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باستخدام بطاقات ڤيزا

بمناسبة شهر رمضان الكريم

»األهلي« يوفر ميزة Visa Checkout »برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب »يومي«
اجلديدة للدفع اإللكتروني

»بوبيان تكافل« تقدم مواد متوينية لألسر املتعففة

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الســحوبات  الفائزيــن فــي 
اليومية على حســاب يومي، 
حيث فاز كل من: محمد عبداهلل 
الوزان، جعفر أحمد الطراح، 
عبدالــرزاق عبــداهلل أحمد، 
رضــا محمد اخليــاط، عبير 
علــي الغامن، بجائــزة البنك 

النقدية بقيمة 5000 دينار.
وباإلضافة للسحب اليومي، 
يوفر بنك برقان ســحب ربع 
سنوي حلساب »يومي« للفوز 
بجائــزة نقديــة بقيمــة 125 
ألف دينــار كويتي. وللتأهل 
الســنوية  للســحوبات ربع 
يتعــن على العمــالء أال يقل 
رصيدهم عن 500 دينار ملدة 
شــهرين كاملن قبــل تاريخ 

في إطار إســتراتيجيته 
الرامية نحو توفير خدمات 
مصرفية تتســم بالبساطة 
واليسر »بنك أسهل«، أعلن 
البنــك األهلي الكويتي عن 
توفيره ميزة »تشيك أوت« 
اجلديدة للدفع اإللكتروني 
باستخدام بطاقات ڤيزا، وهي 
اخلدمة األمثل التي تضمن 
سرعة ودقة وبساطة إمتام 
عمليات الدفع اإللكترونية.
ويســتفيد عمالء البنك 
األهلي الكويتــي من ميزة 
اجلديــدة  أوت«  »تشــيك 
ببطاقــات ڤيــزا، حيــث مت 
تقليــص عــدد اخلطــوات 
املطلــوب اتباعهــا مــن 44 
خطــوة إلى خطوتن فقط، 
إضافــة إلــى إمكانية إمتام 
عملية التسجيل لالشتراك 
في اخلدمة بطريقة ســهلة 
وآمنة، كما توفر هذه امليزة 
التجربــة األمثل للتســوق 
اإللكترونــي عــن طريــق 
اإلنترنــت والهاتف النقال، 
مع أفضــل التدابير األمنية 
ضــد التزوير، حيــث يتم 
تقييم املخاطر املتصلة بكل 
مرحلة لتوفير أساس آمن، 

مبناســبة حلول »شــهر 
اخلير«، تبنت شركة بوبيان 
للتأمــن التكافلــي مجموعة 
مــن الفعاليــات واألنشــطة 
الرمضانيــة املميــزة، التــي 
تسعى من خاللها الشركة إلى 
التواصل والتفاعل مع عمالئها، 
ومع مختلف شرائح املجتمع 

الكويتي بكل أطيافه.
وفي هــذا اإلطــار، أفادت 
الشــركة في بيــان صحافي 
أنها قدمت إلى جمعية الهالل 
األحمر الكويتي مواد متوينية 
بهدف مساعدة األسر املتعففة 

 10 كل  أن  وكمــا  الســحب 
دنانيــر متثل فرصــة واحده 
الســحب، وإذا كان  لدخــول 
رصيــد احلســاب 500 دينار 

من خالل إمكانية استخدام 
بصمة اإلصبع والتحقق من 
الهوية أثناء إمتام املعامالت 
املختلفة، األمر الذي يسهم 
في احلد من مخاطر التزوير 
بشكل كبير. وعلى الراغبن 
فــي احلصــول علــى ميزة 
»تشيك أوت« زيارة املوقع 
اإللكترونــي للبنك األهلي 
 )eahli.com( الكويتــــــي 
للتسجيل في هذه اخلدمة. 
وقد مت اســتخدام ميزة 
»تشيك أوت« لبطاقات ڤيزا 
من قبــل عالمــات جتارية 

واحملتاجة خالل شهر رمضان 
الكرمي.

