
 

The following terms and conditions ('Terms of Use') govern the use of Cards 
issued by Burgan Bank with any 'Mobile Wallet' provided by Burgan Bank enabled on 
compatible Devices of the Customer from time to time 

 
These Terms of Use form a binding legal agreement between the Customer and Burgan 
Bank K.P.S.C. (the 'Bank') and apply to the Customer and/ or anyone else the Customer 
authorizes to use the Cards with any 'Mobile Wallet' provided by Burgan Bank. 
Customer is requested to review the Terms of Use carefully before adding or using any 
Card with any 'Mobile Wallet' provided by Burgan Bank because, by doing so, the 
Customer agrees to be bound by the Terms of Use. The Terms of Use is to be read in 
conjunction with the Burgan Bank Mobile Banking Terms and Conditions, Terms and 
Conditions for Burgan Bank Banking and Account Services and Card Terms & 
Conditions. In case of inconsistency between these terms and conditions and the Terms 
of Use, the Terms of Use shall prevail. 

Definitions 
● Card means any Burgan Bank credit, debit or Prepaid card issued by Burgan Bank to 

the Customer which is not expired, blocked, suspended or cancelled. 
● Customer means the account holder of the account related to the Burgan Bank 

Card. 
● Device means a device such as a smartphone, tablet or smart watch using an eligible 

operating system, which Burgan Bank determines is eligible for the registration of 
Burgan Bank Cards to be used in any 'Mobile Wallet' provided by Burgan Bank 

● 'Mobile Wallet' means the mobile payment and digital wallet service provided by 
the Bank that enables the users to make payments using certain Devices and Cards 
registered on eligible Devices. 

● Passcode means the secret code that is required to unlock a Device, including a 
password, passcode, pattern or biometric identifier (where applicable). 

● Preferred Card means the card that will be used by default for transactions done 
using any Mobile Wallet provided by Burgan Bank. This is usually the Card which 
is enrolled first into 'Mobile Wallet' and can be changed at any time. 

General 
● The Customer is solely responsible for maintaining the physical security of the 

Device and the confidentiality of the Device lock, PIN, Passcode, Burgan Bank 
Mobile Banking account credentials, and other means to access any 'Mobile Wallet' 
provided by Burgan Bank, Card credentials, or any other personal and payment 
information on or for the Device. On sharing the Device and/or means of access to 
the Device with any person, that person may be able to use the Cards and access 
the personal and payment information available in 
'Mobile Wallet'. The Customer is required to keep the Device and the credentials 
secure in the same manner as he /she would keep secure cash, cheques, debit or 
credit cards, and other personal identification numbers and passwords. It further 
requires, the Customer to set up and use the Device lock feature, which can be 
unlocked by fingerprint verification and/or Device PIN or pattern. 

● Multiple Cards may be registered for any 'Mobile Wallet' provided by 
Burgan Bank. 

● 'Mobile Wallet' may be used on multiple devices. 

Adding and removing any Burgan Bank Card 
'Mobile Wallet' enables the Customer to create on virtual cards on their Device 
representing the Cards, which permits the Customer to use the Device, instead of 
presenting the physical Cards, to make payments using merchants contactless- enabled 
point-of-sale terminals or readers that accept contactless payments using Cards. 
Such payments can be made at any merchant location both within the Kuwait and 
outside, which accepts such payments. 

 
When you select a Card to use with 'Mobile Wallet', to facilitate the use of 'Mobile 
Wallet', account information for the Card is represented by a virtual representation of 
the Card in 'Mobile Wallet'. By adding the Card to 'Mobile Wallet', the Customer can 
authorize payment for the merchant's products or services with the Card with 
'Mobile Wallet' by authenticating and placing the Device near a merchant's contactless-
enabled point-of-sale terminal or reader. 

 

Any Burgan Bank Card can be added to 'Mobile Wallet' on a Device provided that: 

● The Bank are able to verify the identity of the Customer; and 

● The Card account is in good standing. 
 

Any Burgan Bank Card linked to 'Mobile Wallet' may be removed from 'Mobile Wallet' at 
any time. Instructions on how to add any Burgan Bank Card to 'Mobile Wallet', or 
remove one, are set out on the Bank website and communicated by the Bank from time 
to time. 

 

"محفظـــة  المتعلقة باســـتخدام البطاقـــات الصـــادرة عـــن بنـــك برقـــان عىل الشـــروط واألحكام التاليـــة )شـــروط االستخدام(  تطبق
ي تتم عن طريق أجهزة الجوال والساعات الذكية للعميل مقدمـــة من بنك برقان الجـــوال" ال

اىل  توقـــ مع الخدمة من المتوافقـــةوالت 
 آخر. 

ن العميـــل والبنك وتنطبق علـــى العميل و / أو أي شـــخص آخر يصـــرح ــكل شـــروط االستخدام هذه اتفاقية قانونيـــة ملزمة بي  له  تشـ
ي جوال" ال"محفظة  إىلالعميل باســـتخدام البطاقات بالنســـبة 

تخدام ملًيا قبـــل عىل العميـــل مراجعـــة شـــروط االس البنك. هـــا ر يوفالت 
ام بشـــروط  وأنهمـــن بنك برقـــان  مقدمةالجـــوال" ال"محفظة  إىل إضافة أو اســـتخدام أي بطاقـــة ن بذلـــك، يوافق العميل عىل االلت 

ان مع شـــروط وأحكام الخدمـــات المرصفية عبـــر الهاتف الجـــوا االستخدام.  ل المتبعة فـــي بنـــك برقـــان، تقـــرأ شـــروط االستخدام باالقت 
ي حالة وجـــود أي وشـــروط وأحـــكام الخدمـــات المرصفيـــة وخدمـــات الحســـابات وشـــروط وأحـــكام البطاقة المتبعـــة فـــي بنـــك برقـــان. 
ن
ف

ن الشـــروط واألحكام الســـابقة وشـــروط  شـــروط االستخدام االستخدام، تســـود  تناقـــض أو تضارب بي 

 التعريفات

( البطاقـــة: تعنـــي أي بطاقـــة ائتمان أو خصم●  للعميـــل  أو بطاقة مســـبقة الدفع من بنك برقان صـــادرة عن بنك برقان )سحب آىلي
 والتـــي لـــم تنتهي صالحيتهـــا ولم يتم حظرهـــا أو تعليقهـــا أو إلغاؤهـــا. 

