
Qatar Airways is a member of the oneworld®* alliance

.Terms and conditions apply تطبق الشروط واألحكام.

أسرع طريقة
لربح األميال الجوية

في الكويت

*oneworld® الخطوط الجوية القطرية عضو في تحالف

the fastest
air miles earner
in Kuwait

*You can redeem your Qmiles on any of the oneworld
®

 alliance..العالمي ”oneworld
*يمكنك استبدال األميال الجوية Qmiles  الخاصة بك مع شركات الطيران الشريكة في اتحاد “®

Burgan Bankتابعونا على: Burgan Bank Official page@burganbankgroup@burganbankkuwait follow us on: @burganbankgroupBurgan Bank Official page Burgan Bank @burganbankkuwait
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Burgan Bank has teamed up with Qatar Airways to create an 
exclusive card offering for Burgan Bank Customers. This unique 
product brings you the best in class benefits from banking and 
aviation. The Burgan Bank and Qatar Airways Platinum and Gold 
MasterCard® credit card offers you the following benefits.

Fastest way to earn Qmiles
You earn Qmiles every time you spend locally or internationally. Use 
your card for all transactions in Kuwait, while travelling abroad or for 
your Online purchases. Each transaction awards you with Qmiles.

You can redeem your Qmiles for a selection of services such as 
complimentary flights, upgrades and excess baggage awards on 
Qatar Airways, as well as all the partner airlines in oneworld® 
alliance, that includes purchases made at Qatar Duty Free at Doha 
Airport, or Qatar Airways’ boutique -Oryx Galleria in Doha, Qatar.
 

Travel the globe with oneworld®

Qatar Airways is part of the oneworld® alliance.
oneworld® is an alliance of the world’s leading airlines committed 
to providing the highest level of service and convenience to 
frequent international travellers. oneworld® alliance includes.

You can redeem your Qmiles on any of the oneworld® alliance 
members.

Free Entrance to Airport Lounges*
Platinum credit card holders will have access to Airport Lounges 
across Middle East: All you have to do is present your card and 
enjoy privileged access to the airport lounges. To know more 
about the lounges included, you can visit the following website:
http://www.mastercard.com/kw/consumer/platinum.html

قام بنك برقان بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية بتقديم منتج حصري 
وفريد من نوعه لعمالئه وهو بطاقة ائتمانية توفر أفضل المزايا من البنك 

وشركة الطيران. بطاقتي ماستركاردTM بالتينوم والذهبية االئتمانية من بنك 
برقان والخطوط الجوية القطرية توفر المزايا التالية:

)Qmiles( أسرع طريقة لربح األميال الجوية
يمكنك اآلن كسب Qmiles كلما أنفقت محليًا أو خارج دولة الكويت، استخدم 

بطاقتك في معامالتك المصرفية، عمليات الشراء داخل الكويت، أو خالل 
السفر إلى الخارج، أو عند تسّوقك عبر اإلنترنت، حيث إن كل عملية شراء   

.Qmiles تكسبك المزيد من

يمكنك استبدال Qmiles بمجموعة مختارة من الخدمات مثل الحصول على 
رحالت مجانية، ترقية فئة رحلتك، باإلضافة إلى حلول الوزن اإلضافي على 

متن الخطوط الجوية القطرية أو أي من شركات الطيران التي يضمها تحالف 
“®oneworld” إلى جانب مشترياتك من السوق الحرة في مطار الدوحة أو 
بوتيك الخطوط الجوية القطرية “المها جاليريا” في الدوحة، في دولة قطر.

”oneworld®“ سافر حول العالم مع
تعتبر الخطوط الجوية القطرية عضوًا في تحالف “®oneworld” الذي يضم 

شركات طيران عالمية رائدة تلتزم بتقديم أعلى مستوى من الخدمة والراحة 
 ”oneworld®“ لشريحة واسعة من المسافرين حول العالم. ويضم تحالف

شركات الطيران التالية:  

يمكنك استبدال األميال الجوية Qmiles  الخاصة بك مع شركات الطيران 
الشريكة في اتحاد “®oneworld” العالمي.

ميزة الدخول إلى قاعات اإلنتظار في مطارات مختارة*
كحامل لبطاقة بالتينوم االئتمانية، ما عليك سوى إبراز بطاقتك
للتمتع بميزة دخول قاعات اإلنتظار في مطارات مختارة في دول

منطقة الشرق األوسط. لمعرفة القاعات المشمولة،
قم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.mastercard.com/kw/consumer/platinum.html

