


"إنفينيت".... قوانين حياتك تضعها بنفسك بطاقة فيزا 



المعنى  لتختبر  المصممة حصري�  االئتمانية  "إنفينيت"  فيزا  بطاقة  عالم  في  بك  نرحب 
أينما كنت،  المتميزة  الخدمات  أرقى مستوى من  للرفاهية، ولتحصل على  الحقيقي 

الخدمات الشخصية والمزايا  االئتمانية  أفضل  "إنفينيت"  حيث توفر لك بطاقة فيزا 
لتستمتع  الشامل،  التأمين  وخدمات  العالمية،  الشخصية  المساعدة  وخدمة  الحصرية 

بتجربة فريدة من نوعها، سواء أردت الحجز إلى وجهتك المفضلة، أو حجز طائرة 
خاصة بك، أو القيام بمغامرة شيقة لن تنساها أبد�.



المنافع التي تقدمها بطاقة فيزا "إنفينيت" االئتمانية:

العالم استكشف 

الممّيزة  الحصرية والخصومات  السفر  مجموعة واسعة من عروض 
التسوق حول  الفنادق والمطاعم ومحالت  بانتظارك لدى أرقى 

"إنفينيت" تمنحك قيمة إضافية ال حدود لها،  العالم. بطاقة فيزا 
فهي قادرة على تحويل كل رحلة  تقوم بها إلى تجربة استثنائية ال 

ُتنسى.

الصحية والمنتجعات  الفاخرة  الفنادق 

الفنادق والمنتجعات عند  المتوّفرة لدى أفخم  بأفضل ا°سعار  تمّتع 
بـ: الحجز، رفع درجة تصنيف الغرفة،  إجراءات المغادرة  قيامك 

متأخر� (كلها تعتمد على توفر الغرف)، با³ضافة إلى وجبة إفطار 
مجانية.

مع  المشتركة  للفنادق  االستثنائية  والخدمات  العروض  على  لالّطالع 
زيارة الموقع ا³لكتروني: شركة فيزا وإجراء الحجز، يرجى 

www.visaluxuryhotelcollection.com



المطاعم الراقية

تمنحك بطاقة فيزا "إنفينيت" فرصة تجربة تناول الطعام في المطاعم 
بمتعة الحدود لها، مع المئات من العروض الحصرية لدى العديد من 

المطاعم الراقية حول العالم.

لالّطالع على قائمة المطاعم المشاركة مع شركة فيزا، يرجى زيارة الموقع 
 www.visamiddleeast.com/visainfinite :ا³لكتروني

أماكن التسوق الرائعة

تجعل فيزا "إنفينيت" عالم التسوق أكثر تشويق�، فأي� كان ما ترغب بشرائه، 
ستستمتع بالحصول على عروض استثنائية لدى العديد من المحالت 

التجارية الفخمة، ويمكنك التألق بفضل العروض الحصرية على المالبس 
وا°زياء المصممة حسب الطلب.



الدخول إلى قاعات االنتظار في المطارات 

1000 صالة حول  تتيح بطاقة فيزا "إنفينيت" الدخول المجاني لك ولضيفك إلى أكثر من 
العالم بغض النظر عن درجة السفر أو الخطوط الجوية الناقلة، وبعدد ُكّلي يصل إلى 

اثنتي عشرة (12) زيارة خالل العام.

@ يحصل حامل البطاقة والضيف المرافق (مرافق واحد كحد أقصى بكل زيارة) مبدئي� 
على أول زيارتين (2) مجانيتين خالل العام، حتى يتمكن من تحقيق شرط الحصول 

المجانية. الزيارات  المتبقي من  العدد  على 

البطاقة  العام، يتوجب على حامل  المتبقية خالل  المجانية  زيارات   (10) للتأهل للعشرة   @
1 دوالر أمريكي كحد أدنى، ومن الممكن أن يستغرق  إتمام حركة خارجية بقيمة 

تاريخ استخدام  15 يوم� من  البطاقة فترة  المتبقية لحامل  المجانية  الزيارات  تفعيل 
التأهل. لشروط  البطاقة  حامل  وتحقيق  البطاقة 

"إنفينيت" بشكل فوري  زيارات الضيوف ا³ضافيين من بطاقة فيزا  @ يتم اقتطاع قيمة 
وبواقع 27 دوالر� أمريكي� لكل ضيف/ زيارة.

زيارة الموقع  لمعرفة أسماء ومواقع قاعات االنتظار المشاركة في المطارات، يرجى 
www.loungekey.com/visainfinitemena ا³لكتروني: 

خدمة االستقبال في المطارات  

المطارات لنسّهل عليك رحلتك فور وصولك، كاستقبالك  نوفر لك خدمة االستقبال في 
على باب الطائرة مباشرة، تسريع أعمالك خالل السفر، وسيارة فارهة مع سائق 

بانتظارك عند وصولك. كل هذه الخدمات متوفرة وأكثر.

