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شروط الخدمة
يتــم تحويــ�ل نقــاط “مكافــآت بوبيــان” لحاملــي البطاقــات االئ�تمانيــة الذيــن يكــون لديهــم تحويــاً مســتمرًا   .1
للراتب بما ال يقل عن 400 دينار كويتي على بنك بوبيــــان أو العماء المصنفني تحت شــريحة الباتينيوم 

أو شــريحة المصرفيــة الخاصــة.
برنامــج “مكافــآت بوبيــان” اليشــمل العمــاء الذيــن حصلــوا علــى بطاقــة االئ�تمــــان مقابــل مبلــغ مــــالي   .2
ــاء عمــاء الباتينيــوم والخدمــات المصرفيــة الخاصــة أو راتــب مســتمر اليقــل عــن 400 دينــار. محجــوز باست�ثنــ
يتــم احتســاب نقــاط “مكافــآت بوبيــان” بنــــاء علــى معامــات نقــاط البيــع التــي تمــت تسويتهــــا )تحصيلهــا(   .3

ــر. فقــط مــن 21 وحتــى يــوم 20 مــن كل الشهــ
ســيتم اســتبعاد العمليات الشــرائية المعكوســة من قبل التاجر والمبالغ المســردة التي يتم تسجيلهــــا   .4
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 معالجتها شــهريا بمجرد وجــود نقاط كافية 

لتغطيــة العمليــة المعكوســة، وبالتالــي ســيقوم النظــام بخصمهــا.
يتــم احتســاب نقــاط “مكافــآت بوبيــان” علــى كافــة معامــات نقــاط البيــع وعمليــات الشــراء اإللكرونيــة   .5

التــي يقــوم بهــــا العميــل باســتخدام بطاقــة االئ�تمــــان داخــل وخــارج الكويــت.
يستبعــــد مــن برنامــج “مكافــآت بوبيــان” كافــة بطاقــات االئ�تمــان الصــادرة لحســابات الشركــــات أو ألغــراض   .6

تجــارية.
كمــــا يستبعــــد أيضــًا مــن برنامــج “مكافــآت بوبيان”معــــامات الســحب النقــدي التــي ت�تــم مــن قبــل بطاقــات   .7

االئ�تمــان.
معاملــة نقــاط البيــع التــي ت�تــم باســتخدام بطاقــة رديفــة ســت�كون مؤهلــة للحصــول علــى نقــاط “مكافــآت   .8

بوبيــان”  وفقــًا للمعايــ�ي المذكــورة أعــاه.
الحــد األدنــى المطلــوب لمبلــغ اإلنفــــاق للبــدء فــي الحصــول علــى نقــاط هــو 100 د.ك. شهريــــًا وال يوجــــد   .9

حــد أقصــى للشــراء.
يبلــغ الحــد األقصــى لنقــاط “مكافــآت بوبيــان” لــكل عمــــيل حســب تصنيــف فئ�تــه. للفئــة الربونزيــة 250 نقطــة   .10
شــهريا و للفئــة الفضيــة 300 نقطــة شــهريا وال يوجــد حــد أقصــى للفئــة الذهبيــة شــهرًيا )بمــا فــي ذلــك 

البطاقــات اإلضافيــة والرديفــة(.
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي استبعــــاد أي حــــامل بطاقــة يســيء اســتخدام العرض الروي�جي عــرب المعامات   .11
التجــــارية مثــل عمليــات الشــراء التجاريــة أو معاملــة أو عــدة معامــات مــن تاجــر واحــد و/أو أي معامــات 

ال تعتــرب معامــات مشــريات تجزئــة اعتياديــة.
يســتحق العميــل نقــاط “مكافــآت بوبيــان” إذا تــم ســداد المبالــغ المســتحقة فــي الوقــت المحــدد ودون   .12

ت�أخــي.
ســيتم إيــداع نقــاط “مكافــآت بوبيــان” بشــكل تلقائــي فــي حســاب “مكافــآت بوبيــان” بعــد كل دورة لكشــف   .13

الحســــاب والتــي تقــع فــي نهايــة كل شــهر.
ســيتم إرســــال رســالة نصية قصية/تنبيه كل شــهر إلى عماء  “مكافآت بوبيان” يخطرهم بقيمة النقاط   .14

التــي حصلــوا عليها.
ال يمكــن للعميــل أن يطالــب بــأي نقطــة إن لــم ت�كــن هنــاك بطاقــة ائ�تمــــانية فعالــة فــي تاريــ�خ تحويــ�ل نقــاط   .15