ي صاحب ● 
 الحساب الخاص بالبطاقة. العميل: يعتن

يقـــرر بنـــك برقان أنـــه مؤهل  الجهـــاز: يعنـــي جهـــازا، مثـــل هاتف ذكـــي أو جهاز لوحي أو ســـاعة ذكية، يســـتخدم نظام تشـــغيل والذي● 
ــوال" مقدمة من  بنك برقان.  لتســـجيل البطاقـــات ليتم اســـتخدامها فـــي أي "محفظة جـ

ي "مح● 
ن من  فظـــة الجـــوال:" تعنـــي خدمة الدفع عتر الهاتف الجـــوال والمحفظة الرقمية التـــي يقدمها البنك والت  تمكـــن المســـتخدمي 

 األجهزة الذكية." إجـــراء المدفوعات باســـتخدام بعض األجهزة والبطاقات المســـجلة عىل هذه

ي ذلك كلمـــة المرور أو رمـــز المرور أو رمـــز المـــرور: يعنـــي الرمز الســ● 
ن
نمط معرف المقاييس  ـري المطلوب إللغاء قفل الجهاز، بمـــا ف

 )حيثما ينطبق ذلك.(" بصمة الوجه او االصبع " الحيوية 

ي ● 
اضـــي للمعامالت الت  باســـتخدام أي "محفظـــة جـــوال"  تتم البطاقـــة المفضلـــة: تعنـــي البطاقـــة التـــي ســـيتم اســـتخدامها بشـــكل افت 

ي 
ن
ها فـــي أي وقت.  مقدمـــة مـــن بنك برقـــان. هذه هـــي البطاقة التـــي تم تســـجيلها أواًل ف  "محفظـــة الجـــوال" ولكن يمكـــن تغيت 

 عام

فل الجهـــاز ورقم التعريف الشـــخصي ورمـــز المـــرور يتحمـــل العميـــل وحده مســـؤولية الحفاظ عىل األمان المادي للجهاز وســـرية ق● 
ها من الوســـائل للوصـــول إىل أي "محفظة جوال" مقدمة  وأوراق اعتمـــاد حســـاب بنك برقـــان للمرصفيـــة عتر الهاتـــف الجـــوال، وغت 

مـــات دفـــع أخـــرى متوفرة علـــى الجهـــاز. يؤكـــد العميـــل إدراكه مـــن بنك برقان، وأوراق اعتمـــاد البطاقة أو أي معلومات شـــخصية ومعلو 
لبطاقـــات أنه عند مشـــاركة الجهـــاز و / أو وســـائل الوصـــول إلـــى الجهاز مع أي شـــخص، قد يكون هذا الشـــخص قادرا عىل اســـتخدام ا

ي "محفظة الجـــوال." ُيطلب مـــن العميـــل الحفـــاظ عىل أمـــان والوصـــول إىل المعلومات الشـــخصية ومعلومات الد
ن
فـــع المتاحة ف
ي يحتفـــظ بها بأمان

ها من  الجهـــاز وأوراق اعتماد البطاقـــة بنفس الطريقـــة الت  النقـــد والشـــيكات وبطاقـــات الخصـــم أو االئتمان وغت 
ــل الجهاز، والـــذي أرقـــام التعريف الشـــخصية وكلمـــات  المرور. ويتطلـــب ذلـــك أيضـــا أن يقـــوم العميـــل بإعـــداد واســـتخدام ميـــزة قفـ

 طريـــق التحقـــق من بصمـــة اإلصبع و / أو رقم التعريف الشـــخصي للجهـــاز أو النمط.  يمكـــن فتحه عن

 مة من بنك برقان. يمكن تسجيل بطاقات متعددة أىلي "محفظة جوال" مقد● 

 يمكن استخدام "محفظة الجوال" عىل أجهزة متعددة. ● 

 

 إضافة وإزالة أي بطاقة بنك برقان

ي تســـ 
ــل البطاقـــات، والت  اضيـــة علـــى أجهزتـــه تمثـ ــل مـــن إنشـــاء بطاقـــات افت  مح للعميـــل باســـتخدام تمكـــن "محفظـــة الجـــوال" العميـ

ي يدعمهـــا التجا الجهاز،
ر أو بـــداًل من تقديـــم البطاقـــات الفعلية، إجراء عمليات الدفع باســـتخدام محطـــات نقاط البيع الالتالمسية الت 

ي أي موقـــع تجا
ن
ي تقبل المدفوعات الالتالمسية باســـتخدام البطاقـــات. يمكـــن إجراء هـــذه المدفوعـــات ف

ري داخـــل أجهزة القـــراءة الت 
 يقبل هـــذه المدفوعات.  الكويت وخارجهـــا، والذي

عنـــد اختيار بطاقة الستخدامها مع "محفظة الجوال"، لتســـهيل اســـتخدام "محفظة الجـــوال"، يتم تمثيل معلومـــات الحســـاب 
ي "محفظـــة الجوال." من خالل

