
1. What is Apple Pay?
Apple Pay is a fast and secure way to make contactless payments with Burgan 
Bank Cards using Apple devices*. Purchases in-store, online and in apps 
that support Apple Pay can be made quicker & easier. Apple Pay can be used 
whenever these symbols appear.

 
*Click here to find the list of compatible devices.

2. How to set up Apple Pay on:
Burgan Bank Mobile Banking application 
Burgan Bank cards can be added to Apple Pay directly from the Burgan Bank 
Mobile Banking application in a few easy steps. The latest software update 
is installed as well as the latest version of the Burgan Bank Mobile Banking 
application.
● On the home page after successfully logging in select the card required to add.
● Select “Add to Apple Wallet” button.
● Follow the instructions to add required card to the Apple Wallet.

iPhone
● Open the Wallet app on the phone.
● Tap the “+” sign.
● Follow the instructions to add required card to the Apple Wallet.

Apple Watch
● Open the Apple Watch app on the phone.
● Select “Wallet & Apple Pay”.
● Select “Add a new Credit or Debit Card”.
● Follow the instructions to add required card to the Apple Watch.

iPad
● Go to Settings.
● Tap “Wallet & Apple Pay”.
● Select “Add Credit or Debit Card”.
● Follow the instructions to add required card to the iPad.

Mac with Touch ID
● Go to System Preferences.
● Select “Wallet & Apple Pay”.
● Select “Add Card”.
● Follow the instructions to add required card to the MacBook.
Apple Pay is only available on Mac models with Touch ID.

3. Accepted Cards
Apple Pay is available for all Burgan Bank Debit, Credit & Prepaid Cards 
(excluding Gift Cards & B-dinar Cards).

4. What to do if the configured device or card is lost or stolen?
If the device is lost or stolen, please contact Burgan Bank Contact Center on 1804080, 
and we will immediately block the card on Apple Pay. The card can be disabled using 
the “Find My” app or login to icloud.com/find and mark the device as lost.

5. How to pay with Apple Pay
In Stores
● If the iPhone has Face ID, double click the side button, authenticate with Face

ID or passcode, then hold the phone near the contactless reader.
● If the iPhone has Touch ID, double tap the home button, authenticate with

Touch ID or passcode, then hold the phone near the contactless reader.
● For Apple Watch, double click the side button, then bring the Apple Watch near

the contactless reader.

Online or In-App
To pay in apps and on websites in Safari on an iPhone and iPad, select Apple Pay 
at checkout and complete the payment using Face ID or Touch ID.

6. How to remove a card in Apple Pay using:
Burgan Bank Mobile Banking application
● Go to the Home page after successfully logging in.
● Select “Digital Card Controls”.
● Select to be removed from Apple Pay.
● Tap “Remove”.
● Accept the Terms & Conditions.
● Enter the OTP sent to the registered email & phone number.
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1. ما هو Apple Pay؟
Apple Pay هي طريقة أكثر سهولة وأمانًا وخصوصية للدفع مع بطاقات بنك برقان
باستخدام أجهزة Apple المتوافقة*. المشتريات عبر المتجر أو األنترنت أو التطبيقات

التي تدعم Apple Pay أصبحت أسرع وأسهل. يمكنك استخدام Apple Pay كلما ظهرت
هذه الرموز.

* لمعرفة األجهزة المتوافقة اضغط هنا.

2. كيفية انشاء Apple Pay على:
تطبيق برقان للهواتف الذكية

من الممكن إضافة بطاقات بنك برقان إلى تطبيق بنك برقان بسهولة بشرط تحديث الجهاز وتطبيق 
برقان للهواتف الذكية.

● على الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول يتم اختيار البطاقة المرغوبة.
."Apple Wallet الضغط على زر "أضف إلى ●

.Apple Wallet إتبع التعليمات إلضافة البطاقة المرغوبة إلى ●

iPhone جهاز
.Wallet افتح تطبيق ●
● اضغط على الرمز "+".

.Apple Wallet إتبع التعليمات إلضافة البطاقة المرغوبة إلى ●

 Apple Watch ساعة
.Apple Watch افتح تطبيق ●

."Apple Payو Wallet" اختيار ●
● اختيار "إضافة بطاقة".

.Apple Wallet إتبع التعليمات إلضافة البطاقة المرغوبة إلى  ●

iPad جهاز
●  الذهاب إلى اإلعدادات.

