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حساب الشباب

حسب الشروط واألحكام



 ألن في بنك بوبيان نفهمكم، نفهم أسلوب حيات�كم،
نعرف أن اهتمامات�كم مختلفة ومتنوعة. صممنا لكم حساب CLICK الذي 
يهتم بهذه التفاصيل ويقدم خدمات ومزايا تناسبكم وتلبي احتياجات�كم.

”We CLICK“



CLICK بطاقات
بطاقة CLICK للسحب اآللي.	 
بطاقة CLICK مسبقة الدفع.	 

CLICK حسـاب

مزايا خاصة:
فرصة لمضافعة المكافئة الصالبية بربح 200 دك 	 

مع #200_ مرتين.

مجانًا بطاقة Click المسبقة الدفع.	 

أرباح شهرية.	 

فرصة لربح وظيفة لمدة أسبوعين في إحدى 	 
إدارات البنك لعدد 15 طالب سنويًا.

خدمات مركز الطالب المجانية لعمالء Click في 	 
فرع بوبيان - جامعة - الكويت - الشوي�خ.

 	.Dose عرض خاص %50 من

 	.Bowl Room عرض خاص %50 من



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.

بطاقات CLICK مسبقة الدفعبطاقات CLICK للسحب اآللي

خدمة 
ادفع قيمة مشترياتك بمنتهى األمان 

والراحة والسهولة دون إدخال البطاقة
في جهاز نقاط البيع باستخدام تقنية

NFC الجديدة.



10رابحين كل شهر، لمبلغ 200 د.ك لكل منهم.	 

كافة عمالء Click الحالي�ين والجدد يت�أهلون 	 
لدخول السحب فور تحوي�ل مكافآتهم الشهرية 

إلى بنك بوبيان.

يتم اإلعالن عن أسماء الرابحين من خالل قنوات 	 
بنك بوبيان للتواصل اإلجتماعي.



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


