
 من مستوى أرقى على ولتحصل للرفاهية، الحقيقي المعنى لتختبر "إنفنيت" اإلئتمانية المصممة حصرياً  VISA نرحب بك في عالم بطاقة 

 المساعدة وخدمة الحصرية والمزايا الشخصية الخدمات أفضل اإلئتمانية" إنفنيت"VISA بطاقة لك توفر حيث كنت، أينما المتميزة الخدمات

وخدمات التأمين الشامل، لتستمتع بتجربة فريدة من نوعها، سواء أردت الحجز الى وجهتك المفضلة، أو حجز طائرة  العالمية، الشخصية

 خاصة بك، أوالقيام بمغامرة شيقة لن تنساها أبداً.

 

 إنفنيت" قوانين حياتك... تضعها بنفسك" Visaة بطاقمع 

 "إنفنيت" اإلئتمانية:  VISAالمنافع التي تقدمها بطاقة 

 إستكشف العالم -1

 

مجموعة واسعة من عروض السفر الحصرية وخصومات مميزة بإنتظارك لدى أرقى الفنادق والمطاعم ومحالت التسوق حول 

" تمنحك قيمة إضافية ال حدود لها، فهي قادرة على تحويل كل رحلة  تقوم بها الى تجربة إستثنائية "إنفنيت VISAالعالم. بطاقة  

 ال تنسى.

 

 الفنادق الفاخرة والمنتجعات الصحية 

 

تمتّع بأفضل األسعار المتوفّرة لدى أفخم الفنادق والمنتجعات عند قيامك بـ: الحجز، رفع درجة تصنيف الغرفة، إجراءات المغادرة 

 .، باإلضافة الى وجبة إفطار مجانيةتأخراً )كلها تعتمد على توفر الغرف(م

 

، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني والحجز VISAفيزاللفنادق المشتركة مع شركة لالطالع على العروض والخدمات االستثنائية 

 www.visaluxuryhotelcollection.comمن خالله لالستفادة من العروض: 

 

 

 الراقية المطاعم 

 

"إنفنيت" تجارب تناول الطعام في المطاعم بمتعة ال حدود لها، مع المئات من عروض تناول الطعام   VISAتمنحك بطاقة 

 .الحصرية لدى العديد من المطاعم الراقية حول العالم

 

، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: VISA فيزالالطالع على قائمة المطاعم المشاركة مع شركة 

www.visamiddleeast.com/visainfinite  

 

 أماكن التسوق الرائعة 

 

كان ما ترغب، ستستمتع بالحصول على عروض استثنائية لدى العديد من  "إنفنيت" عالم التسوق أكثر تشويقاً، فأياً  VISAتجعل 

 المحالت التجارية الفخمة، ويمكنك التألق بفضل عروض حصرية على المالبس واألزياء المصممة حسب الطلب. 

 

 الدخول إلى قاعات اإلنتظار في المطارات 

 

صالة حول العالم بغض النظر عن درجة  057لى أكثر من "إنفنيت" الدخول الغير محدود والمجاني إ VISAتتيح لك بطاقة 

 السفر أو الخطوط الجوية الناقلة. كما يمكنك اصطحاب ضيف واحد مجاناً  أثناء كل زيارة.

 

في المطارات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: المشاركة لمعرفة أسماء ومواقع قاعات االنتظار 

www.loungekey.com/visainfinitemena 

 

 

 

http://www.loungekey.com/visainfinitemena
http://www.loungekey.com/visainfinitemena


 

 

   خدمة المساعدة الشخصية في المطارات 

 

على باب الطائرة مباشرة،  الفندقية الفاخرة التي ستسهّل رحلتك لتحظى بالمتعة منذ وصولك، كإستقبالكمجموعة من الخدمات 

 تسريع أعمالك خالل السفر، وسيارة فارهة مع سائق بإنتظارك عند وصولك. كل هذه الخدمات متوفرة وأكثر.

 

 /https://cemea.yqnowgroup.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 

 عش حياتك بأسلوب مميّز -2

 

تتوفّر خدمة المساعدة الشخصية العالمية "الكونسيرج" على مدار الساعة لتحصل على مجموعة واسعة من الخدمات المميزة،  

 حيث يعتني "الكونسيرج" بكافة األمورالدقيقة حتى تشعر بالراحة والطمأنينة أثناء سفرك، وتستمتع بكل لحظة الى اقصى الحدود.

