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 الخاصة بحملة تحويل الراتب الشروط و االحكام
 

o  و  2022-9-4حملة هدية تحويل الراتب المقدمة من بنك بوبيان ستقدم لعمالء الراتب الجدد و الذي تم تحويل راتبهم ابتداًء من تاريخ

 د.ك و ما فوق. 400. و ذلك لجميع العمالء الكويتيين و الذي لديهم رواتب 2023-02-28لغاية 

o دايا تحويل الراتب "تذكرة السفر أو ذهب أو بطاقة مسبقة الدفع" يجب اي يتم تحويل الراتب في حساب الراتب و في حال تم اختيار ه

  ألول مره.
o ر الذي يلي شهر تحويل أول راتبتحويل الراتب في االسبوع االول من الشه يةسوف يتم استالم هد . 

o  ،يتم منح هدية تحويل الراتب فقط لشرائح العمالء التالية: بالتينوم، المتقاعدينOne   العميل الغير مصنف ضمن الشرائح السابقة وقت(

 (الهدية هنزول الراتب لن يتم تسليم

o  حتى يكون مؤهل  28-02-2023 ولغاية 04.09.2022بعد تاريخ « ألول مرة على بنك بوبيان»يجب أن يتم تحويل راتب العميل

للحصول على هدية تحويل الراتب )العمالء الذي تم تحويل لهم أي راتب سابق على بوبيان هم غير مؤهلين للحصول على هدية تحويل 

تب نصيب، راتب الراتب الجديدة، مثال على ذلك: راتب سابق، تحويل دعم العمالة بدون تحويل الراتب، راتب بدوام جزئي، را

 .مساعدات الشئون(
o :يحق للعميل اختيار هدية واحدة من اختيارات الهدايا المتوفرة و هي 

 

وسيتم  د.ك معفية من الرسوم للسنة األولى. 200بطاقة مسبقة الدفع : في حال إختيار العميل لبطاقة مسبقة الدفع مع رصيد  .1

 على التوالي. من السنة الثانية اً إستقطاع الرسوم السنوية إعتبار
  ذهب كهدية لتحويل الراتب.غرام من  10ذهب: في حال إختيار العميل غرام من  10 .2

 .)بعد إيداع الراتب االول للعميل سيتم ارسال اشعارمن قبل البنك للعميل يحتوي على رمز رقمي الستخدامه لتحصيل الهدية(

 درجه السياحية للسفر إلى دبي.تذكرة على درجة رجال االعمال أو تذكرتين على التذكرة سفر:  .3
 )بعد إيداع الراتب االول للعميل سيتم ارسال اشعارمن قبل البنك للعميل يحتوي على رمز رقمي الستخدامه لتحصيل الهدية(.

 من تاريخه.  أشهر  3صالحية الرمز الرقمي هي 

 

o  أشهر من نزول الراتب. 3يحق للعميل المطالبة بهدية تحويل الراتب خالل 

 

 

 