ن
ي للبطاقـــة ف

اضن إضافة البطاقـــة إلـــى "محفظة الجوال"، يمكـــن للعميل  للبطاقـــة من خالل تمثيـــل افت 
أن يأذن بالدفع مقابل منتجات التاجر أو خدماته باســـتخدام البطاقـــة مـــع "محفظـــة الجـــوال" من خالل التصديق عىل الجهـــاز 

 تاجر. البيع الالتالمسية التـــي يدعمها ال ووضعه بالقـــرب من محطة أو قـــارئ نقطة

يطة أن:   يمكن إضافة أي بطاقة بنك برقان إىل "محفظة الجوال" عىل جهاز شر

 و البنك قادر عىل التحقق من هوية العميل؛● 

ي وضع جيد ● 
ن
 حساب البطاقة ف

ي يمكـــن إزالـــة أي بطاقـــة بنك برقـــان مرتبطة بــــ "محفظة الجـــوال" من "محفظة الجـــوال" فـــي أي وقت. يوضح 
ونن موقـــع البنـــك اإللكت 

ي تتم مـــن وقت  تعليمات حـــول كيفية إضافـــة أي بطاقة بنك برقـــان إىل "محفظة الجـــوال"، أو إزالة
أحدهـــا، حســـب التعديالت الت 

 .آخر

 



 

Using 'Mobile Wallet'. 
Once a Burgan Bank Card is added to 'Mobile Wallet', the cardholder can use 'Mobile 
Wallet' to authorize transactions on a Card. This is done by placing the relevant Device 
instead of any Burgan Bank Card at a contactless payment terminal for point of sale 
transactions. The Customer may require the Device to be unlocked prior to making 
the transaction and depending on the value of the transaction, the contactless 
payment terminals may require: 
● The Customer to enter the Burgan Bank Card PIN; or 

● The Customer to unlock the phone at a point prior to attempting a transaction; 
 

To make payments with 'Mobile Wallet', 'Mobile Wallet' has to be selected as the 
default wallet application on the Device settings to make transactions on the Card. 

 
You must have your Burgan Bank Card selected as your preferred Card in 'Mobile 
Wallet' to ensure that it is used to make transactions. 

 
The Customer may use the Card with 'Mobile Wallet' even if there are no wireless 
services available. However, 'Mobile Wallet' may not work if the Device has not been 
within range of a cellular or wireless internet connection for an extended period of time 

Privacy, Security and your liability 
● The Bank shall not be liable for any loss which the Customer suffers by using 'Mobile 

Wallet' unless it is directly caused by the Banks gross negligence and/ or willful 
misconduct. 

● In case of breach of confidentiality of the Device or Passcode, the Customer shall 
be fully and solely responsible for and bear all charges, costs, losses, and damages 
whatsoever and howsoever arising from such breach. In the event the Customer 
discloses the Passcode intentionally or unintentionally, the Customer shall 
indemnify the Bank against any unauthorized payment, charges, costs or losses 
and any transaction effected due to such breach. 

● The Customer shall immediately notify the Bank if the Passcode is breached or 
is disclosed to another person or entity. The Customer should request the Bank to 
block the Card due to such disclosure or breach and the Customer shall 
indemnify the Bank for any loss, damage, charge or expense caused to the Bank 
due to such breach. 

● In the event of fraud, loss or theft of the Device, the Customer is obliged to 
immediately report such loss to the Bank, in addition to other parties such as 
the telecom provider etc. Based on such reporting, the Bank will arrange to 
block all 'Mobile Wallet' transactions for all Cards on all enrolled Devices. The 
Customer can continue to use the physical Card plastic for all such enrolled 
cards. The Customer hereby indemnifies the Bank against any claims, costs, charges 
or losses made in respect of any transactions effected using the Customer 
Device prior to the Customer notifying the Bank of the fraud, loss or theft or 
requesting the Bank to block the card. 

●  While the Bank takes the utmost care in securing all communications, 
please note that the confidentiality of communications via any public 
telecommunications network is susceptible to unlawful interception and 
hacking, especially through public Wi-Fi. The Bank shall not be liable for any 
loss or damage whether direct or consequential arising out of any such 
unlawful interception or access. 

● At its sole discretion the Bank reserves the right to refuse to permit any transaction if 
the Bank suspects there is a breach of the Terms of Use, or that fraudulent or illegal 
activity is taking place. 

●  When adding your Card to 'Mobile Wallet', the Bank collects certain 
information from the Customer to verify the Customer identity, in order to enable 
the Customer to use the Card and facilitate participation with 'Mobile Wallet'. 

● The Bank shall also request certain account information relating to each Card the 
Customer selects to use with 'Mobile Wallet', including the most recent transaction 
data, but not the full Card account number. You agree that the Bank may also 
periodically collect and use technical data and related information, including, but not 
limited to, technical information about your Device to facilitate updates to Bank 
services. The Bank may use this information to improve its products or to 
provide services or technologies to the Customer as long as it is in a form that does 
not personally identify the Customer. 

● The Customer may receive push notifications from 'Mobile Wallet' reflecting 
the Card account activity. Such notifications require an active wireless connection. 
They may be displayed on a locked or inactive Device screen and within the 
notification tray at the top of the home screen, which may be viewed even when the 
Device is locked. The Card account activity displayed through these push 
notifications will not include the Customer name or account information. If 
the Customer does not wish to receive push notifications, they may be turned off 
within the Device notifications or 'Mobile Wallet' app settings. The Customer should 
also be able to manage the content of these notifications within Device settings. 

