
بنك بروة يطلق بطاقات ائتمانية متوافقة مع الشريعة
نقاط مكافآت تمكن العم*ء من استبدالها مع برنامج كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية

 أعلن بنك بروة، أسرع ا#صارف ا#توفقة مع الشريعة نمواً في قطر عن إط*ق – 2012 أبريل 29الدوحة – 
 أول بطاقة ائتمان متوافقة مع الشريعة في قطر تقدم للعم*ء إمكانية الحصول على نقاط مكافآت بنك بروة التي

كيومايلز من نادي ا(متياز مع الخطوط الجوية القطرية. )يمكن استبدالها بأميال مجانية  )

 وقد تم تطوير بطاقة ا(ئتمان ا#توفقة مع الشريعة با(عتماد على تعرفة شهرية ثابتة بما يضمن تلبية جميع
.متطلبات ومعايير التمويل ا)س*مي لتكون البطاقة متوافقة مع الشريعة ا)س*مية بالكامل

 ويمكن للعم*ء استبدال الكيومايلز ببطاقات مجانية من الخطوط الجوية القطرية واستخدامها للسفر إلى أكثر من
  وجهة حول العالم ، حيث تعادل كل نقطة من برنامج مكافآت بنك بروة، مي*ً واحداً من أميال نادي ا(متياز100

. كيومايلز )للخطوط الجوية القطرية  )

نحن:وفي تعليقه على هذه ا#ناسبة قال السيد حس$ العبدا�، رئيس الخدمات ا#صرفية ل'فراد في بنك بروة  “ 
 فخورون بأن نكون أول بنك في قطر يصدر بطاقة ائتمانية متوافقة مع الشريعة  تقدم للعم*ء إمكانية الحصول

كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية، إذ تقدم )على نقاط مكافآت بنك بروة التي يمكن استبدالها بأميال مجانية  ) 
 هذه البطاقة قيمة مضافة للعم*ء وتمكنهم من ا(ستفادة من بطاقة ائتمانية عصرية متوافقة بالكامل مع الشريعة
 ومبادئ ا#صرفية ا)س*مية، مما يجعلها بطاقة متميزة وع*مة فارقة في مجال الخدمات ا#صرفية ل'فراد في

 قطر. ومن خ*ل إصدار هذه البطاقة فإننا نعزز ونبرهن مرة أخرى التزامنا بالتطوير ا#ستمر وا#بتكر للمنتجات
. "ا#صرفية ا#توافقة مع الشريعة، ونقدم لعم*ئنا فوائد كبيرة

 يمكن للعم*ء أيضـاً استخدام رصيد كيومايلز للشراء من السوق الحرة في مطار الدوحة الدولي ومتجر أوريكس
.في الدوحة با)ضافة إلى ا(ستفادة من ترقية درجة السفر وشراء وزن أمتعة زائد

  نقطة مكافآت بنك بروة5000 الذهبية والب*تينية، حيث يحصل عم*ء البطاقة الب*تينية على: تتوفر البطاقة بفئت$
 ,يمكن استبدالها بنفس العدد من الكيومايلز كما أن البطاقة غير خاضعة &ي رسوم انضمام أو رسوم سنوية،
 ويحصل العم*ء على بطاقت$ إضافيت$ مجانـاً مع إمكانية السحب النقدي لكامل الحد ا(ئتماني، وخدمة تنبيه

  كحد أدنى%3الرسائل النصية لدى إجراء زي معاملة على البطاقة. ويمكن للعم*ء اختيار طريقة الدفع بدءاً من 
شهريـاً أو دفع كامل الرصيد.

 يحصل عم*ء بطاقات ا(ئتمان لدى بنك بروة أيضـاً على تغطية تأمينية خ*ل السفر بحسب فئة البطاقة، وتشمل
 الطوارئ الطبية والحوادث الشخصية وفقدان ا&متعة أو النقود وتأخر أو إلغاء الرح*ت وتأم$ ا#شتريات وا#حفظة

.ا%منة

"فيزا وتشمل فترة ضمان إضافية تصلويحصل عم*ء البطاقة الب*تينية على مجموعة من الفوائد التي تقدمها  " 
   في%75لغاية سنت$ على ا#شتريات وا(ستفادة مجانـاً من خدمة فيزا للمساعدة عند الطوارئ وخصومات لغاية 

  من أفضل نوادي الغولف في العالم.300 وحسومات على hotelclub.com فندقـاً من خ*ل 50,000أكثر من 
 أما عم*ء البطاقة الذهبية فيحصلون على باقة متنوعة من الفوائد وا#زايا الرائعة تشمل خدمة مساعدة الطوارئ

  دو(ر2000التي تغطي فقدان أو سرقة البطاقة واستبدال البطاقة في حا(ت الطوارئ وسحب نقدي طارئ لغاية 
 أميركي با)ضافة إلى تقديم ا)رشاد ل*حتياجات القانونية والطبية والعروض الذهبية على السفر وا#طاعم
 والتسوق والعديد من مزايا نادي الفنادق التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر من خ*ل موقع فيزا

ا#خصص لعم*ء البطاقات الذهبية.



إننا ماضون في ا(ستثمار في:وقد علق السيد كيث برادلي، مدير عام القطاع ا#صرفي في بنك بروة قائ*ً  “ 
 زيادة وتنويع منتجاتنا ا#صرفية ل'فراد لتلبية ا(حتياجات ا#الية ا#تنوعة لعم*ئنا بما يتوافق مع مبادئ ا#صرفية

"ا)س*مية ويأتي إط*ق البطاقات ا(ئتمانية ا#توافقة مع الشريعة خطوة أخرى في هذا ا(تجاه

حرصن على تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة ا(ئتمانية، فللحصول:واختتم السيد حس$ العبد ا� بالقول  " 
 على البطاقة يمكن للعم*ء الجدد تحويل راتبهم إلى بنك بروة أو إيداع وديعة نقدية، وسيقوم فريق عملنا با)جابة
 عن أسئلة واستفسارات العم*ء وتقديم ا#شــورة بخصوص احتياجاتهم النقدية حيث يمكن للعم*ء التواصل معهم

" أو بزيارة أحد فروعنا8008555من خ*ل مركز ا(تصال على مدار الساعة على الرقم 

 يقدم بنك بروة مجموعة متنوعة من ا#نتجات وا(ستثمارات ا#صرفية ل'فراد ويمتلك شبكة من خمس فروع موزعة
 بعناية لتغطي ا#ناطق ا#ختلفة بما فيها فرع خدمات برستيج ا#تخصص بخدمة عم*ء النخبة، كما يمتلك البنك

  جهازاً في مختلف مناطق قطر. ويمكن للعم*ء الوصول إلى40شبكة أجهزة صراف آلي واسعة تزيد عن 
 حساباتهم وإجراء التعام*ت البنكية في أي زمان ومكان من خ*ل الخدمات ا#صرفية ا)لكترونية ومركز ا(تصال

على مدار الساعة.

 
انتهى


