
أسلوب بالتينوم



Dear Visa Platinum Cardholder,

We are delighted to welcome you to a new world of Platinum opportunity!
With your Visa Platinum card come privileges and distinctive rewards.  We 
understand that you expect excellent service – and that is exactly what you can 
look forward to.  Designed to complement and enhance your lifestyle, you can be 
certain that your Visa Platinum card is welcomed wherever you go and offers the 
spending power you deserve.

Your Visa Platinum card from Burgan Bank brings you a range of privileges and 
benefits created and tailored to suit your lifestyle and needs.

A full list of Visa Platinum features and benefits can be found in the enclosed 
brochure.

Warm regards,

welcome

عميلنا الكريم، عميل بطاقة فيزا بالتينوم

يسرنا أن نرحب بك في عالم جديد من مزايا بالتينوم الحصرية!

مع بطاقة فيزا بالتينوم، يسرنا أن نقدم لك العديد من الخدمات والمزايا الحصرية والخاصة. إننا 
نتفهم تمامًا أنك تتوقع خدمة ممتازة، وهو فعاًل ما نسعى إليه ونقدمه لك. والهتمامنا بتعزيز 

تميزك في أسلوب حياتك، فإنك اآلن يمكن أن تنعم بخدمة نوعية أينما كنت حول العالم وفي كل 
مرة تستخدم هذه البطاقة التي تمنحك مرونة الدفع وراحة البال.

وتقدم لك بطاقة فيزا بالتينوم من بنك برقان باقة من المزايا والفوائد التي تم ابتكارها 
وتصميمها لتناسب أسلوب حياتك بشكل شخصي ومباشر.

يمكنك االطالع هنا على باقة المزايا والفوائد في هذا الكتّيب.

مع خالص التحيات،
مرحبًا بكم

بطاقة فيزا بالتينوم من برقان
your Burgan Visa platinum card



هل شعرت أحيانًا أنك تدفع أكثر من القيمة الحقيقية 
لمشترياتك؟ ربما أنت تبحث عن طريقة لضبط مصاريفك. 
ما رأيك أن نساعدك في استرجاع جزء من قيمة ما تدفعه 
في أي مكان حول العالم. بنك برقان يقدم لك أول بطاقة 

بالتينوم في الكويت يمكنها استعادة جزء مما تدفعه 
في كل مرة تستخدمها لدفع قيمة مشترياتك.

• استعادة ما يصل إلى %1.5 من قيمة مدفوعاتك 
   الشهرية يتم إيداعها في حسابك

• لماذا تجمع النقاط وتحتاج الستبدالها، بينما يمكنك 
   بسهولة استعادة جزء من النقود في كل مرة تقوم 

   فيها بالدفع
• كلما دفعت أكثر، كلما زادت قيمة ما تسترجعه

Have you felt that sometimes you pay more for 
things than their real worth? Maybe you are 
looking for ways to limit expenses.  How would it 
be if we reward you, where we pay you back every 
time you spend, anywhere in the world.  Here is the 
first premium credit card in Kuwait from Burgan 
Bank that rewards you more as you spend more.
• Get up to 1.5 percent of your monthly card
   expenses back to your card account
• Why collect worthless points, when you can get
   cash back every time you spend
• The more you spend, the more you get back

ادفع أكثر، تزيد قيمة ما تسترجعه
Cash back guaranteeنضمن استرجاع جزء من مدفوعاتك

Get back as you spend 



ينعم حاملو بطاقات برقان فيزا بالتينوم بمتعة ومزايا 
اكثر في الحياة. ولذلك نحرص أن نقدم لهم باقة متجددة 

ومتزايدة من الخصومات والعروض من اشهر المحالت 
والعالمات التجارية ليحظى عمالءنا بمزايا أكثر تزيد رضاهم 
ومتعتهم اكثر. وسواء أثناء السفر أو التسوق أو ممارسة 
الرياضة أو في مطعم مميز أو غيرها، فإننا نحرص أن نوفر 

لك أجمل اللحظات في حياتك.