 استخدام "محفظة الجوال" 
ــوال"، يمكـــن لحامـــل البطاقـــة اســـتخدام "محفظة الجـــوال" للســـماح  بمجـــرد إضافـــة بطاقـــة بنـــك برقان إلـــى "محفظـــة الجـ

 بالمعامالت علـــى البطاقـــة. يتـــم ذلـــك عن طريـــق وضـــع الجهـــاز ذي الصلة بـــد 
ً
بطاقـــة بنـــك برقان فـــي محطة الدفـــع أو من أي ال
ي تقبل المدفوعـــات 

ــع. قـــد يطلـــب  الالتالمسية لمعامالتالقارئ الخـــاص بنقطة بيـــع الالتالمسية المدعومـــة، والت  نقطـــة البيـ
ــل إلغـــاء قفـــل الجهـــاز قبـــل إجراء  العميـ

: المعاملـــة واعتمـــادا علـــى   قيمـــة المعاملـــة، قـــد تتطلب محطـــات الدفع الالتالمسية مـــا يىلي
 أو برقان؛عىل العميل إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة بنك ● 
ي نقطة ما قبل محاولة إجراء معاملة؛● 

ن
 عىل العميل فتح الهاتف ف

 
ــإل  ي علـــى  زم اختيار "محفظـــة الجـــوال" باعتبارهـــا تطبيقجراء عمليـــات الدفـــع باســـتخدام "محفظـــة الجـــوال"، يلـ

اضن المحفظـــة االفت 
 إعـــدادات الجهاز إجراء المعامالت علـــى البطاقة. 

 
ي "محفظة الجـــوال" للتأكد من

ن
أنها تســـتخدم إلجراء  يلـــزم اختيـــار بطاقة بنك برقـــان الخاصة بك محددة كبطاقتـــك المفضلة ف

 معامالت. ال
 

ي حالة عدم توفر خدمات السلكية. ومع ذلـــك، قـــد 
ن
تعمل "محفظة  ال يجوز للعميل استخدام البطاقة مع "محفظة الجوال" حت  ف

نت الخلوي أو الالسلكي  ة طويلـــة من الوقت.  الجـــوال" إذا لم يكن الجهاز ضمـــن نطاق اتصال اإلنت   لفت 
 
 

 خاصة بكالخصوصية واألمن والمسؤولية ال
 عن أي خســـارة يتكبدهـــا العميل باســـتخدام "محفظـــة الجوال" مـــا لم يكن● 

ً
سببها إهمال جسيم و / أو  لـــن يكـــون البنـــك مسؤوال

 سوء ترصف متعمد من جانب البنك بشكل مباشر ومفرد. 
 

لعميل المســـؤولية الكاملـــة والوحيدة ويتحمل جميـــع الرســـوم والتكاليـــف يتحمل ا المـــرور،فـــي حالـــة انتهاك ســـرية الجهـــاز أو رمز ● 
ار مهمـــا كانـــت وكيفما نشـــأت عن هـــذا الخرق. فـــي حالة إفشـــاء العميـــل لرمز المرور عـــن قصد أو ع ن غت  قصد، والخســـائر واألضن

أو رســـوم أو تكاليـــف أو خســـائر غيـــر مرصح بهـــا وأي معاملة يتم إجراؤها بســـبب هـــذا علـــى العميل تعويض البنك عـــن أي مدفوعات 
 الخرق. 

 

اق رمـــز المرور أو تم الكشـــف عنه لشـــخص أو كيان●  ــل أن  وعلـــى آخـــر.  علـــى العميـــل إخطـــار البنـــك علـــى الفور إذا تـــم اخت  العميـ
البنـــك عن أي خســـارة أو  البنك تعويـــضيتحمل  ولن ن البنك حظـــر البطاقة بســـبب هـــذا اإلفشاء أو االنتهاك وعلـــى العميليطلـــب م

 ضـــرر أو رســـوم أو مرصوفـــات بســـبب هـــذا الخرق. 
 

باإلضافة إلـــى أطـــراف أخـــرى  ـــل بإبالغ البنك فـــورا عن هذه الخســـارة،يلتـــزم العمي الجهـــاز،فـــي حالـــة االحتيال أو خســـارة أو ســـرقة ● 
بعـــد ذلك ترتيب حظـــر جميع معامالت "محفظـــة  مثل مـــزود االتصاالت وما إىل ذلـــك. وبنـــاء عىل هذا اإلبالغ، ســـيتوىل البنك

 لة. الجوال" لجميـــع البطاقات عىل جميع األجهزة المســـج
 

ــل بموجب هـــذا ●  ي اســـتخدام للبطاقة الفعلية البالستيكية لجميع هذه البطاقات المســـجلة. يقـــوم العميـ
ن
 يمكن للعميل االستمرار ف

جهـــاز  بتعويض البنك عـــن أي مطالبات أو تكاليف أو رســـوم أو خســـائر تم تكبدها فيمـــا يتعلـــق بـــأي معامالت تمـــت باســـتخدام
 الخسارة أو الرسقة أو يطلب من البنك حظر البطاقة.  العميل قبـــل أن يخطـــر العميـــل البنـــك باالحتيال أو

 

ن جميع االتصاالت، يرحر مالحظة أن شية االتصاالت عبـــر أي شـــبكة اتصاالت ●  ي تأمي 
ن
ينما يوىلي البنك أقص درجات الحذر ف

اضعامة عرضـــة   عن أي وال لالعت 
ً
، خاصة من خالل شـــبكة الواي فاي العامة. لن يكون البنك مسؤوال ي

قرصنة بشـــكل غيـــر قانونن
ر ســـواء بشـــكل مباشـــر أو تبعي ناشر   .  خســـارة أو ضن ي

اض أو وصـــول غت  قانونن  عـــن أي اعت 
 
ي رفض الســـماح ● 

ن
ي وجود وفقـــا لتقديـــره الخـــاص، يحتفظ البنك بالحق ف

ن
وط االستخدام،  بـــأي معاملة إذا اشـــتبه البنك ف خرق لرسر

ي يحدث. 
 أو أن هناك نشاط احتياىلي أو غت  قانونن

 
من هوية العميل،  عنـــد إضافـــة بطاقتك إلـــى "محفظة الجوال"، يقـــوم البنك بجمـــع معلومات معينة مـــن العميل للتحقق● 