ولفتت »بوبيــان« تكافل 
إلــى أن فريق عمل الشــركة 
التطوعي قــام بتقدمي املواد 
الغذائية التموينية األساسية 
جلمعية الهالل األحمر الكويتي 
ليتم توزيعها في وقت الحق 
على األســر املتعففــة داخل 

الكويت.
وقد شــددت الشركة على 
أن هذه املبادرة تأتي في إطار 
تعزيــز دورها والتزامهــــــا 
االجتماعيــة  باملســؤولية 

ومــا فوق، ســيكون صاحب 
احلســاب مؤهال للدخول في 
كل من الســحوبات اليومية 

والربع سنوية.

رائدة على مستوى العالم، 
األمــر الذي يعكــس أهمية 
ومزايا هذه اخلدمة بالنسبة 
للعمــالء والتجار على حد 
سواء. ويلتزم البنك األهلي 
الكويتــي بتطبيــق أحدث 
احللول التكنولوجية التي 
تســهم في توفيــر خدمات 
مصرفية تتســم بالبساطة 
واليســر وبشــكل يضمن 
الســرعة واألمان والراحة، 
وهو الهدف الرئيسي الذي 
البنك لتحقيقه من  يسعى 

خالل إستراتيجيته.

واإلنســانية، والســيما أن 
رمضــان هــو شــهر اخليــر 
ومساعدة املساكن والشعور 
باآلخرين. وتســعى الشركة 
دائما إلى توفير كل وســائل 
الدعم للمؤسسات واجلمعيات 
املعنيــة بتقدمي املســاعدات 
واخلدمات الغذائية واإلنسانية 
الصحية فــي الكويــت، إلى 
جانب قيامها بصورة مستمرة 
بتنظيم األنشطة واحلمالت 
التوعوية متعــددة األهداف 
علــى مختلــف املســتويات 

والقطاعات.

فريق الشركة مع مسؤولي الهالل األحمر الكويتي

مت تقليص 
عدد اخلطوات 

املطلوب اتباعها 
من 44 خطوة
إلى خطوتني

املبادرة تأتي
في إطار تعزيز دور 

الشركة والتزامها 
باملسؤولية 
االجتماعية 
واإلنسانية

على جائزة الـ 500 ألف دينار

»اخلليج«: باقٍ 10 أيام فقط
للدخول في سحب »الدانة«

تغيير اسم »االحتاد الدولي للناقالت اجلوية« 
إلى »التمثيل الدولي للناقالت اجلوية في أوروبا«

أعلن بنك اخلليج أن يوم 
اخلميس املوافق 30 يونيو 
2017 هو آخــر موعد لقيام 
العمالء بفتح حسابات الدانة 
وإيــداع املزيد مــن املبالغ 
فيهــا، وذلك بهــدف زيادة 
فــرص الفوز في الســحب 
ربع الســنوي الثالث على 
اجلائزة البالغة قيمتها 500 

ألف دينار.
وســيتم اإلعــالن عــن 
الفائز في سحب الدانة ربع 
السنوي الثاني على اجلائزة 
البالغة 250 ألف دينار في 
13 يوليو 2017، هذا، وسيتم 
إجراء السحب ربع السنوي 
الثالث في 28 سبتمبر 2017، 
يليه سحب مليونير الدانة 

بتاريخ 5 يناير 2018.
كمــا يجــوز للعمــالء 
املؤهلن الدخول في السحب 
اليومي على جائزتن قيمة 

قامت اخلطوط اجلوية 
التركية واخلطوط اجلوية 
البولندية »لوت« واخلطوط 
اجلوية الدولية األوكرانية 
إضافة إلى األعضاء البالغ 
عددهم 16 عضوا في »االحتاد 
الدولــي للناقالت اجلوية« 
)أياكا( )IACA( بتغيير اسم 
االحتاد رسميا إلى »التمثيل 
الدولي للناقالت اجلوية في 
أوروبــا« »AIRE«، ما يوفر 
للناقالت متثيال أكثر فعالية، 
وإمكانيــة  ومعلومــات، 
الوصــول إلى املؤسســات 

األوروبية.
وحتث العضوية القوية 
املؤسســات   »AIRE« لـــ 
األوروبية على سرعة توفير 
بيئة عمل ذات تكلفة فعالة 

للناقالت.
وفي هذا الســياق، قال 
جونتــر هوفمــان، رئيس 
الدولي للناقالت  »التمثيل 
 »AIRE« »اجلوية في أوروبا
والعضو املنتدب لـ »توي 
فالي« فــي دول بنلوكس: 
ســيبقى تركيــز االحتــاد 
منصبا علــى تنفيذ الئحة 

كل منهمــا 1000 دينار لكل 
يوم عمل.