تتوفر لك خدمة استالم وإيقاف السيارة بالمجان في 
مراكز التسوق والمحالت المختارة بالكويت باعتبارك حاماّل 
لبطاقة برقان فيزا بالتينوم. وللتمتع بلحظات من الراحة 

واالسترخاء خالل رحالتك، يمكنك أيضًا دخول قاعة اللؤلؤة 
بمطار الكويت الدولي مجانًا. هذا باإلضافة إلى خصومات 

من أشهر المحالت التجارية في الكويت. 

تفضل بزيارة www.burgan.com لمزيد من التفاصيل 
حول العروض المحلية في الكويت،

أو بزيارة www.visacemea.com للعروض الترويجية 
العالمية في كل دولة.

Visa Platinum cardholders have a lust for life.  
So we go out of our way to negotiate a broad 
selection of discounts and privileges that add more 
value to the things you enjoy doing. Be it travel, 
shopping, dining, sports, music or adventure, we 
want you to get more from life.

As a Burgan’s Visa Platinum cardholder you will be 
entitled to a free valet parking service at selected 
malls and venues in Kuwait, and if relaxation 
during your extensive travels is what you seek, 
then you will feel right at home at the NAS Pearl 
Lounge at Kuwait Airport while you wait for your 
flight. Aside these amenities provided by Burgan’s 
VISA Platinum, you will also be entitled to great 
discounts from various leading retail outlets 
throughout Kuwait.

Visit www.burgan.com for full details of local 
offers in Kuwait and www.visacemea.com for 
international offers in each country.

مزايا بالتينوم
Exclusive discountsخصومات حصرية

Platinum Privileges 



إن برنامج حماية المشتريات الذي توفره لك بطاقة فيزا 
بالتينوم تقدم لك تغطية تامينية ضد فقدان المشتريات

أو تلفها وذلك خالل 90 يومًا من تاريخ الشراء.

أبرز المزايا في حماية مشترياتك:
• تغطية تأمينية في حالة فقدان أو تلف المشتريات

• تغطية في حال وجود خلل يتطلب اإلصالح في ما اشتريته
• التغطية الموجودة تضاعف الكفالة المقدمة من الشركة

   المصنعة، وفي حال وجود هذه التغطية فإنها ال تصلح
   بعد مضي 24 ساعة كوقت للمطالبة

• الحدود العليا للتغطية التأمينية لبطاقة فيزا بالتينوم
   من بنك برقان تصل إلى 1,500 دوالر أمريكي لكل سلعة،

   و5,000 لكل حادث، و 20,000 كحد أقصى سنويًا

للمطالبة، يرجى االتصال على خط المساعدة:
+44 (0)203 284 1111

وللحصول على النموذج الخاص بالمطالبة يرجى إرسال بريد 
claims@axa-assistance-claims.com :إلكتروني إلى

Your Burgan Visa Platinum Purchase Protection 
provides coverage against loss or damage that 
occurs within 90 days of the date of purchase.
No registration of the purchase is necessary.

Significant features and benefits:

• Cover if the purchase is stolen or damaged
• Cover if the purchase ceases to operate
   satisfactorily and requires repair
• Coverage is provided which doubles the original
   manufacturer’s warranty period, if applicable, to
   a period not exceeding twenty-four (24) months
• Visa Platinum Card benefits limits – up to $1,500
   per item, $5,000 per incident & $20,000 max per
   year

To make a claim, call claims helpline on: 
+44(0)2032841111. To obtain a claim form or  
email claims helpline on:
claims@axa-assistance-claims.com

حماية المشتريات &
الكفالة اإلضافية

مزيدًا من الحماية والضمان لمشترياتك

Purchase Protection & 
Extended Warranty 
Extra reassurance on purchases



A phrase book is not the best way to ensure a sound 
medical diagnosis – or to give you the upper hand in a 
legal dispute.  Give us a call instead and we will put you 
in touch with a trusted ISOS-audited medical practitioner 
or a legal professional who talks your language*.

