


صمم حساب بالتينيوم من بنك بوبيان لتلبية المتطلبات 
الشخصية والمهنية لعمالئنا المتميزي�ن.

للراتب من 1,500 د.ك وأكرث أو رصيد ال يقل عن 30,000 د.ك في 
إحدى الودائع أو صناديق االست�ثمار لدى بنك بوبيان.

الخدمات الشخصية

• مركز اتصال مخصص لعمالء بالتينيوم على 
   مدار الساعة

• مجموعة مدراء بالتينيوم على استعداد  
   تام لخدمتك في فروعنا

• األولوية في اإلنتظار داخل الفرع
• خدمة توصيل واستالم المستندات

مزايا خاصة

• إعفاء من رسوم الحد األدنى للرصيد
• دفرت شيكات مجانا للحساب الجاري

• خصم %50 على صناديق األمانات
• خصومات وعروض حصرية من كربى 

   الشركات في الكويت

مميزات حساب
بالتينيوم



 Platinum إصدار فوري لبطاقة بوبيان •
   للسحب اآللي

• ُتقبل البطاقة محليًا وعالميًا
• السحب النقدي لغاية 2,500 د.ك يوميًا 

• الدفع عرب أجهزة نقاط البيع لغاية 15,000 
   د.ك يوميًاً 

البطاقات

 حماية المشرتي�ن

تمديد فرتة الضمان

مزايا بطاقة بوبيان
Platinum للسحب اآللي

ميزات بطاقة ائ�تمان



• 0% أرباح على مستحقات البطاقة.
• معفاة من رسوم اإلصدار للسنة األولى.

• إصدار البطاقة االئ�تمانية فورًا.
• بطاقتان إضافيتان معفاتان من الرسوم مدى الحياة.

Visa
Signature

World
Mastercard

World Mastercard بطاقة بوبيان
االئ�تمانية بطاقة بوبيان

Visa Signature االئ�تمانية



 Boubyan Rewards برنامج

خدمة الكونسريج الشخصية 

ت�أمني سفر مجاني

ت�أمني طبي أثناء السفر

Hotels.com خصم

LoungeKey برنامج

مزايا بطاقات بوبيان االئ�تمانية



التداول

صناديق االست�ثمار

بوبيان انفست

الودائع الثابتة

تموي�ل الخدمات التعليمية

تموي�ل الخدمات الصحية

تموي�ل السيارات

تموي�ل المواد اإلنشائية

الحلول التمويلية



السحب بدون بطاقة

خدمة ويسرتن يونيون

Pay Me خدمة

البطاقة الرقمية مسبقة الدفع

تطبيق الساعات الذكية

WhatsApp الخدمات المصرفية على

المرابحة الرقمية

Apple Messages خدمة

KD

الخدمات الرقمية عرب التطبيق



بنك Nomo الرقمي

نتيح لك فرصة اإلنضمام إلى بنك Nomo أول 
بنك إسالمي رقمي في العالم في المملكة 

المتحدة. متوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، تم تصميمه ليتناسب مع متطلبات 

نمط حياة األشخاص كثريي السفر ليتمكنوا 
من إدارة أموالهم بكل راحة وسهولة عن 

طري�ق خدمات ت�كنولوجية ذكية تقدم حلوًال 
بسيطة وآمنة.

مميزات أخرى



The Platinum account is designed specifically for our special 
customers, to meet their personal and professional needs, 
and to elevate their banking experience.

For salaries above KD 1,500 or a total balance of
KD 30,000 or more, in any Boubyan Fixed Deposit or 
Investment Fund.

Personalized Service

• 24\7 Dedicated call center representative
• Priority live chat for Platinum
• Assigned Relationship Managers at your   
   service in our branches
• Priority queue in Branch
• Document delivery and receipt services

Special Benefits

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

The Platinum
Account



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

Cards

Buyer’s Protection 

Extended Warranty

Platinum
Debit Cards

Debit Cards Benefits



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

Visa
Signature

World
Mastercard

World Mastercard and
Visa Signature
Credit Card



Boubyan Rewards Program 

Personal Concierge Service   

Travel Inconvenience
Insurance 

Travel Medical Insurance

Hotels.com Discount 

LoungeKey Program 

World Mastercard and
Visa Signature Credit Card
Benefits



Brokerage

Investment Funds

Boubyan Invest

Fixed Deposits

Education Finance

Health Finance

Auto Finance

Construction Materials

Financing 
Solutions



Cardless Withdrawal
KD

Western Union

Pay Me Service

Digital Prepaid Card

Smartwatch Application

Financial Whatsapp

Digital Murabha

Apple Messages Service

Digital Services
in App



NOMO
We are offering you the chance to join 
Nomo Bank, a Shariaa compliant digital 
bank based in the UK, designed to meet 
the frequent travellers and students 
lifestyle requirements. You can now 
manage your accounts easily ways 
through the smart technology services 
that provide the most simple and
secure solutions.

Other Features



Visa Signature

World Mastercard

https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/boubyan-rewards/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/boubyan-rewards/
https://boubyan.bankboubyan.com/media/filer_public/86/76/8676ab77-b103-4fdf-a23a-12fce0543133/boubyan_br_accounts_ar.pdf
https://boubyan.bankboubyan.com/media/filer_public/83/31/8331e36f-f12f-4904-9822-4a812bc28f5d/boubyan_br_accounts_en.pdf
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/visa-signature/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/visa-signature/
https://boubyan.bankboubyan.com/ar/cards/world-mastercard/
https://boubyan.bankboubyan.com/en/cards/world-mastercard/

