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حسب الشروط واألحكام



حساب الغالي هو اختيارك األمثل لت�أمين مستقبل أبنائك منذ الصغر. 

قدم لهم الهدية األفضل التي ستمنحهم األمان والعديد من الخدمات 

والمميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

لألطفال حديثي الوالدة إلى 14 سنة



حسـاب الغالي

مزايا خاصة
مجانًا خدمة الرسائل النصية القصيرة.	 
خصومات وعروض مميزة من كبرى 	 

الشركات والمحالت التجارية.
أرباح شهرية مضاعفة.	 
 	. أمر دفع ثابت إلكتروني مجانًاً

بطاقات الغالي
بطاقة بوبيان الغالي للسحب اآللي.	 



بطاقة الغالي للسحب اآللي

إصدار البطاقة فورًا
 استلم بطاقة فيزا بوبيان للسحب اآللي

على الفور.

3D Secure خدمة
تسّوق عبر اإلنترنت بمنتهى الراحة واألمان عن طري�ق 

استخدام رقم سري يستخدم لمرة واحدة فقط لكل 
عملية دفع إلكترونية.



البصمة
خاصية آمنة ومريحة لدخول تطبيق بوبيان موبايل وإجراء 

المعامالت على الفور بمسح البصمة.

السحب بدون بطاقة
تمكنك هذه الخدمة من سحب األموال دون استخدام 

البطاقة عبر خدمة السحب بدون بطاقة المتوفرة على 
الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيق بوبيان.

خدمة ويستر يونيون

يمكنك إرسال األموال مع ويستر يونيون عبر 
تطبيق بوبيان أو الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت 

إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت.

خدمة البطاقة المدنية

يمكنك سحب األموال أو تمكين أي شخص 
من سحب األموال غير أجهزة بوبيان للصراف 

اآللي فقط باستخدام البطاقة المدنية الذكية. 
يمكنك أيضًا تحديث بيانات بطاقتك المدينة عبر 

أجهزة بوبيان للصّراف اآللي.

UTap خدمة
مع خدمة UTap يمكنك بمنتهى األمان والراحة 

والسهولة دفع قيمة مشترياتك دون إدخال 
البطاقة في جهاز نقاط البيع والسحب من 

أجهزة بوبيان للصّراف اآللي دون إدخال البطاقة 
باستخدام تقنية NFC الجديدة.

الخدمات اإللكترونية



خدمة “وفرلي”
اشترك اآلن في خدمة بوبيان “وفرلي” عن طري�ق الخدمة المصرفية 

عبر اإلنترنت أو تطبيق بوبيان واستمتع بطريقة مبت�كرة للتوفير 
بمنتهى السهولة.

بطاقة بوبيان االئ�تمانية االفتراضية
يمكنك اآلن التسوق عبر اإلنترنت بمنتهى الراحة واألمان مع بطاقة 

Visa بوبيان االئ�تمانية اإلفتراضية المصممة خصيصًا للشراء عبر 
المواقع اإللكترونية.

Pay Me خدمة
تقدم لك خدمة Pay Me إمكانية استالم األموال من أي بنك في الكويت 

.K-Net فورًا عن طري�ق

تطبيق الساعات الذكية
يمكنك اإلطالع  على حساباتك ومعامالتك المصرفية وإدارتها في أي 
وقت وأي مكان باستخدام تطبيق بوبيان على ساعة Apple Watch أو  

Andriod Wear الذكية.

الخدمات اإللكترونية