Significant Features & Benefits:

• Free access to wide range of medical and legal advice
• Telephone medical advice
• Medical provider referral
• Monitoring hospital patients
• Essential medicine/equipment delivery
• Doctor attendance
• Hospital admittance guarantee
• Evacuation/repatriation
• Legal reference
• Interpreter – and more

Whenever you need to access the above services 
provided, call the International SOS Assistance Alarm 
Centers on: +44 (0) 20 8762 8373
or email: bankservices@internationalsos.com

*cardholders are responsible for interpreter fees and other related charges.

More peace of mind
Free Medical & Legal Referral

أكثر طمأنينة وراحة للبال
الدعم الطبي والقانوني

إن البحث في الكتب أو المراجع ال يكفي للحصول على 
تشخيص ورعاية طبية مناسبة أو مساعدة قانونية صحيحة. 

اتصل بنا لنحّولك إلى طبيب متخصص أو مكتب قانوني 
موثوق ليقدم لك العون والخدمة التي تبحث عنها*.

مزايا وخدمات عديدة: 
• إمكانية كبيرة للحصول على االستشارات الطبية 

والقانونية
• االستشارات الطبية عبر الهاتف 

• التحويالت إلى العيادات والمستشفيات
• متابعة المرضى في المستشفيات

• توصيل األدوية والتجهيزات الطبية األساسية
• إشراف مباشر من الطبيب

• ضمان إدخال المريض للمستشفى 
• اإلخالء/اإلعادة إلى الوطن

• اإلحاالت القانونية
• خدمة الترجمة الفورية، وغيرها الكثير

اذا كنت تريد الحصول على أي من الخدمات المذكورة أعاله، 
يرجى االتصال على مركز المساعدة الدولية في حاالت 

الطوارئ:  
أو قم بإرسال بريد إلكتروني إلى:

bankservices@internationalsos.com 

*يكون العمالء من حاملي البطاقة مسؤولين عن اجور المترجم الفوري وغير ها من الرسوم ذات الصلة.

+44 (0) 20 8762 8373



What would you do if you suddenly realize that 
your credit card is missing? If you happen to lose 
your card and get stranded without cash, all you 
do is call +965 1804080, and we will make prompt 
arrangements to help you out. We will have the 
card replaced at a short notice, and even have cash 
delivery arranged for a nominal fee, no matter 
where in the world you are.

ماذا تفعل عندما تكتشف فجأة أن بطاقتك االئتمانية 
مفقودة؟ إذا كانت البطاقة المفقودة هي بطاقة بالتينوم 

كـل مـا علـيك أن تـفـعـلـه هــو أن تـتـصـل على الـرقــم
965+ لنقوم بكافة الترتيبات الالزمة لمساعدتك  1804080 

على استبدال البطاقة أو نرسل لك المبلغ نقدًا حسب 
حاجتك أو حالة الطوارئ، إلى أي مكان تكون فيه حول العالم. 

البطاقة التالفة نقوم باستبدالها مجانًا. إننا ال نترك حاملي 
بطاقات بالتينوم في حيرة أبدًا.

prompt emergency solutions
lost cards, no worries

حلول مناسبة للطوارئ
إذا ضاعت البطاقة، ال تقلق



Wouldn’t it be nice to surprise your near-and-dear 
ones with a card that is full of exciting benefits? 
When you become a Platinum Card member, you 
will get two supplementary cards for a full year 
without any extra charge. So, your family members 
can avail all of these Platinum Card benefits - the 
spends on these supplementary cards will be 
eligible for the exclusive “up to 1.5% cash back”
as well.

