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Spend. Earn.
Redeem. Repeat.

#RewardingYouMore
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Burgan Rewards

Burgan rewards is the new, next generation loyalty 
program whereby transacting with Burgan bank 
could lead to something wonderful. Building on 
our appreciation for your continued trust in us, it 
aims to reward valuable customers like you.

This program is designed for you to collect Burgan 
Reward Points when you spend using your Burgan 
Bank credit card or even when using Burgan Bank 
payment channels like “Tijarati”. These Points 
could be redeemed against a host of exclusive 
benefits to complement your lifestyle.

Who is eligible for 
Burgan Rewards?

All our valuable credit card customers as well as 
customers who are subscribed to Tijarati app can 
enjoy the benefits of this program.

Scan the QR code
for more information



How to earn points? 

You can earn Burgan Reward Points or Qmiles with 
every transaction you make using your Burgan 
Bank credit card. You earn even more points when 
using your credit card abroad**. 

We also offer you exciting welcome bonuses.

** For credit cards used in EU countries, the rewards points/
Qmiles may differ.

* Terms and conditions apply

Credit Cards** Points/ Qmiles earned
per KD 1 spent locally

Points/ Qmiles earned
per 1 KD Spent Inter.

Welcoming
Bonus

Haiba 7 Points 14 Points 40,000 Points

Visa Platinum Credit Card 2 Points 4 Points N/A

Master Titanium Credit Card 2 Points 4 Points N/A

QA World Credit Card* 6 Qmiles 12 Qmiles 20,000 Qmiles

QA Titanium Credit Card* 4 Qmiles 7 Qmiles 7,000 Qmiles

Qatar Airways Prepaid Card 3 Qmiles 5 Qmiles N/A

Visa Signature Credit Card

• KD 0 to KD 10,000
 4 points per KD 1
• KD 10,001 to KD 24,960
  6 points per KD 1

N/A N/A

Merchants 10 points per
KD 100 credit card spend N/A  N/A



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

Contact us on:

Burgan Bank Official page @burganbankgroup Burgan Bank @burganbankkuwait +965 55804080

What can you use your 
Burgan Rewards Points for?
 
Cashback:
Instant cashback to your chosen credit card

Airlines/hotels:
Travel the world by using Burgan Rewards to 
book across 750 airlines and 700,000 hotels 
worldwide

Miles Exchange:
Swap your Burgan Rewards for air miles from 
selected top airlines

E-Gift Vouchers:
Redeem your points for vouchers to be used 
across a variety of merchant outlets

www.burgan.com لمزيد من المعلومات اتصل على 1804080، أو تفضل بزيارة موقعنا

تواصل معنا عبر:

Burgan Bank Official page@burganbankgroupBurgan Bank@burganbankkuwait+965 55804080

بماذا تفيدك
نقاط مكافآت برقان؟

االسترداد النقدي:
بطاقتـــك  إلـــى  فـــوري  نقـــدي  باســـترداد  التمّتـــع  يمكنـــك 

تختارهـــا التـــي  االئتمانيـــة 

الخطوط الجوية/ الفنادق:
يمكنــــك الســـفر حـــول العالـــم باســـتخدام نقاط مكافــــآت 
برقان للحجز في 750 شـــــركة طيـــــران، و700,000 فندقًا.

استبدال األميال:
حـــّول نقـــاط مكافـــآت برقـــان إلـــى أميـــال جويـــة لـــدى أهم 

شـــركات الطيـــران المختـــارة والشـــريكة فـــي البرنامـــج.

قسائم الهدايا اإللكترونية:
اســـتبدل نقاطك بقسائم يمكن اســـتخدامها لدى مجموعة 

متنّوعـــة وممّيزة من المتاجر والعالمـــات التجارية البارزة.



كيفية كسب النقاط
الكيومايلـــز،  أو  برقـــان  مكافـــآت  نقـــاط  ربـــح  يمكنـــك 
بهـــا  تقـــوم  عمليـــة  كل  مـــع  الســـهولة،  بمنتهـــى 
باســـتخدام بطاقتـــك االئتمانية من بنك برقانـ وســـوف 
تكســـب المزيـــد مـــن النقاط عنـــد اســـتخدام بطاقتك 

االئتمانيـــة خـــارج دولـــة الكويـــت**.

ولتجربـــة أكثـــر تمّيـــزًا، نقـــّدم لـــك مكافـــآت ترحيبيـــة 
رائعـــة!

يختلف عدد النقاط/ الكيومايلز المكتسبة عبر استخدام   **
البطاقات االئتمانية في دول االتحاد األوروبي.

تطّبق الشروط واألحكام  *

النقاط/ الكيومايلز المكتسبة البطاقات االئتمانية**
مقابل كل 1 د.ك تنفقه محليًا

النقاط/ الكيومايلز المكتسبة 
الباقة الترحيبيةمقابل كل 1 د.ك تنفقه دوليًا

40,000 نقطة14 نقطة7 نقاطبطاقة هيبة

--4 نقاطنقطتانبطاقة Visa Platinum االئتمانية 

--4 نقاطنقطتانبطاقة Master Titanium االئتمانية

بطاقة بنك برقان وورلد الخطوط 
الجوية القطرية*

20,000 كيومايلز12 كيومايلز6 كيومايلز

بطاقة بنك برقان تيتانيوم الخطوط 
الجوية القطرية*

7,000 كيومايلز7 كيومايلز4 كيومايلز

بطاقة بنك برقان الخطوط الجوية 
القطرية للسحب اآللي 

--5 كيومايلز3 كيومايلز

بطاقة فيزا Signature االئتمانية

من 0 د.ك حتى 10,000 د.ك  •
تكسب 4 نقاط مقابل كل 1 د.ك

من 10,001 د.ك حتى 24,960 د.ك  •
تكسب 6 نقاط مقابل كل 1 د.ك  

----

المحالت الشريكة
10 نقاط مقابل كل 100 د.ك

يتم إنفاقها باستخدام 
البطاقات االئتمانية

---- 



مكافآت برقان
إن برنامـــج مكافـــآت برقـــان يعتبـــر الجيـــل الجديد مـــن برامج 
المكافآت، وهـــو مصّمم لتقديم تجربة رائعـــة لكافة العمالء، 
تعبيـــرًا عـــن تقديرنـــا الكبير لثقتهـــم المســـتمرة بمنتجاتنا 

وخدماتنا.

لقـــد تـــم تصميم هـــذا البرنامـــج لتمكيـــن العمـــالء من جمع 
نقـــاط مكافـــآت برقـــان عند اإلنفـــاق باســـتخدام بطاقات بنك 
برقـــان االئتمانية، أو حتى عند اســـتخدام قنـــوات الدفع التي 
يوّفرهـــا البنـــك مثـــل »تجارتـــي«، ويمكـــن اســـتبدال النقـــاط 
المكتســـبة بمجموعـــة متنّوعـــة مـــن المزايـــا الحصريـــة التي 

تناســـب أســـلوب حياتك.

من يمكنه التمّتع بمزايا 
مكافآت برقان؟

يمكـــن لكافة عمـــالء بنك برقان مـــن حاملي بطاقـــات البنك 
تطبيـــق  فـــي  المشـــتركين  العمـــالء  وكذلـــك  االئتمانيـــة، 

»تجارتـــي« التمّتـــع بمزايـــا برنامـــج مكافـــآت برقـــان.

لمزيد من المعلومات، 
امسح الرمز
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