للتأهل لسحوبات الدانة 
القادمة، يتعن على العمالء 
احملافظة على احلد األدنى 
لرصيد احلساب وهو 200 

دينار.
اجلــدد  العمــالء  أمــا 
فيمكنهم فتح حساب الدانة 
عن طريق زيارة أحد فروع 
بنك اخلليج البالغ عددها 56 
فرعا واملنتشرة في جميع 
أنحاء الكويت. كما يستطيع 
العمالء الذين لديهم حسابات 

اقتصاديــة فعالــة ملزودي 
اخلدمة االحتكارية، فضال 
عــن ضمــان ســن لوائــح 
جيدة في أوروبا. وسيسهم 
»AIRE« مــن خالل خبرته 
املعروفة فــي عملية صنع 

القرار.
مــن جانبه، قــال رافال 
الرئيــس  ميلكزارســكي، 
التنفيذي للخطوط اجلوية 
البولندية »لــوت« ونائب 
رئيــس »AIRE« اجلديــد: 
»نقوم بإنشاء »AIRE« كقوة 
جديدة لتكون وسيلة اتصال 
مع املؤسسات األوروبية لكل 
الناقالت التي تقوم بتطوير 
عملها وفقــا ملزايا االحتاد 
االقتصاديــة.  األوروبــي 
ويشــارك جميــع أعضــاء 
»AIRE« رؤيتنــا املتعلقــة 
إلــى  الوصــول  بإمكانيــة 
األسواق وكفاءة العمليات، 
فضــال عــن العالقــة بــن 
الناقالت ومزوديهم للخدمة 
االحتكارية. ونود أن نضمن 
أن جميع الناقالت من أوروبا 

لديها ميدان تلعب فيه«.
أحمــد  قــال  بــدوره، 

زيادة إيداعاتهم أو احلفاظ 
عليها بهدف مضاعفة فرص 

فوزهم في السحوبات.
ويشــجع بنــك اخلليج 
عمــالء الدانــة علــى زيادة 
فــرص فوزهم عــن طريق 
زيــادة املبالــغ التــي يتــم 
إيداعها في احلساب، مباشرة 
عبر حتــول املبالغ من أي 
حســاب محلي، باستخدام 
الدفــع اإللكتروني  خدمــة 
اجلديدة املتاحة عبر موقع 
البنك اإللكتروني وتطبيق 

الهواتف الذكية.

بوالت، رئيس االســتثمار 
والتكنولوجيا في اخلطوط 
اجلويــة التركيــة: »يأتــي 
انضمامنــا لـــ AIRE نظرا 
ألنه يشكل ومينح الطابع 
القانوني لتمثيلنا املنشود 
في أوروبا من خالل جدول 
التكلفة  أعمال يركز علــى 
ونهج عملي للقضايا التي 
يتعن التعامــل معها على 
مستوى االحتاد األوروبي«.

واختتم سيلفيان لست، 
نائــب رئيــس »التمثيــل 
الدولــي للناقــالت اجلوية 
في أوروبا« »AIRE«، حديثه 
بالقول: »يســرنا أن نعلن 
اليــوم عن تعاون 19 ناقلة 
لتشكيل احتاد قوي للناقالت 
اجلوية. وال شك أننا نشكل 
ثقال كبيرا من حيث الركاب 
واألســاطيل  واملوظفــن 
وبالتالــي،  والوجهــات. 
ستتعاون مجموعة ناقالتنا 
مع صانعي القرار في االحتاد 
األوروبي مبــا يضمن أخذ 
الكفــاءة والتكاليــف بعن 
االعتبــار ضمن سياســات 

الطيران«.

فرصة لدخول 
السحب اليومي

على جائزتني قيمة 
كل منهما

1000 دينار

19 ناقلة
تقّرر التعاون حتت 

االسم اجلديد