“مكافــآت بوبيــان”.
يحــق للبنــك إيقــــاف تحويــ�ل نقــاط “مكافــآت بوبيــان” ألي عمــــيل بنــــاًء علــى ســبب يحــدده البنــك ويــ�راه   .16

مناســبا فــي أي وقــت.
ــ�ل راتــب  ــاف برنامــج “مكافــآت بوبيــان” فــي حالــة تخفيــض تصنيــف العميــل أو عــدم تحوي يحــق للبنــك إيقــ  .17

الــى حســابه.
في حــال ما إذا اكتشف البنك تحوي�ل نقاط “مكافآت بوبيان” للعميل عن طري�ق الخطأ أو عدم استحقاق   .18

العميــل لــه، يحــق للبنــك أن يقــوم بخصم النقاط بعد إخطــــار العميل بذلك.
يحتفظ البنك بالحق في تعديل شروط وأحكــام برنامج مكافآت بوبيان.  .19

نقاط مكافآت بوبيان ليس لها تاري�خ انتهاء صاحية.  .20
ال يمكن تحوي�ل نقاط مكافآت بوبيان إلى حساب شخص آخر.  .21

عــدم احتســاب العمليــات المتعلقــة فــي اللجــان والجمعيــات الخييــة أو بشــراء وتــداول العمــات االجنبيــة   .22
والعمــات الرقميــة واالســهم والســندات مــن ضمــن العمليــات المؤهلــة لاســرجاع.

يحتفــظ بنــك بوبيــان بالحــق فــي حــذف العميــل مــن برنامــج المكافــآت إذا كان العميــل غــي مؤهــل فــي أي   .23
وقــت أو إذا كان العميــل يســيء اســتخدام الخدمــة عــن طريــ�ق إجــراء مدفوعــات مشــكوك فيهــا.
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يحق للبنك في جميع األحوال ودون بيان األسباب استبعاد أي عميل من برنامج المكافآت.  .24
يتمكــن العميــل مــن االنتقــال بــني فئــات مكافــآت بوبيــان بنــاًء علــى إنفاقــه فــي خــال أخــر 12 شــهر، وي�بــدأ   .25

احتســاب االنفــاق مــع بــدأ انطــاق الربنامــج الجديــد فــي 21 يوليــو 2021.
في حــال ما إذا اكتشف البنك تحوي�ل نقاط “مكافآت بوبيان« للعميل عن طري�ق الخطأ أو عدم استحقاق   .18

العميــل لــه، يحــق للبنــك أن يقــوم بخصم النقاط بعد إخطــــار العميل بذلك.
يحتفظ البنك بالحق في تعديل شروط وأحكــام برنامج مكافآت بوبيان.  .19

نقاط مكافآت بوبيان ليس لها تاري�خ انتهاء صاحية.  .20
ال يمكن تحوي�ل نقاط مكافآت بوبيان إلى حساب شخص آخر.  .21

عــدم احتســاب العمليــات المتعلقــة بشــراء وتــداول العمــات الرقميــة  واالســهم والســندات مــن ضمــن   .22
ــة لاســرجاع. ــات المؤهل العملي

يحتفــظ بنــك بوبيــان بالحــق فــي حــذف العميــل مــن برنامــج المكافــآت إذا كان العميــل غــي مؤهــل فــي أي   .23
وقــت أو إذا كان العميــل يســيء اســتخدام الخدمــة عــن طريــ�ق إجــراء مدفوعــات مشــكوك فيهــا.

يحق للبنك في جميع األحوال ودون بيان األسباب استبعاد أي عميل من برنامج المكافآت.  .24
يتمكــن العميــل مــن االنتقــال بــني فئــات مكافــآت بوبيــان بنــاًء علــى إنفاقــه فــي خــال أخــر 12 شــهر، وي�بــدأ   .25

احتســاب االنفــاق مــع بــدأ انطــاق الربنامــج الجديــد فــي 21 يوليــو 2021.

شروط االستحقاق
يمكن للعماء استعراض واسرداد النقاط من خال »مساعد« وتطبيق بوبيان.

إجمالي مبلغ العمليات الشرائية خالل سنة
• الذهبية: أكرث من 40,000
• الفضية: 40,000 - 10,001

• الربونزية: 100 - 10,000
• سيتم إيداع نقاط بوبيان في حساب مكافآت بوبيان الخاص بالعميل في نهاية كل شهر.

