
لمرونــة أكــثر

بطاقـات
      اإلئتمـان

أنــت دافـعـنــا



يقدم بنك برقان مجموعة متنوعة من 
البطاقات المصرفية لتتالئم مع مختلف 

احتياجاتك. والتي تتضمن: بطاقات 
المدين، بطاقات اإلئتمان، البطاقات 

المسبقة الدفع. و توفر لك جميعها 
المرونة والراحة في انجاز جميع عملياتك 
المالية. التفاصيل الكاملة متوفرة على 

  www.burgan.com الموقع

لمزيد من المعلومات عن أي من 
منتجاتنا أو خدماتنا، ماعليك إال 

التفضل بزيارة أحد فروعنا، أو االتصال 
بنا، أو زيارة موقعنا على االنترنت.

ومهما كانت احتياجاتك المصرفية، 
فان موظفينا مستعدون دومًا 

للمساعدة. 

 خدمة الهاتف المصرفية 
على مدار 24 ساعة

1804080
www.burgan.com

بطـــــاقـات
أنــت دافـعـنــا



burgan loans

بطاقة مدين مرنة تحظى بقبول واسع على 
الصعيدين المحلي والعالمي.

إن بطاقة برقان فيزا الكترون تعمل كبطاقة 
سحب آلي وبطاقة مدين. استخدم بطاقتك 
في أكثر من 8400 متجر محلي وأكثر من 24.6 

مليون عبر العالم.

بطاقة فيزا الكترون للسحب 
 ATM اآللي

إمكانية الوصول المباشر الى أموالك 24 ساعة  	•
في اليوم، سبعة أيام في األسبوع

السحب النقدي من جهاز السحب اآللي، الذي  	•
يحمل شعار شبكة K-Net، وشعار فيزا و فيزا 
الكترون وماستر كارد في اي مكان في العالم
يمكن أن تربط البطاقة الى حسابات مختلفة 	•

استخدم بطاقتك لسحب الدينار الكويتي  	•
والدوالر األمريكي، )الدوالر متوفر فقط من 

خالل أجهزة برقان للسحب اآللي فقط(
استخدم البطاقة على شبكة االنترنت  	• 
www.burgan.com التي توفر خدمات 

متنوعة عبر االنترنت مثل شراء بطاقات 
الهاتف النقال المسبقة الدفع، وخدمة برقان 

للمقاصة
بطاقات فيزا برقان الكترون أكثر أمنًا من حمل  	•
النقود في حال السرقة أو الضياع، فالبطاقات 
يمكن الغاؤها بسهولة واصدار بطاقات بديلة

مقبـــــولـة
 محليــــــــًا 

وعالميـــــــــًا



بطـاقــات

All you need

اشتر واسحب النقود من أي جهاز سحب آلي أو  	•
نقطة بيع تحمل شعار فيزا أو ماستر كارد
مقبولتان في كافة أنحاء الكويت والعالم 	•

بطاقة إضافية للزوجة أو أحد األقرباء 	•
فترة إئتمان مجانية بدون فوائد حتى 35 يومًا 	•

خيارات دفع مرنة  	•
بطاقتا فيزا وماستر كارد متوفرتين  بثالث أنواع: 	•

كالسيك: حد اإلئتمان من 150 حتى 1000 د.ك  
ذهبية: حد اإلئتمان من 1000 وأكثر  

بطاقة فيزا / ماستر كارد

اختر بطاقة فيزا أو ماستر كارد اإلئتمانية من بنك برقان المقبولة محليًا وعالميًا، لمزيد من 
الراحة واألمان، فإن بطاقاتك مزودة بتشيپ إلكتروني. جميع أنواع البطاقات توفر لك الراحة في 

عملياتك المالية، كالسحب النقدي، التسوق ونفقات السفر. 

ان بطاقتي برقان فيزا كارد أو ماستر كارد  	•
يمكن استعمالها كبطاقات مدينة أو إئتمان:
المدين: يجب دفع المبلغ المستدان 100% عند   
تاريخ الدفع )في الـ 20 من الشهر( مباشرة من 

الحساب
اإلئتمان: يجب سداد نسبة 8.33% من المبلغ   

المستحق عند تاريخ الدفع )في الـ 20 من 
الشهر( مباشرة من الحساب لدى البنك

مرنــة لتــالئم 
اسلـوب حيــــاتك



في عالم مليء بالخدمات، عليك ان تبحث عم 
يعطيك الخدمة بطريقة متميزة حقَا، وقد 

يكون هذا التمّيز موجود في بطاقة ائتمانية، 
ولذلك صممنا بطاقة ائتمانية توفر العديد من 

المزايا والفوائد. إن بطاقة بالتينوم من بنك 
برقان هي البطاقة الوحيدة في الكويت التي 

توّفر لك ميزة االسترداد النقدي في كل مرة 
تستخدمها، اذ توفر لك الخصومات والعروض 

التي تناسب احتياجاتك الخاصة. إن هذه 
البطاقة تتمتع باعتماد عالمي اكبر وأوسع 

الستخدامها مما يمنحك حرية لتستمتع بمزايا 
البطاقة في اي مكان تذهب اليه.

