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»بيتك«: باقة متنوعة من اخلطط االستثمارية
تلبي مختلف احتياجات العمالء

انطالقــا مــن دوره الريــادي في 
طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة، 
يواصل بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
متيــزه في تلبية تطلعــات العمالء 
وتوفيــر أفضــل احللــول واخلطط 
االســتثمارية وفــق أعلــى املعايير 

العاملية في اجلودة والتميز.
واخلطط االستثمارية طويلة األجل 
التي يوفرهــا البنك هي »جامعتي« 
و»إجناز« و»رفاء« و»ثمار« و»شفاء«، 
لتلبيــة احتياجات العميل املختلفة 
من تعليم أو انشاء مشروع خاص أو 
زواج أو خطة تقاعد أو رعاية صحية.

وتساهم كل اخلطط االستثمارية 
طويلة األجل التي يوفرها »بيتك«، 
في تشجيع العمالء وحتفيزهم على 
تعزيز ثقافة التخطيط للمســتقبل 
واالدخار، وحتديد أولويات اإلنفاق 
األسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة 
دخل األسرة من خالل حلول مبتكرة 
ومرنة ذات عوائد استثمارية جيدة.

خطة االستثمار للرعاية الصحية »شفاء«
بإمكان العميل االشتراك في اخلطة 
وحتديد املبلغ اإلجمالي املستهدف، 
وســيقوم البنك بإعداد اخلطة التي 
تناســبه. وتوفــر »شــفاء« حماية 
تكافلية حلاالت 11 مرضا من األمراض 

مناسب وغيره.

خطة »ثمار« ملرحلة ما بعد التقاعد
وعن مرحلة ما بعد التقاعد، يوفر 
»بيتك« خطة »ثمار« التي تساعد على 
االســتمتاع بحياة تقاعدية مريحة 
بعد عناء العمل لسنوات طويلة، إذ 
يستطيع العميل حتديد مبلغ ويتم 
اســتثمار املبالغ املدفوعة، تستحق 
جميعهــا عند انتهــاء اخلطة ببلوغ 

سن التقاعد.

نسب أرباح جيدة
وتتمتــع اخلطط االســتثمارية 
طويلــة األجــل بأرباح اســتثمارية 
جيدة ويتم فيها استهداف مبلغ يرغب 
العميل في احلصول عليه مستقبال 
يتراوح بني 4 آالف و 120 ألف دينار، 
ومن خالل خطة منظمة يقوم بادخار 
هذا املبلغ على دفعات شهرية خالل 
فترة محددة مســبقا تتراوح بني 2 
و39 ســنة حسب شروط كل خطة، 
وفي الوقت ذاته يتم استثمار املبالغ 
املتراكمة واحتساب أرباح استثمارية 
سنوية مع إمكانية تعديل املبلغ املراد 
استثماره أو الدفعات الشهرية في أي 
وقت، إضافة إلى السحب حتى %40 

من املبلغ بنهاية العام األول.

األبنــاء، وتعنــي  زواج  تكاليــف 
التخطيط املبكر حلياتهم األســرية، 
إذ يستطيع اآلباء واألمهات املساهمة 
في زواج أبنائهــم من اآلن، بتحديد 
مبلغ معني لتغطية مصاريف الزواج، 
واحلصول عليها جميعا عند نهاية 

اخلطة.

خطة »إجناز« إلنشاء مشروع خاص
يحــرص »بيتــك« علــى حتقيق 
تطلعــات الشــباب من خــالل خطة 
»اجناز« متعددة األغراض، اذ يستطيع 
الشباب من خاللها التخطيط املسبق 
وحتقيق أحالمهم املستقبلية بالبدء 
في اســتثمار مدخراتهم حتى يحني 
الوقت املناســب لتحقيــق اهدافهم، 
كإقامة مشروع خاص او شراء منزل 

حلول مبتكرة ومرنة ذات عوائد استثمارية جيدة

املستعصية والوفاة والعجز الكلي 
الدائم، وبإمكان العميل احلصول على 
املبلغ املدخر عند احلاالت الطارئة.

خطة »جامعتي« للتعليم
أما عن أغراض التعليم اجلامعي، 
فيوفر »بيتك« خطة »جامعتي« التي 
تلبي أغراض التعليم اجلامعي لألبناء 
عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع 
العميل حتديد مبلغ مستهدف للخطة، 
ويتم اســتثمار املبالــغ فيها وإيداع 
األربــاح ســنويا، وجميــع األرباح 
املتراكمة عندمــا يحني وقت دخول 

االبناء للجامعة.