• يعتمــد الحــد األقصــى الــذي يمكــن للعميــل الحصــول عليــه مــن نقــاط بوبيــان فــي كل شهــــر علــى فئــة 
المكافــآت الخاصــة بــه.

الربونزية: 250 من نقاط بوبيان- 
الفضية: 300 من نقاط بوبيان- 
الذهبيــة: ال يوجــد حــد أقصــى ويتــم تطبيــق نســبة ثابتة تبلغ %1 على جميــع المبالغ التي يتم إنفاقها - 

بما يتجاوز 6,000 د.ك.
• ال يوجد تاري�خ انتهــاء صاحية لنقاط بوبيان.

• ال يمكن تحوي�ل نقاط بوبيان إلى شخٍص آخر.

المعامالت المؤهلة BINبطاقة االئ�تمان

Visa Infinite 458815بطاقة ائ�تمان
• جميع المعامات التي ت�تم داخل وخارج الكويت.

• جميع بطاقات االئ�تمان الصادرة مقابل راتب ال يقل عن 400 د.ك. 
تعد بطاقات مؤهلة.

• بالنسبة لبطاقات االئ�تمان الصادرة مقابل وديعة، يعترب عماء 
الخدمات المصرفية الخاصة والباتينيوم فقط مؤهلني.

• جميع بطاقات االئ�تمان الصادرة مقابل وديعة/حجز مبلغ تعترب 
بطاقات مؤهلة بشرط أال يقل راتب العميل عن 400 د.ك. 

Visa Signature 443995بطاقة ائ�تمان
Visa Platinum 422114بطاقة ائ�تمان

MasterCard World Elite 510692بطاقة ائ�تمان
MasterCard World 528540بطاقة ائ�تمان

MasterCard Platinum 533746بطاقة ائ�تمان

MasterCard World Elite 510692بطاقة ائ�تمان

* كل نقطة مكافآت تعادل 1 د.ك

الفئة

الربونزية الفضية الذهبية النقاط المحصلة المبلغ المصروف شهريَا )د.ك(

✓ ✓ ✓ %1 100 - 1,000

✓ ✓ ✓ %2 1,001 - 2,000

✓ ✓ ✓ %3 2,001 - 3,000

✓ ✓ ✓ %4 3,001 - 4,000

✓ ✓ ✓ %5 4,001 - 5,000

 ✓ ✓ %5 5,001 - 6,000

  ✓ %1 6,001+

250
نقطة

300
نقطة

غي محدود الحد االقصى للنقاط شهريَا
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استبدال نقاط بوبيان:

ــال  ــان فــي صــورة اســرجاع نقــدي )يدوي/تلقائــي( أو أمي ــان مــن خــال تطبيــق بوبي يمكــن اســرداد نقــاط بوبي  •
طــيان أو حجــوزات الطــيان أو اســت�ئجار الســيارات أو حجــز الفنــادق أو تجربــة الســوق. 

يمكن للعماء أن يقوموا بعدة عمليات استبدال كمــا يريدون طالمــا كان هناك رصيد متوفر من نقاط بوبيان.  •
يمكــن للعمــاء أن يقومــوا بإعــداد حســاب تلقائــي لربنامــج المكافــآت للحصــول علــى االســرجاع النقــدي فــي   •
حســابهم التلقائــي فــي حــال مــا لــم ت�كــن البطاقــة نشــطة نتيجــًة لفقدانهــا أو ســرقتها أو نتيجــًة ألي عمليــة 

احتيــال.

اإلسرتداد النقدي:

االسرداد النقدي الغي تلقائي:  .1
ال يوجــد حــد لاســرداد النقــدي الغــي تلقائــي. يمكنــك اســتبدال أي عــدد مــن النقــاط باســرداد نقــدي طالمــا أن   •

لديــك نقــاط مكافــآت بوبيــان
يمكنــك اســتبدال جميــع نقــاط مكافــآت بوبيــان باســرداد نقــدي إلــى أي بطاقــة ائ�تمــان مــن بوبيــان أو حســاب   •

مــن اختيــارك، أو تقســيم عــدد النقــاط إلــى بطاقــات متعــددة.
النقــاط المســتبدلة كاســرداد نقــدي لبطاقــة االئ�تمــان تضــاف إلــى بطاقــة االئ�تمــان فــي غضــون يــوم عمــل   •

واحــد مــن طلــب االســرداد.
ست�تم إضافة النقاط المستبدلة على أنها اسرداد نقدي إلى الحساب على الفور.  •

يمكنــك تعيــ�ني حســاب افراضــي حيــث ســيتم تحويــ�ل اســرداد النقــود الخــاص بك فــي حالة عدم تفعيــل بطاقتك   •
بســبب الفقد أو الســرقة أو االحتيال.