Card type

Platinum MasterCard

Gold MasterCard

Qmiles earned for each 
1 KD spent Locally
6 Qmiles

4 Qmiles

Qmiles earned for each
1 KD spent Internationally
12 Qmiles

7 Qmiles

Welcome
Bonus
10,000 Qmiles

7,000 Qmiles

نوع البطاقة

ماستركارد بالتينوم 
ماستركارد الذهبية

Qmiles المكتسبة
لكل 1 د.ك يتم إنفاقه محليًا

 6 Qmiles

 4 Qmiles

Qmiles المكتسبة
لكل 1 د.ك يتم إنفاقه دوليًا

 12 Qmiles

 7 Qmiles

األمــيـال 
الترحيبيـة

 10,000 Qmiles

 7,000 Qmiles

LATAM الخطوط الجوية

الخطوط الجوية الماليزية
كانتاس

الخطوط الجوية القطرية
الملكية األردنية

 S7 الخطوط الجوية

الخطوط الجوية السريالنكية

طيران اير برلين

الخطوط الجوية األميركية
الخطوط الجوية البريطانية

طيران كاثي باسيفك
الخطوط الجوية الفنلندية

آيبيريا

الخطوط الجوية اليابانية

Airberlin

American Airlines

British Airways

Cathay Pacific Airways

Finnair

Iberia

Japan Airlines

LATAM Airlines

Malaysia Airlines

Qantas

Qatar Airways

Royal Jordanian

S7 Airlines

Srilankan Airlines



MasterCard® “Priceless Arabia” 
Your MasterCard Credit Card gives you access to experiences and 
offers in cities around the world.

For more information visit:
priceless.com/en-kw.html

Free Local Concierge service to Platinum card holders*
Such as airport transfers, limo’s for occasions, car registrations,
visa applications, travel coordination and insurance even much 
more.

Burgan Concierge service contact: 
Tel: (+965) 22317755

Complimentary Purchase Protection*
Shop with confidence, knowing that most purchases are
protected against theft or accidental damage for 90 days from
the date of Purchase.

The insurance cover is up to USD 2,000 per occurrence and
USD 5,000 per 12 month period.

Claim Submission:
Written notice of claim must be given no later than thirty (30) days 
from the date of the incident. Failure to give notice within thirty 
(30) days from the date of the incident may result in a denial of
the claim. Notice should be sent to:

CHARTIS MEMSA Insurance Company Limited (Kuwait Branch)
Al-Kharafi Tower, 5th Floor,
Hamad Al Saqr Street,
Al-Qibla,
Kuwait City, Kuwait
Tel: (+965) 99993142 Fax: (+965) 22474264
Office Timings: 8:00am to 5:00pm (Kuwait time), 
from Sunday to Thursday
Languages Supported: English / Arabic
MasterCard.Services@AIG.com

Communication Channels:
• 24 hours Phone Banking convenience at (+965) 1804080
• 29 branches across Kuwait
• An extensive Burgan Bank ATM network
• Access Burgan Bank online through our website: www.burgan.com
• Access Burgan Bank through smart phone applications for IOS and
  Android

*services applicable to MasterCard platinum credit card holders only.

“Priceless Arabia” TMماستركارد
تمنحك بطاقة ماستركاردTM االئتمانية ميزة الحصول على عروض مميزة 

وفريدة من نوعها في مدن عالمية مختلفة.

للمزيد من المعلومات عن العروض يرجى زيارة الموقع اإللكتروني أدناه:
priceless.com/ar-kw.html

خدمات كونسييرج المحلية مجانًا لحاملي بطاقة بالتينوم*
خدمات يتم توفيرها مثل خدمة التوصيل من وإلى المطار، ليموزين 

للمناسبات، تأمين السيارة، طلبات الحصول على التأشيرة، تنسيق إجراءات 
ومتطلبات السفر والتأمين، باإلضافة إلى المزيد من الخدمات األخرى.

خدمة كونسييرج من بنك برقان:
التلفون: 22317755 (965+)

حماية عمليات الشراء مجانًا*
تسّوق بثقة، وكن على علم بأن معظم مشترياتك محمية

ضد السرقة والضرر لمدة 90 يومًا من تاريخ
عملية الشراء.

وتصل قيمة التأمين إلى 2,000 دوالر أميركي للحادثة، و5,000 دوالر أميركي 
خالل 12 شهرًا.

تقديم المطالبة:
يجب تقديم إشعار مطالبة خطي مكتوب خالل 30 يومًا

من تاريخ الحادثة، وإن لم يتم تقديم اإلشعار الخطي خالل هذه الفترة
)30 يومًا(، سيتم رفض المطالبة. ويجب إرسال اإلشعار المكتوب

خطيًا إلى:

شركة كارتيس ميمسا للتأمين المحدودة )فرع الكويت(
برج الخرافي، الدور الخامس،

شارع حمد الصقر،
القبلة،

مدينة الكويت، الكويت
التلفون: 99993142 (965+) – فاكس: 22474264 (965+)

مواعيد الدوام: 8:00 صباحًا – 5:00 مساًء )بتوقيت دولة الكويت(،
من األحد إلى الخميس.

لغات االتصال المتوفرة: اإلنجليزية – العربية.
Mastercard.services@AIG.com :البريد اإللكتروني

وسائل االتصال المتاحة:
• خدمة هاتفية مصرفية 24 ساعة على الرقم 1804080 (965+)

• شبكة تضم 29 فرعًا في الكويت
• شبكة واسعة من أجهزة السحب اآللي

www.burgan.com :تفضل بزيارة موقع بنك برقان اإللكتروني •
Androidو IOS تطبيق الهاتف الذكي ألنظمة •

*هذه الخدمة متوفرة لحاملي بطاقة ماستركاردTM بالتينوم االئتمانية فقط.



*oneworld® الخطوط الجوية القطرية عضو في تحالفQatar Airways is a member of the oneworld®* alliance

the fastest
Air Miles earner
in Kuwait
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