بطاقة بالتينوم من بنك برقان 

إسترداد نقدي لغاية 1.5% على كافة مشترياتك 	•
الحد األدنى لرصيد البطاقة يبدأ من 3000 دك  	•

وصعودًا
وثيقة تامين على سفراتك عندما تدفع ثمن  	•

بطاقة السفر مستخدمًا بطاقة بالتينوم
برنامج الوالء التجاري على أفخر المطاعم  	•

والمتاجر في الكويت
تأمين على كافة مشترياتك المدفوع ثمنها  	•
من بطاقة بالتينوم في حال السرقة أو التلف

كفالة لمدة 24 شهرًا على كافة مشترياتك 	•
تحصل على بطاقتي بالتينوم إضافيتين   	•

إن بطاقات بنك برقان فيزا الكترون المسبقة 
الدفع هي بطاقات مبتكرة ومريحة في الدفع، 

وهي توفر األمان الالزم للتسوق عبر االنترنت 
ومقبولة في جميع أنحاء العالم.

بطاقات فيزا الكترون المسبقة الدفع

البطاقات المسبقة الدفع متوفرة بنوعين: 	•
بطاقة الهدية: وهي هدية مميزة ألي شخص   

– فهي مثالية لألطفال، األصدقاء، العائلة 
أو مكافأة الموظفين. بطاقات الهدية هي 

بطاقات استهالكية – اليمكنك إعادة تعبئتها 
أو شحنها عندما يتم انفاق قيمتها

بطاقة واليت: صممت لتثبت االنفاق عند حد   
معين. وتصلح لالستخدام كهدية مميزة 

لألطفال، األصدقاء أو األقرباء. ويمكن اعادة 
 تعبئتها عبر االنترنت من خالل الموقع

www.burgan.com أو من أي من فروع بنك 
برقان عندما يتم انفاق كامل قيمتها

اختر من المبالغ المسبقة الدفع التالية: 25 د.ك،  	•
50 د.ك، 75 د.ك، 100 د.ك، 150 د.ك، 200 د.ك، 300 

د.ك، 400 د.ك، 500 د.ك وأكثر حسب الطلب
كال البطاقتين قابلتين لالستخدام على  	•

االنترنت
تشكل البطاقات المسبقة الدفع هدايا مبتكرة  	•

مناسبة، وهي مصممة خصيصًا لمختلف 
المناسبات ويطبع عليها رسالة شخصية

السحب النقدي من جهاز السحب اآللي، الذي  	•
يحمل شعار شبكة K-Net، وشعار فيزا و فيزا 
الكترون وماستر كارد في اي مكان في العالم

تمكن من اليحمل بطاقة ائتمان من امتالك  	•
بطاقة فيزا



تعرف على بنكك

نطمح أن نكون أفضل مزود خدمات مالية في فئته 
بالسوق الكويتية من خالل تفانينا والتزامنا الثابت 

نحو تقديم أفضل الخبرات واالبتكارات واالهتمام 
بالعمالء.

بنك برقان هو شريكك المالي، موطدًا معك 
عالقة مبنية على االستقامة والثقة، موفرًا خدمات 

مصرفية مبتكرة تتفهم مختلف احتياجاتك 
وتدعمها في كل مرحلة من حياتك.

تأسس بنك برقان، كشركة مساهمة كويتية 
)ش.م.ك(، بموجب مرسوم أميري عام 1977، 

فكان بذلك أحدث بنك تجاري في دولة الكويت. 
لكنه سرعان ما احتل موقعًا متقدمًا بين البنوك 

الكويتية.

وكان العام 1997 نقطة تحول حاسمة في مسيرة 
بنك برقان على صعيد الملكية واإلدارة، حيث 

تقلصت ملكية الحكومة في البنك من 61% الى 
مادون 5% في إطار برنامج التخصيص، وأصبحت 

 KIPCO )شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو
وهي إحدى المؤسسات اإلستثمارية الرائدة في 
الكويت المساهم األكبر في ملكية البنك. وقد 
مهد هذا التغير في الملكية إلى تغير تلقائي 

في اإلستراتيجية العامة وأسلوب اإلدارة. وكانت 
أولى الخطوات على هذا الطريق إخضاع البنك إلى 

عملية إعادة هيكلة شاملة.