."Apple Payو Wallet" اختيار ●
● اختيار "إضافة بطاقة".

.Apple Wallet إتبع التعليمات إلضافة البطاقة المرغوبة إلى ●

 Touch ID المزودة بميزة Mac أجهزة الكمبيوتر المحمولة
● الذهاب إلى تفضيالت النظام.

."Apple Payو Wallet" اختيار ●
● اختيار "إضافة بطاقة".

.Apple Wallet إتبع التعليمات إلضافة البطاقة المرغوبة إلى ●

3. البطاقات المقبولة
Apple Pay متوفر لجميع بطاقات بنك برقان االئتمان والسحب اآللي والمسبقة الدفع ما عدا بطاقة 

الهدايا وبطاقة البي دينار.
 

4. ما يجب القيام به إذا تم سرقة أو فقدان الجهاز الذي أنشأ به على Apple Pay؟ 
إذا تم سرقة أو فقدان الجهاز الذي أنشأ به Apple Pay، الرجاء االتصال على خدمة العمالء 1804080 

وسنحجب البطاقة على الفور على Apple Pay. يمكن تعطيل البطاقة من خالل التطبيق
"Find My" أو قم بتسجيل الدخول على icloud.com/find وقم بتمييز الجهاز كمفقود.

5. كيفية الدفع مع Apple Pay؟
في المتجر

● إذا كان جهاز اآلي فون مزودًا بـ Face ID، فاضغط ضغطًا مزدوجًا على الزر الجانبي. قم بالمصادقة
باستخدام Face ID أو أدخل رمز الدخول لفتح Apple Wallet إذا ُطلب منك ذلك. ضع مقدمة جهاز 

اآلي فون بالقرب من قارئ البطاقات من دون لمس حتى تظهر لك رسالة "تم" وعالمة تحديد على 
الشاشة.

● إذا كان جهاز اآلي فون مزودًا بـ Touch ID، فاضغط ضغًطا مزدوًجا على زر الشاشة الرئيسية. ضع
مقدمة جهاز اآلي فون بالقرب من قارئ البطاقات من دون لمس حتى تظهر لك رسالة "تم" وعالمة 

تحديد على الشاشة.
● على ساعة Apple Watch اضغط ضغطًا مزدوجًا على الزر الجانبي ضع شاشة Apple Watch بالقرب

من قارئ البطاقات الالسلكية.

عبر اإلنترنت أو داخل التطبيقات
 Apple أو داخل التطبيقات إذا وجدت Safari للدفع عبر اإلنترنت في Apple Pay يمكنك استخدام

.Face ID أو Touch ID كخيار للدفع واكتمال عملية الدفع باستخدام تقنية الـ Pay

6. كيفية حذف بطاقة من Apple Pay من خالل:
تطبيق برقان للهواتف الذكية

● على الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول يتم اختيار البطاقة المرغوبة.
● الضغط على زر "التحكم بالبطاقة الرقمية".

● اختيار البطاقة المطلوب حذفها ثم اختيار "حذف".
● الموافقة على الشروط واألحكام. 

● إدخال رقم رمز التحقق المستخدم لمرة واحدة )OTP( المرسل إلى رقم الهاتف النقال أو عنوان البريد.
اإللكتروني المسجلين للعميل.



iPhone
● Open the Wallet app on the phone.
● Select the card to be removed.
● Tap the three dots icon.
● Select “Remove this card”.
The card can also be deleted from “Settings” by selecting “Wallet & Apple Pay”.

Apple Watch
● Open the Apple Watch app on the phone.
● Select “Wallet & Apple Pay”.
● Select the card to be removed.
● Scroll down and tap “Remove this card”.

iPad
● Go to Settings
● Tap “Wallet & Apple Pay”.
● Select the card to be removed .
● Scroll down and tap “Remove this card”.

Mac with Touch ID
● Go to System Preferences.
● Select “Wallet & Apple Pay”.
● Select the card to be removed.
● Click the remove button.

7. How to change the default card on Apple Pay
The first card that is added to the Wallet app will be the default card. When more 
cards are added, to change the default card:
iPhone
● Open Wallet app.
● Hold the card to become the default card.
● Drag the card in front of the other cards.

Apple Watch
● Open the Apple Watch app on the iPhone.
● Select “Wallet & Apple Pay”.
● Select “Default Card” under Transaction Defaults.
● Select the card to become the default card.

iPad & Mac with Touch ID
● Open Apple Wallet settings.