االسرداد النقدي التلقائي:  .2
عند تفعيل االسرداد النقدي التلقائي، سيتم تحوي�ل جميع النقاط إلى إسرداد نقدي  •

سيتم تحوي�ل االسرداد النقدي التلقائي في نهاية كل شهر.  •
سيتم إضافة مبلغ االسرداد النقدي التلقائي إلى بطاقة االئ�تمان فقط.  •

االسرتداد عرب الحصول على قسائم اإللكرتونية:

يمكــن للعمــاء اســرجاع النقــاط فــي صــورة منتجــات رقميــة متاحــة فــي الســوق والحصــول علــى رمــز لشــرائها   •
بشــكلٍ فــوري.

حجوزات السفر:
يمكن للعماء اسرداد النقاط من خال حجوزات السفر )رحات الطيان والفنادق واست�ئجار السيارات(.

ستصل رسالة بريد إلكروني إلى العميل لت�أكيد الحجز.   •
فــي حــال مــا إذا رغــب العميــل فــي تغي�ي/تعديل/إلغــاء الحجــز، تســري الشــروط واألحــكام والرســوم والموعــد   •

النهائــي المحــدد مــن قبــل كل فنــدق أو شــركة طــيان أو شــركة ت�أجــي ســيارات.

ويتحمل العميل أي رسوم إضافية ناتجة من أي تغي�ي أو إلغاء في حجز السفر.  •
ت�أكيــد للحجــز عــرب الربيــد اإللكرونــي، يرجــى التواصــل عــرب هــذا االيميــل: لــم يحصــل العميــل علــى  فــي حــال   • 

   info@bluloyalty.com

االستبدال بأميال الطريان:
لكــي يتــم االســتبدال بأميــال الطــيان، يجــب علــى العميــل أن يكــون عضــوًا فــي برنامــج المســافر الدائــم لــدى شــركة 

الطــيان أوالً.
ت�تاح هذه الميزة حاليًا مع الخطوط الجوية الكويتية فقط. وسيتم إضافة المزيد من شركــات الطيان مستقباً.  •

يمكن أن يتم استبدال النقاط فقط في شكل مجموعــات تبلغ كل منهــا 5,000 ميل.  •
إن ت�كلفــة أميــال الطــيان )قيمتهــا مقابــل نقــاط بوبيــان( غــي ثابتــة ويمكــن تغي�يهــا مــن وقــٍت آلخــر. ويتــم تحديــد   •

ذلــك مــن قبــل شــركات الطــيان نفســها.
تبلغ ت�كلفة 5,000 ميل من الخطوط الجوية الكويتية 40 من نقاط بوبيان.  o

سيتم إيداع أميال الطيان في عضوية المسافر الدائم الخاصة بالعميل خال 7 أيام عمل.  •
ــال  ــل أن يســرد أي عــدد مــن أمي ــال الطــيان. يمكــن للعمي ــاك حــد شــهري علــى اســرداد نقــاط أمي ال يوجــد هن  •

الطــيان طالمــًا كان لديــه عــدد كاٍف مــن نقــاط بوبيــان.
يخضــع تاريــ�خ انتهــــاء صاحيــة أميــال الطــيان إلــى شــروط وأحــكام شــركة الطــيان. لــذا، ُيرجــى التواصــل مــع شــركة   •

الطــيان لمعرفــة سياســة انتهــــاء صاحيــة األميــال حيــث يختلــف ذلــك باختــاف شــركة الطــيان.

نقدي + نقاط:
يمكــن للعميــل أن يســتخدم نقاطــه المتاحــة وأن يضيــف مبالــغ نقديــة الســرداد أي منتــج فــي حــال مــا لــم يكــن   •

لديــه النقــاط الكافيــة الســرداد هــذا المنتــج.
ويتوفــر خيــار نقــدي + نقــاط فقــط عندمــا ال يمتلــك العميــل نقــاط كافيــة الســرداد منتج\قســيمة\إلكرونية   •

محــدد.
يجــب أن يكــون الحــد األدنــى مــن النقــاط %10. فــي حــال مــا إذا لــم يكــن لــدى العميــل %10 مــن النقــاط الــازم   •

اســردادها ألحــد المنتجــات، فــا يمكنــه اســتخدام خاصيــة نقــدي + نقــاط.