ا³لكتروني:  الموقع  زيارة  المعلومات يرجى  لمزيد من 
https://cemea.yqnowgroup.com



ِعش حياتك بأسلوب ممّيز 

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

بالراحة  تشعر  حتى  ا°مورالدقيقة  بكافة  "الكونسيرج"  يعتني 
الحدود. إلى أقصى  أثناء سفرك، وتستمتع بكل لحظة  والطمأنينة 

المتوفرة: الخدمات 
السفر ترتيبات   •
• حجز الرحالت
• حجز الفنادق

السيارات استئجار   •
السياحية ا°نشطة   •

• معلومات عامة

+97143611234 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على الرقم: 



راحة البال

اشعر بالراحة والطمأنينة أينما كانت وجهتك °ننا مستعدون دائم� لمساعدتك على التعامل مع أية 
صعوبات قد تواجهك خالل سفرك.

المساعدة الطبية أثناء السفر 

توفر بطاقة فيزا "إنفينيت" المساعدة الطبية أثناء السفر من خالل مركز االتصال الخاص بشركة فيزا 
العالمية والمخصص لحاملي بطاقة فيزا "إنفينيت"، حيث يتم تقديم استشارات طبية عبر الهاتف، 

إحالة إلى مزود خدمات صحية، مراقبة الحالة الصحية خالل العالج في المستشفى وبعده، تقديم 
ا°دوية والمعدات ا°ساسية، إرسال طبيب إلى موقع حامل البطاقة، وإجراء التقييم الطبي وا³عادة  

إلى الوطن.

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على الرقم: 4402087628373+

التأمين أثناء السفر 

احصل على تعويض سريع وبمبالغ قيمة عند فقدان أمتعتك أو حصول تأخير على رحلتك. كل ذلك 
وأكثر مع بطاقة  فيزا "إنفينيت".

فقدان ا°متعة
تأخير وصول ا°متعة

إلغاء الرحلة
تأخير الرحلة

الحوادث الشخصية

البند

تصل لغاية 2,500 دوالر أمريكي
تصل لغاية 500 دوالر أمريكي

تصل لغاية 7,500 دوالر أمريكي
تصل لغاية 1,000 دوالر أمريكي

حوادث السفر:
النفقات الطبية الطارئة تصل لغاية 1,000,000 دوالر أمريكي

المسؤولية الشخصية تصل لغاية 500,000 دوالر أمريكي
ا³خالء والعودة إلى الوطن تصل لغاية 500,000 دوالر أمريكي

التعويض اليومي في المستشفى ابتداًء من 100 دوالر أمريكي ويصل لغاية 3,000 دوالر أمريكي

الحد ا�قصى للتغطية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ا³لكتروني:
https://cardholderbenefitsonline.com



الكفالة الممتدة 

استخدم بطاقة فيزا "إنفينيت" لدفع قيمة مشترياتك التي قد تكون مؤهلة لالنتفاع 
من ميزة الكفالة الممتدة. من خالل هذه الميزة، يتم تلقائي� تمديد مدة التأمين 

المصنعي لعام واحد بما يشمل ا³صالح والتبديل.

لكل مطالبة

المجموع الكّلي لكل عميل سنوي� أو الحد ا°قصى سنوي� 

الضمان الممتد

تصل لغاية 5,000 دوالر أمريكي

تصل لغاية 7,500 دوالر أمريكي

الحد ا�قصى للتغطية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ا³لكتروني:
https://cardholderbenefitsonline.com

تأمين المشتريات 

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

لكل مطالبة

المجموع الكّلي لكل عميل سنوي� أو الحد ا°قصى سنوي�

تأمين المشتريات

تصل لغاية 7,500 دوالر أمريكي

تصل لغاية 20,000 دوالر أمريكي

الحد ا�قصى للتغطية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ا³لكتروني:
https://cardholderbenefitsonline.com



الخدمات العالمية لمساعدة العمالء   

تقدم شركة فيزا الخدمات ا°ساسية الطارئة لحاملي بطاقة فيزا 
"إنفينيت" أينما كانوا ومنها: 

- ا³بالغ عن فقدان أو سرقة البطاقة
- استبدال البطاقة في حاالت الطوارئ

- سلفة نقدية في حاالت الطوارئ تصل لغاية 5,000 دوالر أمريكي.

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على الرقم: 97143611234+

@ جميع الخدمات المذكورة أعاله خاضعة لشروط وأحكام البنك وشركة 
فيزا العالمية

@ العروض المشمولة صحيحة بقدر ما لدى شركة فيزا من معرفة في 
وقت تقديمها ولكنها عرضة للتغيير



كيف أحصل على بطاقة فيزا "إنفينيت"؟

يرجى مراجعة مدير العالقة الخاص بك 

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال على خط جاه المباشر رقم: 
5209009 6 962+ أو زيارة الموقع ا³لكتروني: 

www.visainfinite.com