أليست مفاجأة سارة وسعيدة أن تقدم لمن هو قريب إلى 
قلبك بطاقة ائتمانية غنية بالمزايا والفوائد؟ عندما تصبح 

حاماًل لبطاقة بالتينوم من بنك برقان، فإنك تحصل على 
بطاقتين إضافيتين لمدة عام كامل بدون أي رسوم إضافية. 
ويمكنك أن تقدمهما لمن تريد ليستفيدا من نفس المزايا 

التي تستمتع بها أنت، وكل ما ُيدَفع ثمنه من هذه البطاقات 
يرد لك بنسبة %1.5 أيضًا من ثمن المشتريات.

two free supplementary cards
surprise your family

بطاقتي ائتمان مجانيتين
أسعد عائلتك بالمفاجأة



باعتبارك حاماًل لبطاقة بالتينوم، سيكون لك أولوية في االتصال 
المباشر بالبنك حيث يتم الرد على طلباتك فورًا دون الحاجة إلى 

االنتظار على الهاتف. ومع وجود مركز اتصال متخصص يعمل 
على مدار الساعة واألسبوع فإنك ستحظى بخدمة مصرفية 
هاتفية فريدة تستجيب لك فورًا ودون إضاعة أية لحظة من 

وقتك. كل ما عليك فعله، هو اإلتصال على 1804080. كما 
يمكن دفع فواتيرك إلكترونيًا في أي وقت وأينما كنت عبر زيارة 

.www.burgan.com :الموقع اإللكتروني

As a Platinum cardholder, you will have a prioritized 
phone line where your calls will be instantly 
answered without going through a queue. With 
24X7 service throughout the year, there is never 
a moment when your queries to 1804080 will go 
unanswered. Additionally, you can pay your bills or 
check on your transactions anytime anywhere by 
just logging onto www.burgan.com.

24/7 call center
& online banking

bank with us any time
مركز اإلتصال والخدمة المصرفية

عبر اإلنترنت يعمالن 24/7 

اتصل بنا في أي وقت



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 
في 27 ديسمبر 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 
 KIPCO )إطار برنامج التخصيص، وأصبحت 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. 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.

Burgan Bank is your financial partner, forming a relationship with you 
based on integrity and trust, providing innovative banking services that 
understand and support your different needs at every stage of life.
We aim to be the best of class financial services provider in the 
Kuwaiti market through sustained dedication and commitment to 
best practice, innovation and customer care. We are a bank driven by 
people and driven by you.
Burgan Bank S.A.K. is a public shareholding company incorporated in 
the State of Kuwait by law decree dated 27 December 1977, making it 
the youngest commercial bank in the State of Kuwait.
Originally a government-owned bank, in 1997 the Bank’s share 
ownership was dramatically changed through privatisation, which 
reduced government ownership from 61% to a current stake of 
under 5%. Kuwait Investment Projects Company (KIPCO), a leading 
investment institution in Kuwait, now represents the largest single 
ownership. This change in the ownership structure has paved the way 
for further growth and expansion of product ranges and services.
Burgan is today a leading retail and commercial banking operation. Its 
retail banking offers include accounts, loans, cards, remittances and 
other related services. Its corporate unit offers banking solutions to 
local markets and small businesses including letters of credit, letters of 
guarantee, overdrafts and business loans, industrial activity financing, 
project financing, supply contract financing and civil contract 
financing. The Bank’s investment unit provides investments and new 
issues services. Burgan Bank also provides treasury services that cover 
foreign exchange, money markets and corporate sales, in addition to 
online banking and international banking services.
Today Burgan Bank is committed to developing its activities with 
diversified and innovative investment and financial products, 
enhancing treasury operations, increasing syndication activities and 
expanding the Bank’s retail network throughout Kuwait and to the 
wider region. 
With the introduction of innovative technology systems within the 
Bank and branches, Burgan Bank is able to offer a full range of 
streamlined and advanced banking services. We are dedicated to a 
programme of continual improvement that places the needs of you, 
the customer, first and foremost.

your bank تعرف على بنكك



1804080

Head office:
Al Sharq - Abdullah Al Ahmed St.
Burgan Tower
P.O. Box 5389, Al Safat 12170
State of Kuwait
Telephone: +965 2298 8000
Fax: +965 2298 8419

1804080

المقر الرئيسي:
الشرق، شارع عبداهلل األحمد

برج برقان
ص.ب: 5389، الصفاة 12170

دولة الكويت
هاتف: 8000 2298 965+

فاكس: 8419 2298 965+