ن العميل من استخدام البط  اقة وتسهيل المشاركة مع "محفظة الجوال."لتمكي 
 
مـــع "محفظة الجـــوال"، بما  ســـيطلب البنـــك أيضـــا معلومـــات معينة حول الحســـاب تتعلق بكل بطاقـــة يختار العميل اســـتخدامها ● 

ي ذلك بيانات أحدث المعامالت، ولكن ليس الرقم الكامل لحســـاب البطاقة. أنـــت موافق 
ن
علـــى أنه يجوز للبنك أيضا جمع ف

ي ذلك عىل ســـبيل المثـــال ال الحرص، المعلومـــات الف
ن
نية واســـتخدام البيانات الفنية والمعلومات ذات الصلة بشـــكل دوري، بمـــا ف

ن منتجاته أو لتقديـــم حول جهازك لتســـهيل التحديثات علـــى خدمـــات البنـــك. يجوز للبنك اســـتخدام هـــذه المعلومات ل تحســـي 
ي شكل ال يحدد هوية العميل شخصيا.  خدمات أو 

ن
 تقنيات للعميل طالما أنها ف

 
 ● 

ً
ي تعكس نشـــاط حســـاب البطاقة. تتطلب هـــذه اإلشعارات اتصاال

قـــد يتلق  العميل إشـــعارات الدفع من "محفظة الجوال" الت 
ــي ســـلكيا نشـــطا. قـــد يتـــم عرضه ـــا عىل شاشـــة جهـــاز مقفلـــة أو غت  نشـــطة وداخـــل شـــريط اإلشعارات أعىل الشاشـــة الرئيســـية، والتـ

يمكن عرضها حتـــى عندما يكـــون الجهاز مقفـــ ًال. لن يتضمن نشـــاط حســـاب البطاقـــة المعروض من خالل إشـــعارات الدفع هذه 
ي إشـــعارات الدفـــع، فقد يتم إيقاف تشـــغيلها داخل إعـــدادات اســـم العميل أو مع

ي تلق 
ن
لومـــات الحســـاب. إذا لـــم يرغب العميل ف

إدارة محتـــوى هذه اإلشعارات  إشـــعارات الجهـــاز أو إعدادات تطبيق "محفظة الجـــوال." يجب أن يكون العميل قـــادرا أيضا عىل
 . ضمن إعـــدادات الجهاز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

● If the Customer adds a Card to one of the Devices and has other Devices 
sharing the same 'Mobile Wallet' account ('Other Devices'), the Bank may 
collect and use information related to the Card, permit that Card to be added to 
Other Devices and display on those Other Devices the last 4 digits of the Card 
number and potentially other information. 

● The Card will not be added to any of the Other Devices unless the Customer verifies 
that Card with the Bank on that other Device. 

● In addition, if the Customer deletes a Card from 'Mobile Wallet' on any of the Devices, 
the Bank will continue to permit that Card to be used on Other Devices on 
which the Customer may have added the Card. If the Customer does not wish for 
a Card to be used on Other Devices, the Customer should manually delete such Card 
from Other Devices. 

● The Customer should call the Bank immediately using the number on the back of 
the Card if the Customer believe that the Device, Device lock, 'Mobile Wallet' PIN, 
Burgan Bank account credentials or other means to access 'Mobile Wallet' or the 
Card credentials have or may have been lost, stolen or compromised in any way. 
In such situation, the Customer should change the credentials immediately to avoid 
any unauthorized use of the Card or you are the Customer s personal 
information. If the Customer obtains a new Device, the Customer should ensure that 
all Card and personal information is deleted and removed from the prior Device. 

● The Customer must cooperate with the Bank in any investigation and use any fraud 
prevention or other related measures which the Bank prescribes. 

●  'Mobile Wallet' and the Device may use certain security features and 
procedures to protect against unauthorized use of any of the Cards. The Customer 
agrees not to disable any of these security features and to use these security features 
and procedures to safeguard the Cards. 

● 'Mobile Wallet' is not available on rooted devices. Customers should use the original 
eligible operating system version to be able to use the service. 

Suspension and termination of 'Mobile Wallet' 
The Bank may block, suspend or terminate the Burgan Bank Card and 'Mobile Wallet' in 
circumstances including but not limited to: 
● If the Bank reasonably suspects fraud; 

● If the Customers Burgan Bank Card is cancelled, blocked or suspended; 

● If the Customer is in default; 
● If required by applicable laws or regulations (such as anti-money laundering 

and counter terrorism financing laws, or sanctions laws); 
● If directed to so by the applicable Card network (for example, in circumstances of 

suspected fraud); 
● For any material breach of the Terms of Use; or 

● For any other reason. 

Banks Liability 
The Bank shall not be liable for any loss arising from the use of 'Mobile Wallet' to the 
extent the loss was caused by: 
● The Customers fraud, negligence, or willful default; or 
● The Customers use of 'Mobile Wallet' or the Device in a manner not permitted (for 

example, by obtaining root access to the Device) 

Changes to these terms 
The Bank may change these Terms of Use by giving notice as described below. Such 
changes will not increase the Customer s liability for transactions already conducted in 
relation to the use of an Burgan Bank Card through 'Mobile Wallet'. Bank may make any 
changes required to immediately restore or maintain the security of a system or 
individual facility without prior notice. Bank shall notify the Customer as soon as 
practicable of any changes which: 
● Impose or increase the Bank charges relating solely to the use of the Burgan Bank 

Card through 'Mobile Wallet'; 
● Increase Customer liability for losses relating to transactions conducted using the 

Burgan Bank Card through 'Mobile Wallet'; or 
● Impose, remove or change the daily transaction limit or other periodical transaction 

limit applying to the use of the Burgan Bank Card through 'Mobile Wallet'. 
 

