
حسب الشروط واألحكام

اجعل بالتينيوم جزءًا من حياتك
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 صمم حساب بالتينيوم من بنك بوبيان لتلبية المتطلبات
 الشخصية والمهنية للنخبة المتميزة. يوّفر حساب بالتينيوم

 عالمًا مت�كاماًل من أرقى الخدمات المصرفية الشخصية
واإلمتيازات الخاصة التي تلبي احتياجاتك وتناسب أسلوب حياتك.

 للراتب من 2,000 د.ك وأكرث أو رصيد ال يقل عن 30,000 د.ك في أحد الودائع
أو صناديق االست�ثمار لدى بنك بوبيان.



حساب بالتينيوم

الخدمات الشخصية
مدير عالقات عمالء شخصي على 	 

استعداد تام لخدمتك
مركز اتصال مخصص لعمالء بالتينيوم	 
مكاتب مخصصة الستقبال عمالء 	 

بالتينيوم
خدمة توصيل واستالم المستندات	 

مزايا خاصة
معفى من رسوم الحد األدنى للرصيد	 
رسوم خاصة للخدمات المصرفية	 
مجانًا دفرت شيكات للحساب الجاري	 
50 % على إي�جار صناديق األمانات	 
خصومات وعروض حصرية من كربى 	 

الشركات في الكويت
خصومات خاصة على منتجات بوبيان 	 

للت�أمني الت�كافلي، وتشمل:
 20% على ت�أمني السفر −
 15% على ت�أمني الحوادث الشخصية −
 15% على ت�أمني المنازل  −

بطاقات بالتينيوم
 	Visa Platinum بطاقة بوبيان 

للسحب اآللي
 	 Visa Signature بطاقة بوبيان

االئ�تمانية
 	 World MasterCard بطاقة بوبيان

االئ�تمانية



مزايا بطاقة بوبيان Visa Platinum للسحب اآللي

إصدار فوري لبطاقة بوبيان Visa Platinum للسحب اآللي
ُتقبل البطاقة محليًا وعالميًا

السحب النقدي لغاية 3,000 د.ك يوميًا
الدفع عرب أجهزة نقاط البيع لغاية 20,000 د.ك يوميًا

3D Secure خدمة
تسّوق عرب اإلنرتنت بمنتهى الراحة 

واألمان عن طري�ق استخدام رقم 
سري يستخدم لمرة واحدة فقط 

لكل عملية دفع إلكرتونية

خدمة حماية المشرتيات
تمتع بخدمة حماية مشرتياتك الجديدة 

من السرقة أو التلف المفاجئ لغاية 
20,000 دوالر أمريكي سنويًا

خدمة تمديد فرتة الضمان
تمديد فرتة الضمان لمشرتياتك 
الجديدة لمدة سنة إضافية عن 
كفالة المصنع مع تغطية تصل 

لغاية 20,000 دوالر أمريكي سنويًا



بطاقة بوبيان Visa Signature االئ�تمانية بطاقة بوبيان World MasterCard االئ�تمانية

0% أرباح على مستحقات البطاقة
معفاة من رسوم اإلصدار للسنة األولى

إصدار البطاقة االئ�تمانية فورًا
بطاقتان إضافيتان معفاتان من الرسوم مدى الحياة

3D Secure خدمة
تسّوق عرب اإلنرتنت بمنتهى الراحة 

واألمان عن طري�ق استخدام رقم 
سري يستخدم لمرة واحدة فقط لكل 

عملية دفع إلكرتونية

Boubyan Select برنامج
يتيح لك حرية االختيار بني االسرتداد 

النقدي لغاية 5% من قيمة مشرتياتك 
أو الحصول على أميال طريان

خدمة
ادفع قيمة مشرتياتك بمنتهى األمان 

والراحة والسهولة دون إدخال البطاقة
في جهاز نقاط البيع باستخدام تقنية

NFC الجديدة



ً
عائلتك عند شراء تذاكر السفر باستخدام 

من السرقة أو التلف المفاجئ لغاية 

ً 20,000

خدمة المساعدة الشخصية 
”الكونسريج“

احصل على خدمات المساعدة الشخصية 
المحلية والعالمية على مدار الساعة 

طوال أيام األسبوع

خدمة تمديد فرتة الضمان

لمدة سنة إضافية عن كفالة المصنع مع 

تغطية تصل لغاية 20,000

ً

LoungeKey برنامج

تمتع بدخول مجاني غري محدود إلى أكرث 

300 مدينة حول العالم
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البصمة
خاصيــة آمنــة ومريحــة لدخــول تطبيــق بوبيــان موبايــل وإجــراء 

المعامــالت علــى الفــور بمســح بصمــة إصبعــك 

السحب بدون بطاقة
اســتخدام  دون  األمــوال  ســحب  مــن  الخدمــة  هــذه  ُتمكنــك 
البطاقــة عــرب خدمــة الســحب بــدون بطاقــة المتوفــرة علــى 

الخدمــة المصرفيــة عــرب اإلنرتنــت وتطبيــق بوبيــان.

خدمة ويسرتن يونيون
ويســرتن  مــع  األمــوال  إرســال  يمكنــك 
الخدمــة  أو  بوبيــان  تطبيــق  عــرب  يونيــون 
مــكان  أي  إلــى  اإلنرتنــت  عــرب  المصرفيــة 

وقــت أي  وفــي  العالــم  فــي 

خدمات البطاقة المدنية
أي  تمكــني  أو  األمــوال،  ســحب  يمكنــك 
أجهــزة  عــرب  األمــوال  ســحب  مــن  شــخص 
باســتخدام  فقــط  اآللــي  للصــّراف  بوبيــان 
أيضــا  ُيمكنــك  الذكيــة.  المدنيــة  البطاقــة 
عــرب  المدنيــة  بطاقتــك  بيانــات  تحديــث 

اآللــي. للصــّراف  بوبيــان  أجهــزة 

Utap خدمة
بمنتهــى  يمكنــك   Utap خدمــة  مــع 
األمــان والراحــة والســهولة دفــع قيمــة 
فــي  البطاقــة  إدخــال  دون  مشــرتياتك 
أجهــزة  مــن  والســحب  البيــع  نقــاط  جهــاز 
إدخــال  دون  اآللــي  للصــّراف  بوبيــان 
البطاقــة باســتخدام تقنيــة NFC الجديــدة 

الخدمات اإللكترونية



 Pay Me خدمة
تقــدم لــك خدمــة Pay Me إمكانيــة اســتالم األمــوال مــن أي 

 K-Net  ــ�ق بنــك فــي الكويــت فــورًا عــن طري

بطاقة بوبيان االئ�تمانية االفرتاضية
يمكنــك اآلن التســّوق عــرب اإلنرتنــت بمنتهــى الراحــة واألمــان 
مــع بطاقــة Visa بوبيــان االئ�تمانيــة االفرتاضيــة الُمصممــة 

ــة. خصيصــًا للشــراء عــرب المواقــع اإللكرتوني

تطبيق الساعات الذكية
يمكنــك االّطــالع حســاباتك ومعامالتــك المصرفيــة وإدارتهــا 
فــي أي وقــت وأي مــكان باســتخدام تطبيــق بوبيــان علــى 

ســاعة Apple Watch أو Android Wear الذكيــة.

خدمة “وفرلي”
اشــرتك اآلن فــي خدمــة بوبيــان “وفرلــي” عــن طريــ�ق الخدمــة 
المصرفيــة عــرب اإلنرتنــت أو تطبيــق بوبيــان واســتمتع بطريقة 

مبت�كــرة للتوفــري بمنتهى الســهولة.

الخدمات اإللكترونية




