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 ؟Pay on the Go ما هي حملة .1

دفع عن للالائتمانية  طاقات بنك برقانحيث في كل مرة تستخدم فيها ب شهرهي حملة أطلقت من قبل بنك برقان لمدة 

عمليات شراء مباشرة من المحلات أو عبر الأنترنت, لأي مشتريات محلية أو دولية سواء كانت  Apple Payطريق 

 "نقاط المكافآت على بطاقتك مقابل "المعاملات المؤهلة أضعاف خمس ستحصل على
1.  

 

 "؟ Pay on the Go لأي فترة تسري حملة " .2

 2023 فبراير 17حتى  KWT صباًحا بتوقيت 12:00الساعة  2023 يناير 17لبنك برقان في "  Pay on the Go " تبدأ حملة

 شامل كلا التاريخيين. KWT مساءً بتوقيت 11:59الساعة 

  ؟Pay on the Go المشاركة في حملةكيف أتمكن من  .3

 2023لعام  فبراير 17 وتنتهي 2023 يناير 17خلال مدة الحملة والتي تبدأ بطاقات الائتمانية الجميع عملاء بنك برقان حاملي 

 .Apple Payعند الشراء باستخدام  للمشاركة في الحملةمؤهلون 

  ؟Pay on the Goما هي العمليات المؤهلة لدخول سحب حملة  .4

سواء كانت عن طريق التسوق بطاقات بنك برقان الائتمانية  باستخدام Apple Payعمليات العمليات المؤهلة تشمل جميع 

 الالكتروني او عن طريق الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع في المحلات شاملة المعاملات داخل وخارج الكويت. 

 

 لكلا البطاقتين؟  بالحملةماذا لو كنت حامل لبطاقتين ائتمانية؟ هل سأتمكن بالمشاركة  .5

لكل بطاقة على حده في حال  بالحملةكان العميل حامل لبطاقتين ائتمانيتين مختلفتين, سيتمكن من المشاركة  إذا

 المذكورة سابقاً.  للمشاركة في الحملةتطابقت شروط التأهيل 

 

اقة ماذا عن البطاقات الملحقة؟ هل ممكن احتساب إجمالي المبلغ بجمع المبلغ المنفق من البطاقة الأساسية والبط .6

 الملحقة؟  

 حساب منفرد.ككل من البطاقة الأساسية والبطاقة الملحقة سيتم معاملة 

 

 متى سيتم إضافة نقاط المكافآت الخاصة بي؟ .7

أيام عمل من نهاية  7ستتم إضافة نقاط المكافآت المتجمعة من الحملة إلى حساب المكافآت الخاص بك في غضون 

 .الحملة

 ما هي نقاط مكافآت برقان؟  .8

مكافآت  ( يحصل عليها عملاء بنك برقان أثناء استخدام بطاقات بنك برقان الائتمانية.مكافآت برقان هي )نقاط مكافآت

( تكتسب على حسب نوع البطاقة المستخدمة. للمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة صفحة مكافآت برقان )نقاط مكافآت

 .  Burgan Rewardsبرقان الإلكترونية

 

 كيف يمكنني استخدام )نقاط المكافآت(؟  .9

: يمكن استبدالها بخيارات عديدة متاحة كالاسترداد النقدي وشراء تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وقسائم نقاط مكافآت برقان

 الهدايا واستبدال الأميال.

 

 

 

 

 

  

https://burgan.com/rewards/SitePages/index.aspx
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 ؟Pay on the Goحملة ما هي البطاقات الائتمانية المؤهلة لسحب  .10

 : الائتمانية مؤهلةبنك برقان جميع بطاقات 

 هيبة  ▪

 الائتمانية  Signatureبطاقة فيزا   ▪

 بلاتينيوم الائتمانية بطاقة فيزا  ▪

 تيتانيوم الائتمانية بطاقة ماستركارد  ▪

 القطرية الجوية الخطوط تيتانيوم بطاقة ماستركارد ▪

 القطرية الجوية الخطوط وورلد بطاقة ماستركارد ▪

 الائتمانية. Signatureفيزا  ▪

 فيزا بلاتينيوم الائتمانية. ▪

 فيزا كلاسيك الائتمانية. ▪

 .الائتمانية كلاسيك بطاقة ماستركارد ▪

 

  ؟ Pay on the Goأضعاف نقط مكافئات برقان خلال حملة  5ما هي العمليات المؤهلة للحصول على  .11

 داخل وخارج الكويت. باستخدام بطاقات ائتمان بنك برقان  Apple Payعمليات العمليات المؤهلة تشمل جميع 

 


