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 :الحملة فترة .1

 الساعة 17/02/2023 حتى KWT بتوقيت صباًحا 12:00 الساعة 17/01/2023 في Pay on the Go حملة تبدأ

 .ذلك بخلاف الإخطار يتم لم ما( شاملين التاريخين كلا) KWT بتوقيت مساءً  11:59

 البطاقات المؤهلة:  .2

 الصادرة من بنك برقان مؤهلون للمشاركة في الحملة الائتمانية بطاقاتجميع حاملي  .2.1

 العملاء الغير مؤهلين للمشاركة في هذه الحملة: .2.2

بنك برقان الذين لديهم تأخير في سداد البطاقة أو حالة البطاقة معلقة أو  الائتمانية حاملي بطاقات ▪

 ملغية أو كل من ينتهك أي شروط وأحكام و / أو اتفاقية حامل البطاقة خلال فترة الحملة.

حاملي بطاقات الائتمان من بنك برقان الذين تخلفوا عن سداد التسهيلات الممنوحة لهم من قبل  ▪

 بنك برقان.

 مشاركة في الحملة:شروط ال .3

 عمليات الشراء عن طريق الإنترنت ومعاملات نقاط البيع التيجميع تشمل  معاملات المؤهلة"ال" .3.1

عند إتمام العمليات  بنك برقانمن ائتمان الالتي يتم إجراؤها عبر بطاقات  تتم داخل وخارج الكويت

 .Apple Payخلال 

 جميع عمليات الصرفالحملة سوف تكون على مستوى البطاقة. تطبق شروط الحملة لتؤهل  .3.2

 .للبطاقات الملحقة بالتماثل مع البطاقة الأساسية

 .الفاتورة مبلغ وليس الكويتي بالدينار المعاملة لمبلغ معادلاً  الفعلي المبلغ يكون .3.3

  

 عام:  .4

 من خلال المشاركة في الحملة، يقر حاملي البطاقات على:  .4.1

 الموافقة على الالتزام بالشروط والأحكام الواردة هنا؛ ▪

معاملات التي تم تسجيلها بواسطة نظام بنك برقان خلال فترة الالموافقة على أن جميع سجلات  ▪

 الحملة يجب أن تكون دقيقة وقاطعة؛

بشأن جميع الأمور المتعلقة بالحملة سيكون نهائيًا وملزًما لجميع الموافقة على أن قرار بنك برقان  ▪

 حاملي البطاقات المؤهلين وأنه لن يتم النظر في أي استئناف أو مراسلات أخرى؛

 المؤهلة؛ غيرمعاملة وإلغاء أي الموافقة على استبعاد  ▪

برقان الإلكتروني لموافقة على الاطلاع على الشروط والأحكام المتعلقة بالحملة على موقع بنك  ▪

www.BurganBank.com  والموافقة على أي تغييرات بالحملة أو أي تغييرات في الشروط والأحكام

الواردة هنا وطلب التوضيح من بنك برقان في حالة وجود أي استفسار أو عدم فهم الشروط والأحكام 

 بشكل كامل.

 يحق لبنك برقان:  .5

الخاص من المشاركة في الحملة؛ بما في استبعاد حاملي البطاقات غير المؤهلين وفًقا لتقديرها  .5.1

ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حاملي البطاقات الذين لديهم مدفوعات مستحقة لمدة ثلاثين 

( يوًما أو أكثر، والذين ُيشتبه في أن حساباتهم قد تم تشغيلها بطريقة احتيالية و / أو إغلاقها من 30)

 قبل بنك برقان؛
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معاملة المؤهلة أو إنهاء حساب )حسابات( بطاقة الن في حالة عكس مصادرة نقاط مكافآت برقا .5.2

 بنك برقان خلال فترة الحملة أو عدم الامتثال للشروط والأحكام الواردة هنا؛ 

سحب / إلغاء أو تعليق أو تمديد أو إنهاء الحملة في وقت سابق كليًا أو جزئيًا، و / أو تغيير، أو  .5.3

عديل الشروط والأحكام الواردة هنا، كليًا أو جزئيًا وفًقا لتقديرها استكمال، أو إضافة، أو حذف، أو ت

أو بأي طرق أخرى يعتبرها بنك  www.Burgan Bank.comالخاص، من خلال طريقة النشر على 

برقان عملية في مثل هذا التغيير أو التكميلي أو الحذف أو التعديل، حسب مقتضى الحال، لهذه 

 الشروط والأحكام

 

 مسؤولاً عن:غير  بنك برقان .6

أو  فيزا انترناشونال إنكوربوريتدأي فشل أو تأخير في نقل معاملات المبيعات من قبل شركة  .6.1

 المؤسسات التجارية أو أي ظرف قد يؤدي إلى حذف حامل البطاقة من الحملة؛ 

أي تقصير في الالتزام بالحملة بسبب أي حدث قهري أو كوارث يشمل على سبيل المثال لا الحصر  .6.2

الحرب أو الشغب أو الإغلاق أو العمل الصناعي أو الحريق أو الفيضانات أو الجفاف أو العاصفة أو أي 

 حدث خارج عن السيطرة المعقولة لـ بنك برقان.

 

إلى الشروط المنصوص عليها أعلاه، يوافق حاملو البطاقات على قراءة الشروط والأحكام العامة  بالإضافة .7

 .البطاقات جنبًا إلى جنب مع هذه الشروط والأحكام كاتفاقية كامل الواردة في اتفاقية أعضاء

 

 