- On Mac with Touch ID, go to System Preferences > Wallet & Apple Pay.
- On iPad, go to Settings > Wallet & Apple Pay.

● Select a new default card.
- On Mac with Touch ID, choose a card from the menu.
- On iPad, scroll down to Transaction Defaults > tap Default Card and choose

a card.

8. Can Apple Pay be used if the card expires?
When the card is close to expiring, a replacement card will be issued and the 
new card details will be automatically updated in Apple Pay.

9. Can Apple Pay be used abroad?
Apple Pay works in countries and regions that support contactless payments.

10. How secure is Apple Pay?
● When a card is added to Apple Pay, the card numbers are not stored within

the device or on Apple’s servers, instead a unique token that’s assigned to the
device is used.

● Every transaction with Apple Pay requires Face ID, Touch ID, or your passcode 
● The device will not share the card number and identity with merchants after a

transaction.

iPhone جهاز
● افتح تطبيق Wallet على الجهاز.
● اختيار البطاقة المطلوب حذفها.

● اضغط على الرمز ال 3 نقاط.
● اختيار "حذف".

."Apple Payو Wallet" يمكن حذف البطاقة من اإلعدادات واختيار

Apple Watch ساعة
.Apple Watch افتح تطبيق ●

."Apple Payو Wallet" اختيار ●
● اختيار البطاقة المطلوب حذفها ثم اختيار "حذف البطاقة".

iPad جهاز
● الذهاب إلى اإلعدادات.

."Apple Payو Wallet" اختيار ●
● اختيار البطاقة المطلوب حذفها ثم اختيار "حذف البطاقة".

Touch ID بتقنية البصمة Mac أجهزة الكمبيوتر المحمولة
● اذهب إلى تفضيالت النظام.

."Apple Payو Wallet" اختيار ●
● اختيار البطاقة المطلوب حذفها ثم اختيار "حذف البطاقة".

7. كيفية تغير البطاقة االفتراضية على Apple Pay؟

iPhone جهاز
.Wallet افتح تطبيق ●

● الضغط على البطاقة المرغوبة لتغيرها إلى البطاقة االفتراضية.
● سحب البطاقة المرغوبة امام البطاقات االخرى.

Apple Watch ساعة
.Apple Watch افتح تطبيق ●

."Apple Payو Wallet" اختيار ●
● اختيار "البطاقة االفتراضية" في العمليات االفتراضية.

● اختيار البطاقة المرغوبة لتغيرها إلى البطاقة االفتراضية.

 Touch ID المزودة بميزة Mac وأجهزة الكمبيوتر المحمولة iPad جهاز
:Apple Wallet على إعدادات ال ●

● على أجهزة الكمبيوتر المحمولة Mac المزودة بميزة Touch ID ثم تفضيالت النظام ثم اختيار
."Apple Payو Wallet"

."Apple Payو Wallet" ثم اإلعدادات ثم اختيار iPad على جهاز ●
● اختيار البطاقة االفتراضية الجديدة.

● على أجهزة الكمبيوتر المحمولة Mac المزودة بميزة Touch ID ثم اختيار البطاقة من القائمة.
● على جهاز iPad ثم اختيار "البطاقة االفتراضية" في العمليات االفتراضية ثم اختيار البطاقة المرغوبة

لتغيرها إلى البطاقة االفتراضية.

8. كيفية استخدام Apple Pay بحال انتهاء البطاقة؟
عند اقتراب تاريخ االنتهاء للبطاقة سيتم اصدار البطاقة البديلة وسيتم تحديث معلومات البطاقة 

.Apple Pay الجديدة على

9. هل من الممكن استخدام Apple Pay خارج الكويت؟
من الممكن استخدام Apple Pay في جميع الدول التي تدعم الدفع من دون تالمس.

10. ما مدى أمان Apple Pay؟
● عند إضافة البطاقة ال ُتحفظ أرقام بطاقتك الفعلية على جهازك أو على سيرفرات Apple وسيتم

استخدام احدى الرموز المميزة التي تم تعينه إلى الجهاز.
● تتطلب استخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور إلتمام عمليات الشراء.

● عندما تدفع في المتاجر، لن ترسل Apple وال جهازك رقم بطاقتك الفعلي إلى التجار.
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