 

 ترتيبات السفر 

 حجز الرحالت 

 الفنادق حجز 

 استئجار السيارات 

 األنشطة السياحية 

 معلومات عامة 

 

 97143611234+لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على الرقم: 

 

 

 راحة البال -3

 

 لمساعدتك على مواجهة أية صعوبات قد تواجهك خالل سفرك. أشعر بالراحة والطمأنينة أينما كانت وجهتك ألننا مستعدون دائماً 

 

 

 الطبية أثناء السفر المساعدة 

 

العالمية   VISA"إنفنيت" المساعدة الطبية أثناء السفر من خالل مركز اإلتصال الخاص بشركة VISAتوفر بطاقة 

"إنفنيت"، حيث يتم تقديم إستشارات طبية عبر الهاتف، إحالة الى مزود خدمات صحيه،  VISAوالمخصص لحاملي بطاقة 

اإلستشفاء وبعده، تقديم األدوية والمعدات االساسية، إرسال طبيب الى موقع حامل البطاقة، مراقبة الحالة الصحية قبل 

 وإجراء التقييم الطبي وإعادة الى الوطن.

 

 4402087628373+لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال على الرقم: 

 

 

 التأمين أثناء السفر 

 



  VISAعلى تعويض سريع وبمبالغ قيمة عند فقدان أمتعتك أو حصول تأخير على رحلتك. كل ذلك وأكثر مع بطاقة   إحصل

 "إنفنيت".

 

 الحد األقصى للتغطية البند

 دوالر أمريكي 00577تصل لغاية  فقدان األمتعة

 دوالر أمريكي 577تصل لغاية  تأخير وصول األمتعة

 دوالر أمريكي 00577تصل لغاية  إلغاء الرحلة

 دوالر أمريكي 10777تصل لغاية  تأخير الرحلة

 الحوادث الشخصية

 حوداث السفر:

 دوالر أمريكي  107770777النفقات الطبية الطارئة تصل لغاية 

 دوالر أمريكي 5770777المسؤولية الشخصية تصل لغاية 

 دوالر أمريكي 5770777اإلخالء والعودة الى الوطن تصل لغاية 

 دوالر أمريكي 00777دوالر أمريكي يصل لغاية  177التعويض اليومي في المستشفى 

 

 

 /https://cardholderbenefitsonline.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 

 الكفالة الممتدة 

 

لكفالة الممتدة، من خالل هذه الميزة يتم إنفنيت" لدفع قيمة مشترياتك التي قد تكون مؤهلة لإلنتفاع من ميزة ا" VISAإستخدم بطاقة 

 تلقائيا تمديد مدة التأمين المصنعي لعام واحد بما يشمل اإلصالح والتبديل.

 

 الحد األقصى للتغطية الضمان الممتد

 دوالر أمريكي 50777تصل لغاية  لكل مطالبة

 دوالر أمريكي 00577تصل لغاية  المجموع الكلي لكل عميل سنوياً أو الحد األقصى سنوياً 

 

 

 /https://cardholderbenefitsonline.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 تأمين المشتريات 

 

 تلف.تستطيع التأمين على غالبية المشتريات التي قمت بشرائها عن طريق بطاقتك في حال تعرضت للسرقة أو ال

 

 

 الحد األقصى للتغطية تأمين المشتريات

 دوالر أمريكي 00577تصل لغاية  لكل مطالبة

 دوالر أمريكي 070777تصل لغاية  المجموع الكلي لكل عميل سنوياً أو الحد األقصى سنوياً 

https://cardholderbenefitsonline.com/
https://cardholderbenefitsonline.com/


 

 /https://cardholderbenefitsonline.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 

 العالميةخدمات فيزا الخدمات العالمية لمساعدة العمالء  -4

 

 "إنفنيت" إينما كانوا ومنها:  VISAلحاملي بطاقة  الدعم الشخصي لمساعدةالخدمات األساسية الطارئة   VISAتقدم شركة

 

 اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقة 

 إستبدال البطاقة في حاالت الطوارئ 

  دوالر أمريكي. 50777سلفة نقدية في حاالت الطوارئ تصل لغاية 

 

 97143611234+لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال على الرقم: 

 

 

 ؟"إنفنيت" VISA أحصل على بطاقة كيف

 

 يرجى مراجعة مديرالعالقة  الخاص بك.

 

أو زيارة الموقع اإللكتروني  5209009 6 962+لمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال على خط جاه المباشر رقم 

www.visainfinite.com 

 

 

 العالمية.*جميع الخدمات المذكورة أعاله خاضعة لشروط وأحكام البنك وشركة فيزا 

 من معرفة في وقت تقديمها ولكنها عرضة للتغيير. VISA*العروض المشمولة صحيحة بقدر ما لدى 

 

https://cardholderbenefitsonline.com/

