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كن أحد الفائزين 
الثالثة بالسحب الربع 

السنوي مع
         ”Youth“ حساب

*تطبق الشروط واألحكام
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من يستحق حساب "Youth"؟
هل عمرك يتراوح ما بين 15 و25، وطالب في مدرسة، كلية أو جامعة؟ 

ماذا تنتظر! قم بفتح حساب "Youth" لالستفادة من الفوائد على 

مدخراتك.

المكافأة  الطالبية
صّمم هذا الحساب أيضًا للطلبة الراغبين في تحويل مكافأتهم 

الشهرية إلى بنك برقان لالستفادة من مميزات الحساب.

ممّيزات الحساب:
¥ عملة الحساب – الدينار الكويتي

¥ ال توجد رسوم لفتح الحساب

¥ الحساب ذو فائدة

¥ ال يوجد حد أدنى للرصيد للحصول على فائدة

¥ ال توجد رسوم على الحد األدنى للرصيد 

¥ الحد األقصى للسحب من أجهزة السحب اآللي 1,000 د.ك يوميًا

¥ بطاقة بنك برقان مسبقة الدفع مجانًا عند فتح الحساب –
للتسّوق عبر اإلنترنت

الوثائق المطلوبة:
¥ البطاقة المدنية
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*"Youth" السحب الربع سنوي مع حساب
يمنحك السحب الربع سنوي مع كل 20 د.ك في حسابك فرصة لربح 

جوائز رائعة وقيمة:

¥ الجائزة األولى: 1,000 د.ك نقدًا

¥ الجائزتان الثانية والثالثة: دخول مجاني وغير محدود لشخصين
    لجميع األفالم المعروضة في جراند سينماز لمدة عام كامل

*حول مكافأتك الطالبية لدخول السحب

حصريًا لعمالء حساب "Youth" عرض جراند سينماز   
قم بشراء تذكرة فيلمك المفضل في جراند سينماز اآلن بـ 2 د.ك بدالً من 

3.5 د.ك، وذلك باستخدام بطاقة حساب "Youth" من بنك برقان!

¥ العرض متوّفر في جراند سينماز )مركز الحمراء للتسوق، ذا جيت مول(

¥ العرض صالح حصريًا لعمالء حساب "Youth" من بنك برقان

*تطبق الشروط واألحكام.



"Youth" خصومات وعروض مميزة مع حساب
تشمل العروض مجموعة واسعة من الخصومات المميزة من

المحالت التجارية والمطاعم المختارة في الكويت.

الخصماسم المحل

10% 1 - كاربن فايبر

10% 2 - ذا نورث فيس

10% 3 - فانز

10% 4 - شووي جووي

10% 5 - نايكي

10% 6 - ذي أثليتس فوت

10% 7 - كروكس

10% 8 - بوما

10% 9 - ريبوك

15% 10 - صالون ذي ستوري

15% 11 - صالون ون ايلفن للعناية باألظافر

15% 12 - ساالد بوتيك

17% 13 - ثنك كافيه

20% 14 - إكلبس جيمز

20% 15 - نادي كلوب فيت

15% ما عدا فرع جامعة الكويت  16 - نستله تول هاوس

لغاية 10% 17 - كافيه ريببلك

10% 18 - مطعم إيتس

10% 19 - سنيكر

15%20 - مطاعم نينو

10% على أسعار األقمشة21 - دشداشة إكسبرس

20%22 - كيوب بوند



Special offers and discounts with "Youth" account
The offers include a broad selection of premium discounts
from selected merchants and restaurants in Kuwait.

Merchant Rate

1- Carbon Fiber 10%

2- The North Face 10%

3- Vans 10%

4- Choowy Goowy 10%

5- Nike 10%

6- The Athlete’s Foot 10%

7- Crocs 10%

8- Puma 10%

9- Reebok 10%

10- The Story Salon 15%

11- One Eleven Nail Spa 15%

12- Salad Boutique 15%

13- Think Café 17%

14- Eclipse Games 20%

15- Club Fit Gym 20%

16- Nestle Toll House 15% Excluding Kuwait 
University Branch

17- Coffee Republic up to 10%

18- Eats Restaurant 10%

19- SNKR 10%

20- Nino Restaurants 15%

21-Dishdasha Express 15% on Fabrics

22-Kube Bond 20%



Quarterly draw with “Youth” account*

The quarterly draw entitles you to win amazing prizes with 

every KD 20 in your account:

• 1st prize: KD 1,000

• 2nd and 3rd prizes: 2 free unlimited access to
Grand Cinemas for 1 year

*Transfer your student allowance to enter the draw

Grand "Youth" offer at Grand Cinemas

Buy your Grand Cinemas ticket now for KD 2 instead of

KD 3.5 by using your “Youth” account card from

Burgan Bank!

• Offer available at Grand Cinemas (Al Hamra Luxury Center,
The Gate Mall)

• Valid exclusively for “Youth” account holders

*Terms and conditions apply.



Who’s it for?

Are you between the ages of 15-25 and attending school or 

on your way to college or university? Then, why not apply 

for the "Youth" account which allows you to  gain interest 

on your savings.

Student Allowance

This account has also been designed for students who want 

to transfer their student allowance to Burgan Bank to enjoy 

the benefits of the account.

Account Benefits

• Account Currency – Kuwaiti Dinars

• No account opening fees

• Interest earning

• No minimum amount to earn interest

• No minimum balance charges

• A maximum daily ATM withdrawal limit of KD 1,000

• A free Burgan Bank Prepaid Card – For easy online
shopping!

Documents Required

• Civil ID card

For more information call 1804080, or visit www.burgan.com

follow us on:

@burganbankgroupBurgan Bank Official page Burgan Bank @burganbankkuwait



win 3 amazing 
prizes 

every quarter with 
”Youth“ account



*Terms and conditions apply
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