The Bank reserves the right to amend the Terms of Use at its sole discretion as and 
where required and to provide such notice as required by law or regulation. 

Communication via SMS or 'Mobile Wallet' 
As a condition for activating and using the Cards with 'Mobile Wallet', the Customer 
consents to receive certain messages from the Bank on the Device or at the mobile 
number the Customer provided when the Customer enrolled the Card with 'Mobile 
Wallet'. The Customer also agrees to receive notices and other communications from 
the Bank by e-mail to the e-mail address on file for the relevant Card account, posted to 
the online account, or through the messaging capabilities of 'Mobile Wallet', although e-
mail will be the primary method of communication with the Customer. 

 
ي نفس حســـاب● 

ن
ك ف "محفظـــة الجـــوال" ")األجهزة  إذا قـــام العميـــل بإضافـــة بطاقـــة إلـــى أحد األجهزة وكان لديـــه أجهزة أخرى تشـــت 

، والســـماح بإضافـــة تلـــك البطاقـــة إلـــى أجهـــزة أخـــرى األخرى("، يجوز للبنـــك جمع واســـتخدام المعلومـــات المتعلقـــة بالبطاقة
ة مـــن رقـــم البطاقة  ومعلومـــات أخـــرى محتملـــة عىل هـــذه األجهزة األخرى.  وعـــرض األرقام األربعة األخت 

 

 عىل ذلك الجهاز اآلخر.  لـــن تتـــم إضافـــة البطاقة إلـــى أي من األجهزة األخرى ما لم يثبت العميـــل صحة تلك البطاقـــة لدى البنك● 
 باإلضافة إلـــى ذلك، إذا قام العميـــل بحذف بطاقة من "محفظة الجوال" عىل أي من األجهزة، فسيســـتمر البنـــك فـــي الســـماح● 

ي قد يكـــون العميـــل قد أضاف البطاقـــة عليهـــا. إذا لـــم يرغـــب الع
ي اســـتخدام باســـتخدام هـــذه البطاقة علـــى األجهزة األخرى الت 

ن
ميل ف

 هـــذه البطاقة يدويـــا من األجهزة األخرى.  البطاقـــة عىل أجهـــزة أخرى علـــى العميل حذف
 

تصال بالبنك عىل الفور باســـتخدام الرقم الموجود عىل ظهـــر البطاقة إذا كان العميل يعتقـــد أن الجهـــاز أو قفـــل علـــى العميـــل اال ● 
ــول الجهاز أو رقم التعريف الشـــخصي الخاص بـ "محفظة الجـــوال" أو أوراق اعتماد حســـاب بنـــك برقـــان أو الوســـائل األخرى للوصـ

ظـــة الجـــوال" أو أوراق اعتمـــاد البطاقة قد فقـــدت أو ســـرقت أو تعرضت للخطر بأي شـــكل من األشكال أو أن هنـــاك إلـــى "محف
ي مثل هـــذه الحالة، عىل العميل تغييـــر أوراق االعتماد 

ن
عىل احتمال فقدها أو ســـرقتها أو تعرضهـــا للخطر بأي شـــكل من األشكال. ف

تجنب أي اســـتخدام غت  مرصح به للبطاقة أو معلوماتك الشـــخصية بصفتـــك العميل. إذا حصل العميـــل علـــى جهـــاز جديد، الفـــور ل
 الشـــخصية وإزالتها من الجهاز الســـابق فيجـــب أن يتأكد العميـــل من حذف جميـــع معلومات البطاقـــة والمعلومات

 

أخرى ذات صلة  ـاون مـــع البنك فـــي أي تحقيق واســـتخدام أي إجـــراءات لمنـــع لالحتيال أو أيـــة إجراءاتعلـــى العميـــل التعــ● 
 يحددها البنك. 

 

ات وإجـــراءات أمنيـــة معينـــة للحماية من االستخدام غت  ●  ن ن المصـــرح بـــه أىلي مـــ قـــد تســـتخدم "محفظـــة الجـــوال" والجهـــاز مت 
ات األمان هذه واســـتخدام ن ات وإجـــراءات األمان هذه لحمايـــة البطاقات.  البطاقات. يوافق العميـــل عىل عدم تعطيـــل أي من مت  ن  مت 

مجية. علـــى العمالء rootedتتوفـــر "محفظـــة الجـــوال" علـــى األجهزة الخاضعـــة لعمليـــة )الـــروت( ال ●  نظام  استخدام إصدار  التر
 تعليق وإنهاء "محفظة الجوال" التشغيل األصىلي من أندرويد حت  يتمكنوا من استخدام الخدمة. 

 

 تعليـــق أو إنهـــاء بطاقـــة بنك برقـــان و "محفظـــة الجوال"
 
 الحرص:  ال عىل ســـبيل المثـــال  تشـــمل ما يىلي  جـــوز للبنـــك حظـــر أو تعليـــق أو إنهـــاء بطاقـــة بنك برقـــان و "محفظـــة الجوال" فـــي حالةي

ي االحتيال؛● 
ن
 إذا كان البنك يشتبه بشكل معقول ف

 إذا تم إلغاء أو حظر أو تعليق بطاقة بنك برقان الخاصة بالعميل؛● 
 أي دفع بالدفع؛إذا كان العميل متأخًرا ● 
ا بموجـــب القوانيـــن أو اللوائح●  ـً ن مكافحة غســـيل األموال إذا كان ذلـــك مطلوبــ ن  المعمول بهـــا )مثل قواني  وتمويل اإلرهاب أو قواني 

