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دينار  400ال يقل عن لراتب  مستمر لحاملي البطاقات االئتمانية الذين يكون لديهم تحويلمكافآت بوبيان برنامج  تحويل نقاط يتم -
 .لى بنك بوبيــان أو العمالء المصنفين تحت شريحة بالتينيوم أو شريحة المصرفية الخــاصةإكويتي 

مقابل مبلغ مــالي محجوز باستثنــاء عمالء بالتينيوم  يةئتمــانإالعمالء الذين حصلوا على بطاقة برنامج مكافآت بوبيان اليشمل  -
 .المصرفية الخاصةالخدمات عمالء و

وحتى تاريخ كل شهر  21( فقط من تحصيلهابنــاء على معامالت نقاط البيع التي تمت تسويتهــا )نقاط مكافآت بوبيان  يتم احتساب -
 .التالي من الشهــر 20يوم 

كشف الشهري للبطاقة الفي ــا التاجر والمبالغ المستردة التي تم تسجيلهالتي تم استرجاع قيمتها من العمليات الشرائية  سيتم استبعاد -
 المحددة الحتساب النقاط.فترة المبلغ اإلنفاق الخاص ب جماليإلى تخفيض إوالتي تؤدي  االئتمانية

بطاقة الاإللكترونية التي يقوم بهــا العميل باستخدام عمليات الشراء على كافة معامالت نقاط البيع ونقاط مكافآت بوبيان يتم احتساب  -
 .داخل وخارج الكويت يةئتمــاناإل

 .الصادرة لحسابات الشركــات أو ألغراض تجــارية يةئتمانبطاقات اإلالكافة  برنامج مكافآت بوبيانستبعــد من ت   -

 .يةبطاقات االئتمــانباستخدام المعــامالت السحب النقدي التي تتم  برنامج مكافآت بوبيانستبعــد أيضاً من ت   -

وفقاً للمعايير المذكورة  مكافآت بوبيانبرنامج  للحصول على نقاط معاملة نقاط البيع التي تتم باستخدام بطاقة رديفة ستكون مؤهلة  -
 .أعاله

 .د.ك. شهريــاً وال يوجــد حد أقصى للشراء 100هو  نقاطالحد األدنى المطلوب لمبلغ اإلنفــاق للبدء في الحصول على  -

 .البطاقات الرديفة(المعامالت التي تتم باستخدام شهرياً لكل عمــيل )بمــا في ذلك  نقطة 250نقاط مكافآت بوبيان يبلغ الحد األقصى ل -

عبر المعامالت  أي حــامل بطاقة يسيء استخدام العرض الترويجيمن برنامج مكافآت بوبيان ستبعــد أن ييحتفظ البنك بالحق في  -
التجارية أو معاملة أو عدة معامالت من تاجر واحد و/أو أي معامالت ال تعتبر معامالت مشتريات التجــارية مثل عمليات الشراء 

 .تجزئة اعتيادية

 .تأخير ودون المحدد الوقت فيعلى بطاقته  ستحقةالم   المبالغقام بتسديد  إذافقط  بوبيان مكافآتبرنامج  نقاط حصل العميل علىي -

بعد كل دورة لكشف الحســاب  مكافآت بوبيانالعميل في برنامج  حساب بشكل تلقائي فيمكافآت بوبيان برنامج نقاط  سيتم إيداع -
 .والتي تقع في األسبوع األول من كل شهر

 مكافآت بوبيانبرنامج  نقاط عددبيخطرهم حاملي البطاقات اإلئتمانية عمالء الكل شهر إلى  إشعارسيتم إرســال رسالة نصية قصيرة/ -
 .يهاحصلوا علي تال

 .مكافآت بوبيانبرنامج تحويل نقاط لم تكن هناك بطاقة ائتمــانية فعالة في تاريخ  ذاإ نقطةال يمكن للعميل أن يطالب بأي  -

 ه البنك ويراه مناسبا.حدديألي عمــيل بنــاًء على سبب في أي وقت مكافآت بوبيان نقاطبرنامج تحويل يحق للبنك إيقــاف  -
 .في حالة تخفيض تصنيف العميل أو عدم تحويل راتب الى حسابهمكافآت بوبيان برنامج تحويل نقاط  يحق للبنك إيقــاف -

، يحق للبنك أن يقوم لنقاطللعميل عن طريق الخطأ أو عدم استحقاق العميل ل نقاط مكافآت بوبيانتحويل أنه قد تم إذا اكتشف البنك  -
 .بعد إخطــار العميل بذلك النقاطبخصم 

  واالسترداد النقدي. مكافآت بوبيانيحتفظ البنك بالحق في تعديل شروط وأحكــام برنامج  -

 .صالحية انتهاء تاريخ لها ليس بوبيان مكافآت نقاط -

 .آخر شخص حساب إلى بوبيان مكافآت نقاط تحويل يمكن ال -

 


