100
• Civil ID for individuals
• The legal age to open an account is 21



حساب التوفير المميز 

المزايا:
أرباح شهرية مضاعفة 	 
يتم احتساب األرباح الشهرية بناء على معدل أقل رصيد يومي في الحساب	 
 	UTap إصدار فوري لبطاقة فيزا للسحب اآللي مع خاصية

الشروط:
العملة: دينار كويتي	 
الحد األدنى لفتح الحساب 500 د.ك 	 
البطاقة المدنية	 
لألفراد فوق 18 سنة	 



Premium Savings Account: 

Benefits:
• Double the Monthly profits 
• Monthly profit calculation on average lowest daily balance
• Instant issuance of Visa Debit card with UTap feature 

Conditions: 
• Currency: KWD 
• Minimum opening amount is KD500
• Civil ID
• Individuals over 18 years of age



حساب التوفير 

المزايا:
الحساب متوفر بـ4 عمالت	 

- الدوالر األمريكي )$(    )KWD(الدينار الكويتي -
- اليورو )€( - الجنيه االسترليني )£(  

معدالت أرباح تنافسية	 
يتم احتساب األرباح الشهرية بناء على معدل الرصيـد اليومـي	 
 	UTap إصدار فوري لبطاقة فيزا للسحب اآللي مع خاصية

الشروط:
الحد األدنى لفتح الحساب 50 د.ك 	 
لألفراد فوق 18 سنة	 



Savings Account: 

Benefits:
• Available in 4 different currencies:

- Kuwaiti Dinar )KWD(   - American Dollar )$(
- Pound sterling )£(   - Euro )€(

• Competitive profit rates
• Monthly profit calculation on average daily balance 
• Instant issuance of Visa Debit card with UTap feature 

Conditions: 
• Minimum opening amount is KD50 
• Individuals over 18 years of age


