*Terms and conditions apply
طبق الشروط واألحكام
ّ * ُت

يسـهل كل
ً هـو الحسـاب المصمـم ليكـون بنـك ًا مت�كاملاPRIME
ّ
 موقع إلكتروني، حسـاب إنسـتغرام،أمورك مع تطبيق مخصص
خـاص والعديـد مـن العـروض والخصومات الحصرية التي تناسـب
.اهتماماتـك وأسـلوب حياتـك

PRIME is the account designed as a completely new
bank to make your life easier with a dedicated App,
Instagram account and website and many exclusive
offers and discounts that suit your interests and lifestyle.

PRIME Account
PRIME Debit Card
PRIME Visa Prepaid Card
Account Benefits

• PRIME campaign: 5 winners of 150 KD cash prize in
the weekly draw and two grand prize winners of
Range Rover Velar cars
• Free PRIME prepaid card
• Monthly profits
• An opportunity for some students to participate
in the summer internship in one of the bank’s
departments

PRIME حساب
للسحب اآللي
ّ PRIME بطاقة
 ُمسبقة الدفعPRIME بطاقة فيزا
مزايا الحساب

ك في. د150  رابحين بجائزة نقدية بقيمة5 :PRIME •حملة
Range السحوبات األسبوعية واثنين من الرابحين بسيارتي
 في سحب الجائزة الكبرىRover Velar
 ُمسبقة الدفعPRIME •مجان ًا بطاقة
•أرباح شهرية

•فرصة لعدد من الطالب للمشاركة في برنامج التدريب
الصيفي في إحدى إدارات البنك

 للسحب اآلليPRIME بطاقة
 ُمسبقة الدفعPRIME بطاقة
إصدار فوري للبطاقة
استلم بطاقتك فور ًا بعد فتح الحساب

3D Secure خدمة
 خاص لكل عملية دفع إلكترونيةOTP تسوق براحة وأمان عبر اإلنترنت باستخدام رمز
ّ

UTap خدمة
ادفع قيمة مشترياتك براحة وسهولة دون الحاجة إلدخال البطاقة في جهاز نقاط البيع

PRIME Debit Card
PRIME Prepaid Card
Card Instant Issuance

Get your card immediately after opening the account

3D Secure Service

Enjoy comfortable and secure online shopping using a
special OTP code for every electronic payment

UTap service

Pay for your purchases easily without inserting the card
into the POS machine

PRIME Campaign
• 5 winners of a KD 150 cash prize in the weekly draw.
• Two grand prize winners of the Range Rover Velar.
• All new and existing PRIME customers are eligible
to enter the draw under the following conditions:
• Active account.
• Student allowance transfer.
• Issuance of a physical or digital prepaid Visa card.
• One chance to enter the draw with every local
payment of KD 5 or more using a physical or digital
PRIME prepaid Visa card.
• 3 chances to enter the draw with every
international payment of KD 5 or more using a
physical or digital PRIME prepaid Visa card.
• The winners will be announced through the
Instagram account dedicated to PRIME account.

PRIME حملة
السحب األسبوعي بجائزة نقدية
ّ  رابحين في5•
.ك. د150 قيمتها
•رابحان اثنان في سحب الجائزة الكبرى على
. Range Rover Velar سيارتي
 الحاليون والجدد مؤهلونPRIME •جميع عمالء
:لدخول السحب عند توفر الشروط التالية
فعال
ّ •حساب
•تحوي�ل المكافأة الطالبية
•إصدار بطاقة فيزا مسبقة الدفع الفعلية أو الرقمية
•فرصة واحدة لدخول السحب مع كل عملية دفع محلية بقيمة
 ُمسبقة الدفعPRIME ك أو أكثر باستخدام بطاقة فيزا. د5
الفعلية أوالرقمية
ك. د5  فرص لدخول السحب مع كل عملية دفع دولية بقيمة3•
 ُمسبقة الدفع الفعليةPRIME أو أكثر باستخدام بطاقة فيزا
أوالرقمية
•يتم اإلعالن عن أسماء الرابحين من خالل حساب اإلنستغرام
PRIME الخاص بعمالء

Face IDخاصية البصمة و
خاصية آمنة ومريحة للدخول لتطبيق بوبيان وإتمام جميع
Face ID العمليات على الفور باستخدام البصمة أو

السحب بدون بطاقة
ّ خدمة
اسحب األموال دون استخدام البطاقة من خالل الخدمة
المتوفرة عبر تطبيق بوبيان والخدمة المصرفية عبر اإلنترنت

خدمة ويسترن يونيون
أرسل األموال عبر الخدمة المتاحة على تطبيق بوبيان أو
Fingerprint and Face ID feature
الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت في أي وقت وإلى أي مكان
A safe and convenient feature to log into Boubyan
في العالم

App and complete all the transactions instantly using
the fingerprint or Face ID

Cardless Withdrawal service
Withdraw money without using the card through the
service available on Boubyan App and the Internet
banking service

Western Union Service
Send money anytime and to any place worldwide
through the service available on Boubyan App or the
Internet banking service

Civil ID Services
Use Boubyan ATMs to update your Civil ID, withdraw
money, or enable any beneficiary of your choice to
withdraw money only using the smart Civil ID

UTap service
Use your card quickly and easily at ATMs without
inserting it in the machine and pay for your purchases
safely using UTap on your card or UTap mobile on
خدمات البطاقة المدنية
Android devices or UTap Wearables available on Fitbit,
الصراف اآللي لتحديث بيانات بطاقتك المدنية
استخدم أجهزة
Garmin or Samsung smartwatches
ّ

أو لسحب األموال أو تمكين أي مستفيد من اختيارك من سحب
األموال فقط باستخدام البطاقة المدنية الذكية

UTap خدمة
الصراف اآللي
استخدم بطاقتك بسرعة وراحة في أجهزة
ّ
دون إدخالها في الجهاز وادفع قيمة مشترياتك بسهولة
 موبايلUTap  على بطاقتك أوUTap وأمان باستخدام خاصية
UTap Wearables على األجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو
 الذكيةSamsung  أوGarmin  أوFitbit المتاحة عبر ساعات

