
حساب “بوبا” لألطـفـال
                                                      من بنك برقان

”BuBa“ Kids Account 
from Burgan Bank
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الخصماسم المحل

10%1- عيادة أسنان كيدز سمايل

13%2- بينتبول

10%3- كروكس

10%4- نايكي

%510- ذي أثليتس فوت

10%6- بوما

10%7- ريبوك

15%8- اكلبس جيمز

15%9- أكوا توتس

5%10- حضانة بلومينغديلز

Merchant Rate

1- Kidz Smile Clinic 10%

2- Paintball 13%

3- Crocs 10%

4- Nike 10%

5- The Athlete’s Foot 10%

6- Puma 10%

7- Reebok 10%

8- Eclipse Games 15%

9- Aqua Tots 15%

10- Bloomingdales Nursery 5%

 www.burgan.com  لمزيد من المعلومات اتصل على  1804080,  أو تفضل بزيارة موقعناFor more information call 1804080, or visit www.burgan.com

:follow us onتابعونا على:

“BuBa” Kids Account from Burgan Bank

“BuBa” Kids Account is a savings account targeting kids and is the 
perfect solution for parents who want to earn more from their savings 
for their children. 
The account is for kids up to 14 years old with the following benefits:
• It is a savings account 
• Minimum opening balance is KD 10 
• No minimum balance for interest earnings
• Available in Kuwaiti Dinars only 
• Branded ATM Card 
• Free monthly Standing Order when transferring funds to “BuBa” account
• Exciting promotions throughout the year

:Special discounts in the following storesخصومات رائعة من المحالت التالية:

حساب ”بوبا“ لألطفال من بنك برقان
يقدم بنك برقان حساب “بوبا” الخاص باألطفال لتشجيعهم على التوفير 

والحصول على  المزيد من العوائد على مدخراتهم. 
حساب “بوبا” لألطفال لغاية عمر 14 سنة ومميزاته هي:

• حساب توفير مع فائدة 
• الرصيد األدنى لفتح الحساب هو 10 د.ك 

• ال يوجد حد أدنى الستحقاق الفائدة
• تكون المبالغ بالدينار الكويتي فقط

• بطاقة سحب آلي مميزة
• استقطاعات شهرية مجانية عند تحويل األموال إلى حساب “بوبا”

• االستفادة من العروض والخصومات

@burganbankgroupBurgan Bank Official page Burgan Bank @burganbankkuwait