 العقوبات(؛
ي حالة االحتيال● 

ن
 المشتبه به(؛ إذا صـــدرت توجيهـــات بذلك من شـــبكة البطاقـــة المعمول بها )عىل ســـبيل المثال، ف

وط االستخدام؛ أو أي●   خرق جوهري لرسر
 سبب آخر.  أي●
 
 

 لية البنكمسؤو 
 

 عن أي خســـارة تنشـــأ عـــن اســـتخدام "محفظـــة الجوال" إلـــى الحد الـــذي نتجت
ً
 فيه الخســـارة عن:  لـــن يكـــون البنك مسؤوال

 احتيال العميل )أو أي عمل إجرامي أو إغفال آخر( أو اإلهمال أو التقصت  المتعمد؛ أو● 
خالل الحصول عىل وصول  " أو الجهاز بطريقة غت  مسموح بها )عىل سبيل المثال، مناستخدام العميل لـ "محفظة الجوال● 

 إىل الجهاز root)الروت( 
 

وط ات عىل هذه الشر  التغيير
ة ـؤولييجـــوز للبنـــك تغيت  شـــروط االستخدام هذه عن طريق إعطاء إشـــعار كمـــا هو موضح أدناه. لـــن تزيد هذه التغييـــرات من مســ 

ي تـــم إجراؤها بالفعل فيما يتعلق باســـتخدام بطاقة بنـــك برقـــان من خالل "محفظة الجـــوال." يجوز 
العميل عن المعامالت الت 

ات مطلوبة لغرض االستعادة الفورية . دون إشـــعار مســـبق مالحفاظ عليهو فرديـــة المنشـــأة النظـــام أو ال ألمان للبنك إجـــراء أي تغيت 

ي أقرب
ن
ات قد:  عىل البنـــك إخطار العميـــل ف  وقـــت ممكن بـــأي تغيت 

 الجوال"؛ تفـــرض أو تزيـــد الرســـوم المرصفيـــة المتعلقـــة فقـــط باســـتخدام بطاقة بنـــك برقان من خالل "محفظة● 
ي تت● 

خالل "محفظة الجوال"؛  م باســـتخدام بطاقـــة بنك برقان منتزيـــد مســـؤولية العميل عن الخســـائر المتعلقة بالمعامالت الت 
 أو
بطاقة بنك برقان من  تفـــرض أو تزيـــل أو تغت  حد المعامالت اليوميـــة أو حد المعامالت الدورية األخرى المطبقة عىل اســـتخدام● 

 خالل "محفظة الجوال."
 

ي تعديل شـــروط االس
ن
وفقـــا  ًر بالتغيت  وتقديـــم إشعا تخدام وفقـــا لتقديـــره الخاص كمـــا وحيثما يقتضـــي األمر يحتفـــظ البنـــك بالحـــق ف

 لما يقتضيـــه القانـــون أو اللوائح. 
 

ة أو "محفظة الجوال"  التواصل عير الرسائل القصير
استالم رســـائل معينة مـــن البنـــك علـــى الجهـــاز أو كشـــرط لتفعيـــل واســـتخدام البطاقات مـــع "محفظة الجوال"، يوافق العميل عىل 

افـــق العميـــل أيضـــا عىل علـــى رقـــم الجـــوال الـــذي يقدمـــه العميـــل عندمـــا يســـجل العميـــل البطاقـــة باســـتخدام "محفظـــة الجـــوال." يو 
ي ملف حساب  نكتلقـــي اإلخطارات واالتصاالت األخرى مـــن الب

ن
ي الموجود ف

ونن يـــد اإللكت  ي إىل عنوان التر
ونن يـــد اإللكت  ــق التر عـــن طريـ

نت، أو مـــن خالل إمكانات المراســـلة الخاصة بـ "محفظـــة الجوا  ل"، عىلالبطاقـــة ذي الصلة، أو المنشـــور علـــى الحســـاب عتر اإلنت 
يـــد اإللكت   ي ســـيكون هو الوســـيلة األساسية للتواصل مـــع العميل. الرغـــم مـــن أن التر

 ونن
 

 



 

If the Customer wishes or is required to update their contact information, they should 
call the number on the back of the Card. 

 

Third party agreements and support 
 

These Terms of Use are solely between the Bank and the Customer. Third party 
services including the wireless carrier and other, applications or websites incorporated 
in 'Mobile Wallet' may have their own third party agreements. 

 
The Customer may become subject to these third party agreements when the Customer 
provides such third parties with personal information in order to use their services, 
visit their applications or websites, or as otherwise governed by the applicable 
circumstances. The Bank is not responsible for the security, accuracy, legality, 
appropriateness or any other aspect of the content or function of products or services 
from any third party. 

 
It is the Customers responsibility to read and understand any third party agreements 
before adding or using the Card through 'Mobile Wallet'. 

 
The Bank is not responsible for, and do not provide, any support or assistance for any 
third party hardware, software or other products or services (including any 
technology-related questions you may have in connection with 'Mobile Wallet' or 
the Device). If there are any issues or questions with a third party product or service, 
including issues pertaining to the operation of the Device, please contact the 
appropriate third party in accordance with that third party's procedures for customer 
support and assistance. 

License 
A virtual representation of the Card is licensed, to the Customer for use only 
under the Terms of Use. The Bank reserves all rights not expressly granted to the 
Customer. 

 
The Customer is granted a non-exclusive, non-sub licensable, non-transferable, 
personal, limited license to install and use tokens and other credentials associated with 
the Card to make payments with the Device solely in accordance with the Terms of Use. 
The license is limited to use on any Device that the Customer owns or controls and as 
permitted by any applicable third party agreements. 