ويقدم بنك برقان مجموعة متكاملة ومتنوعة من 
الخدمات المصرفية لألفراد والشركات على حد 

سواء، كما قام بتكريس جزء من موارده لألسواق 
العالمية رغبة منه في تعزيز تواجده في هذا االتجاه 

واالستفادة من الفرص اإلستثمارية الجيدة التي 
تتيحها تلك األسواق. كما توفر خدماته الخاصة 

للعمالء العديد من الخدمات والمنتجات العالمية 
الخاصة بإدارة الثروات.

واليوم، فان بنك برقان بنك رائد في أعمال تجارة 
التجزئة المصرفية واألعمال التجارية للشركات، 

حيث تتضمن اعمال التجزئة الحسابات بأنواعها، 
القروض، البطاقات المصرفية، التحويل والخدمات 

األخرى ذات الصلة. وتقدم وحدة الشركات حلوالً 
بنكية للسوق المحلية واألعمال الصغيرة و منها 

خطابات اإلعتماد والضمان، السحب على المكشوف 
وقروض األعمال، تمويل النشاطات الصناعية، 

تمويل المشاريع، تمويل عقود التوريد، تمويل 
العقود المدنية. كما توفر وحدة االستثمار في 
البنك االستثمارات وخدمات االصدارات الجديدة 

بالمشاركة مع خدمات بنكية اسالمية. كما يقدم 
بنك برقان أيضًا خدمات الخزينة التي تغطي 

العمالت األجنبية، اسواق المال، وبيع الشركات. 
باالضافة الى الخدمة البنكية عبر االنترنت، 

والخدمات البنكية الدولية.

يلتزم بنك برقان اليوم بتطوير نشاطاته 
وتنوعيها، وتقديم استثمارات مبتكرة ومنتجات 

مالية متطورة جديدة، لتعزيز عمليات الخزينة، زيادة 
نشاطات، وتوسيع شبكة البنك لتجارة التجزئة عبر 

شبكة فروع تغطي كافة أنحاء الكويت.

وتتلخص الرؤية المستقبلية لبنك برقان في 
السعي إلى تحقيق نمو متئد من خالل شبكة 

قنوات توزيع فعالة لتقديم خدمات مصرفية نوعية 
وذات جودة عالية وإضفاء المزيد من التنويع على 

ما يطرحه من تسهيالت ومنتجات مصرفية جديدة 
التي تلبي احتياجات عمالئه وتضعهم دائمًا في 

المقدمة.

تجنب السرقة واالحتيال

الرجاء الحفاظ على جميع بطاقاتك سليمة 
آمنة.

تجنب نهائيًا تسجيل رقمك السري أو كشفه 
للعيان. وإذا اضطررت الى ذلك فاكتبه في 

مكان منفصل عن البطاقات. واجعل الرقم 
يبدو كرقم هاتف في مفكرة عناوينك 

لتخفيه في حالة السرقة فقط.

وإذا كنت تتسوق عبر االنترنت مستخدمًا 
كمبيوترًا غير كمبيوترك الشخصي، فال 

تحفظ معلومات دخولك أو كلمة السر، أو أي 
معلومات أخرى يمكن من خاللها الوصول الى 

معلومات بطاقتك.

 Ball Point وقع دومًا بطاقاتك بقلم حبر جاف
فور الحصول عليها.

حماية البطاقة

البطاقات الضائعة أو المسروقة

عند فقدك أي من بطاقاتك، أعلم أقرب فرع 
بفقد البطاقة فورًا ، أو اتصل بمركز اتصاالتنا 
دوليًا على الرقم 1804080 965+. يجب االعالم 

بالفقد فورًا، حتى نتمكن من حماية أموالك 
بتجميد حسابك لحمايته من عمليات 

االحتيال.

عند اعالم البنك بالمشكلة، فسوف تلغى 
جميع االستخدامات للبطاقة، ويصدر لك 

بطاقة جديدة برقم سري جديد.



 خدمة الهاتف المصرفية 
على مدار 24 ساعة
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المقر الرئيسي:
الشرق، شارع عبداهلل األحمد

برج برقان
ص.ب 5389 الصفاة 12170

دولة الكويت
هاتف 22988000 965 +

فاكس 22988419 965 + 