 خطة »رفاء« للزواج
خطــة »رفاء« مصممــة ملواجهة 

برقان يعلن فائزي سحب »يومي«

»وربة« يُجري سحب »السنبلة« اليوم

برقــان  بنــك  أعلــن 
عــن أســماء الفائزيــن في 
الســحوبات اليوميــة على 
حســاب يومــي، حيث فاز 
كل واحــد منهــم بجائزة 5 
آالف دينار، وكان احلظ في 
هذه السحوبات من نصيب: 
سعود عبدالرحمن السمكة، 
عمران مزمل نقوى، ومحمد 
الوزان، وروان صالح محمود 
نبتيتي، ومنى عباس حمزة 

إبراهيم.
للســحب  وباإلضافــة 
اليومي، يوفــر بنك برقان 
سحب ربع سنوي حلساب 
»يومــي« للفــوز بجائــزة 
نقدية بقيمة 125 ألف دينار. 
وللتأهل للسحوبات الربع 
سنوية يتعني على العمالء 
أال يقــل رصيدهم عن 500 
دينار ملدة شهرين كاملني قبل 
تاريخ السحب، وكما أن كل 
10 دنانير متثل فرصة واحدة 

أعلن بنك وربة عن إجرائه 
سحب الســنبلة األسبوعي 
احلــادي والثالثني في متام 
الساعة احلادية عشرة ظهرا 
من اليوم، حيث سيتم إجراء 
الســحوبات بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني في 
توفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية ثابتة على أرصدتهم في 
الوقت نفسه، باالضافة الى 
فرص للفوز بجوائز نقدية 
طــوال العام. ومتاشــيا مع 
رغبته في تطوير وحتديث 
خدماته وحلوله املصرفية مبا 
يتوافق مع حتقيق املصلحة 
والفائــدة األكبــر لعمالئــه 
ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه 
والتجاوب الكبير الذي لقاه 
احلســاب، يعيــد بنك وربة 
إطالق حملة »السنبلة« بحلة 
جديــدة ومتطورة في 2019 
تطــوي في ثناياهــا جوائز 
نقدية وعينيــة أكبر، حيث 
قام بتعديل وتيرة السحوبات 
والقيمة اإلجمالية للجوائز 
النقدية والعينية التي يحصل 

لدخول الســحب. وإذا كان 
رصيد احلساب 500 دينار 
وما فوق، فسيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في 
كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.
وللمزيد من املعلومات 
حول فتح حساب يومي أو 

عليها العمالء لتصل الى أكثر 
من مليون دينار. ويســتمر 
البنك بالسحوبات االسبوعية 
على خمســة رابحــني 1000 
دينــار لكل منهــم، وتتميز 
السنبلة في 2019 بالسحوبات 
الكبرى )Mega Draws( التي 
تقام كل ربع ســنة لتكشف 
عن خمسة رابحني، ويكون 
من نصيب الرابح األول 100 
ألــف دينار، وأربعة رابحني 
 Land Cruiser بســيارات 
VXR. وملنــح العمالء املزيد 
من الفرص للربح، قام بنك 
وربة بزيادة اجلوائز بسحب 

عن الســحب الربع سنوي 
حلساب يومي، ميكن زيارة 
أقــرب فــرع لبنــك برقان 
للحصول علــى التفاصيل 
الالزمــة، أو  واملعلومــات 
االتصــال علــى اخلدمــة 
الهاتفية، وميكن كذلك زيارة 

موقع البنك االلكتروني.

الـ Mega Draw األخير لعام 
2019 بإضافة ســيارتي الند 

كروز من الفئة نفسها.
أما فيمــا يتعلق بفرص 
الربــح، فيحــق لــكل عميل 
الســحب  فرصــة لدخــول 
مقابــل كل 10 دنانيــر فــي 
احلســاب. هذا، وقــدم بنك 
وربــة حال اســتثماريا آخر 
باســم وديعة السنبلة التي 
تعد املودعني بعوائد متوقعة 
تصل الى 3.5% وفرص ربح 
في سحوبات السنبلة طوال 

فترة االستثمار.