 
The Customer shall not rent, lease, lend, sell, redistribute or sublicense any right to 
use any Card credentials in 'Mobile Wallet'. 

 
The Customer hereby agrees that the virtual representation of the Card in 
'Mobile Wallet' or its credentials may be automatically updated or upgraded without 
notice to you. The Bank may at any time, at its sole discretion and without prior notice, 
expand, reduce or suspend the Card or any currency of transactions allowed using the 
Card with 'Mobile Wallet'. 

 
The Terms of Use are governed by the laws of Kuwait as applicable in the State of 
Kuwait subject to the courts of Kuwait. 

 
 علـــى ظهـــر البطاقة.  فعليه االتصال بالرقـــم الموجود  بـــه،ل الخاصة إذا رغـــب العميـــل فـــي أو طلـــب تحديـــث معلومـــات االتصا

 

 اتفاقيات ودعم الطرف الثالث
ن البنـــك والعميـــل. قد يكـــون لخدمات األطراف   بما فـــي ذلك شـــركة االتصاالت  الثالثـــة،إن شـــروط االستخدام هـــذه قائمـــة فقـــط بي 

ه ي "محفظة الجـــوال" اتفاقيـــات خاصـــة بهـــا مع أطـــراف ثالثة. قـــد الالسلكية وغت 
ن
ونية المدرجة ف ا، والتطبيقـــات أو المواقع اإللكت 

تفاقيـــات الطـــرف الثالث هذه عندمـــا يـــزود العميـــل هذه األطراف الثالثـــة بمعلومات شـــخصية من أجـــل ال يصبح العميـــل خاضعا 
ونية، أو علـــى النحـــو الـــذي تحكمه الظروف الســـارية خالف اسـ ذلـــك. ــتخدام خدماتهـــم، أو زيارة تطبيقاتهـــم أو مواقعهـــم اإللكت 

ــات أو الخدمـ البنك غيـــر مســـؤول عن األمن أو الدقة أو الشـــرعية أو المالئمة أو أي جانـــب آخر من محتـــوى أو وظيفة المنتجات
 المقدمـــة من أي طـــرف ثالث. 

 
اســـتخدامها من خالل  تقـــع علـــى عاتـــق العمالء مســـؤولية قـــراءة وفهم أي مـــن اتفاقيـــات الطرف الثالـــث قبل إضافـــة البطاقة أو 

 "محفظـــة الجوال."
 

ـزة أو برامـــج أو منتجات أو خدمـــات أخرى تابعة لطـــرف ثالـــث )بمـــا فـــي البنـــك غيـــر مســـؤول وال يقدم أي دعم أو مســـاعدة أىلي أجهــ
ــ "محفظة الجـــوال" أو الجهـــاز.( إذا كانــ ـت هناك أية مشكلة أو ذلـــك أي أســـئلة تتعلـــق بالتكنولوجيـــا قـــد تكون لديـــك فيمـــا يتعلق بــ

جـــى االتصال بالطرف الثالث أســـئلة تتعلق بمنتج أو خدمة تا ي ذلك المشـــاكل المتعلقة بتشـــغيل الجهاز، فت 
ن
بعـــة لطرف ثالث، بما ف

 الطرف الثالـــث لدعم العمالء ومســـاعدتهم.  المناســـب وفقا اإلجراءات

 
خيص  الير

ي للبطاقة للعميل لالستخدام فقط بموجب شـــروط االس
اضن البنـــك بجميع الحقـــوق غت   تخدام. يحتفظتـــم ترخيص التمثيـــل االفت 
 الممنوحـــة ضاحة للعميل. 

 
خيص مـــن الباطن وغت  قابل للتحويل وشـــخصي ومحـــدد لتثبيـــت واســ ـتخدام يتـــم منـــح العميـــل ترخيصا غت  حرصي وغيـــر قابل للت 

اء مدفوعات من خالل الجهـــاز فقـــط وفقا لشـــروط االستخدام. يقترص الرموز وأوراق االعتماد األخرى المرتبطـــة بالبطاقة إلجر 
خيـــص عىل أي جهـــاز يمتلكه العميـــل أو يتحكم فيه ي أي اتفاقيات ســـارية خاصة بأطـــراف ثالثة.  الت 

ن
 وعلـــى النحو المســـموح به ف

 
أي أوراق اعتماد  و إعادة توزيــــع أو ترخيص أي حق من الباطن االستخداميجـــوز للعميل اســـتئجار أو تأجيـــر أو إقراض أو بيع أ ال 

ي "محفظة الجوال."
ن
 تخـــص البطاقة ف

 
ي "محفظة الجـــوال" أو أوراق 

ن
ي للبطاقـــة ف

اضن اعتمادهـــا يوافـــق العميـــل بموجب هـــذا عىل أنه يمكـــن تحديث أو ترقية التمثيـــل االفت 
ي أي وقـــت، وفقا لتقديـــره الخاص ودون إشـــعار مســـبق، توســـيع أو تخفيـــض أو تعليـــق البطاقـــتلقائيـــا دون إشــ

ن
ة ـعارك. يجـــوز للبنـــك ف

 باســـتخدام البطاقة عبـــر "محفظـــة الجوال." أو تعديـــل عملـــة المعامالت المســـموح بهـــا 
 

ي لمحاكمتخضع شـــروط االستخدام لقوانيـــن 
 الكويت.  الكويت وتخضع أي نزاعـــات تتعلق بها لالختصاص القضان 

 
ي / إنجليـــزي(، ومع ذلـــك، إذا كان هناك أي تناقض ي نص ثنائـــي اللغة )عرنر

ن
بيـــن النص العربـــي  تـــم وضع شـــروط االستخدام ف

ي يحكمها.  ي، فإن النـــص العرنر ن  واإلنجلت 

 


