الخدمـات المصرفية
االلكترونية
لــــراحتــــك

أﻧــﺖ داﻓـﻌـﻨــﺎ

يقدم بنك برقان خدمات مصرفية
الكترونية مالئمة تتضمن خدمة
الهاتف المصرفي ،خدمة الموبايل
المصرفي وخدمة االنترنت البنكية
اآلمنة ،التي توفر لك التحكم التام
بأمورك المالية  24ساعة باليوم بغض
النظر عن مكان تواجدك.

أون اليـن

أﻧــﺖ داﻓـﻌـﻨــﺎ

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  24ساعة

1804080

www.burgan.com

الهاتف المباشر المصرفي
يوفر بنك برقان خدمة الهاتف المباشر
المصرفي ،وهي طريقة سهلة مريحة
لالستفسار وتنفيذ عملياتك المالية على
الهاتف ،في أي وقت ،ومن أي مكان .فقط
اتصل بـ  1804080وقم بمختلف العمليات
البنكية مستخدمًا لوحة مفاتيح هاتفك.

•
•
•
•
•

إستخدم خدمة الصوت اآللي للحصول على
المعلومات بطريقة أسرع.
تحدث مباشرة مع موظف خدمة العمالء 24
ساعة باليوم ،لإلجابة على استفساراتك المالية.
استفسر عن منتجات بنك برقان وخدماته،
أسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدة.
سجل في خدمة الموبايل المصرفي.
قم بالعمليات التالية المتعلقة بحسابك على
الهاتف:
> االستفسار عن الرصيد.
> طلب كشف الحساب.
> االستفسار عن تحويل الراتب.
> التحويل بين حسابات برقان.
> تسديد الفواتير الحكومية.
> طلب دفتر شيكات جديد.
> إيقاف شيك.
> الحصول على أسعار الفائدة.
> الحصول على آخر أخبار أسعار الصرف
للعمالت األجنبية.
> اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقات.

االتصاالت
الشخصية
عندما
تحتاجها
الى أبعد حد

وصـــول

خدمة االنترنت المصرفية
الدخول الى خدمة بنك برقان على شبكة
االنترنت من أي مكان في العالم .تصفح
موقع  www.burgan.comللقيام بسداد
المستحقات ،طلب المعلومات ،تحويل
األموال ،أو ألية استفسارات .ويمكنك أيضًا
طلب الحصول على القروض ،بطاقات
اإلئتمان ،والكثير غيرها.

ادخل شبكة االنترنت
المصرفية في

أوقـــاتـك
الخــــاصـــــة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تابع أرصدة حساباتك.
شاهد كشوف حساباتك وبطاقات إئتمانك.
حول أموالك ضمن حسابات بنك برقان.
سدد دفعات حساب بطاقة إئتمانك.
السحب النقدي ببطاقة ائتمانك.
تسديد فواتيرك وقروضك.
أعط تعليماتك عن األوامر الدائمة.
اطلب دفتر شيكات جديد.
اطلب بطاقة إئتمان/بطاقة مدين.
اطلب كمبيالة طلب.
أعطي توجيهاتك عن مدة ودائعك.
احصل على أسعار العمالت األجنبية.
إيقاف البطاقات الضائعة أو المسروقة.

خدمة الموبايل المصرفية
خدمة الرسائل القصيرة  SMSمن بنك برقان
هي طريقة سهلة و مريحة للبقاء على صلة
بحسابك باستخدام هاتفك النقال .وهي
متوفرة بطريقتين :الدفع ( ،)pushالسحب
(. )pull
السحب ( )pullيمكنك من الطلب المسبق
لتفاصيل محددة والحصول على استجابة
سريعة عن طريق الرسائل القصيرة حول
مختلف المنتجات والخدمات.
الدفع ( )pushيمكنك من اختيار الرسائل
القصيرة للتنبيه عن أشياء محددة ،مثل
التغييرات التي تطرأ على رصيد حسابك،
حدود السحب على المكشوف أو عندما
يتجاوز االنفاق ببطاقة إئتمانك الحد المتفق
عليه ،وغيرها.
للحصول على الخدمة أرسل فقط رسالة
قصيرة مع رمز الخدمة ( )e.g. ACBإلى الرقم
.1804080

للحصول على قائمة رموز خدمات الرسائل

القصيرة المتوفرة أرسل  textالى .1804080

رمز الخدمة

نوع الخدمة
الحسابات
رصيد الحساب
المبلغ وآخر تاريخ إيداع
المبلغ وآخر تاريخ مدين
القروض
المبلغ المستحق
المبلغ وآخر تاريخ إيداع
بطاقات اإلئتمان
رصيد بطاقة اإلئتمان المستحق
رصيد بطاقة الدفع المسبق
سوق األسهم العالمي
أدخل رمز السهم بعد رمز الخدمة

 ACBأو 11
 LTCأو 12
 LTDأو 13
 LNBأو 51
 LNPأو 52
 CCBأو 31
 PPBأو 32

موبايل
 STQأو 71

يصـــل إليـــك

اإليداع النقدي اآللي

شبكات أجهزة الصراف اآللية

تعرف على بنكك

بإستخدامك ألجهزة اإليداع النقدي لبنك
برقان فإنك لن تحتاج أبدأً لالنتظار في
الصف إليداع النقد أو الشيكات في حسابك
أو بطاقتك.

إن شبكات أجهزة الصراف اآللي لبنك برقان
تمنحك من إتمام معامالتك المصرفية
اليومية ،على مدار  24ساعة ،في مواقع
متعددة.

نطمح أن نكون أفضل مزود خدمات مالية في فئته
بالسوق الكويتية من خالل تفانينا والتزامنا الثابت
نحو تقديم أفضل الخبرات واالبتكارات واالهتمام
بالعمالء.

•
•
•
•
•
•

آمنة وسهلة االستخدام.
أصدار وصل اإليداع الفوري.
خدمة  24ساعة.
متوفرة في معظم فروع برقان في ركن
الصرف اآللي.
إيداع الدينار الكويتي بفئاته 1 ،د.ك 5 ،د.ك،
 10د.ك 20 ،د.ك.
كل ما تحتاجه هو بطاقة الصراف اآللي
والرقم السري.

• المواقع :األحمدي ،العديلية ،فرع الفحيحيل،
منطقة الشويخ الصناعية ،الشهيد ،حولي،
الجهراء ،عبداهلل السالم ،منطقة سبحان
الصناعية ،القرين ،السالمية ،فهد السالم،
شويخ ،مطار الكويت الدولي ،مارينا مول ،الرقة.
• توفر فروع خارجية ألجهزة الصراف اآللي في
المجمعات التجارية ،محطة السور للوقود،
ومحالت الصرافة في الكويت.

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  1997نقطة تحول حاسمة في مسيرة
بنك برقان على صعيد الملكية واإلدارة ،حيث
تقلصت ملكية الحكومة في البنك من  %61الى
مادون  %5في إطار برنامج التخصيص ،وأصبحت
شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) KIPCO
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.

المقر الرئيسي:
الشرق ،شارع عبداهلل األحمد
برج برقان
ص.ب  5389الصفاة 12170
دولة الكويت
هاتف + 965 22988000
فاكس + 965 22988419
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