دليل الفوائد
™
بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد

بطاقــة ماستـــركارد وورلــد إيليــت اإلئتمانيــة
إصــدار حصــري ومحــدود بمناســبة الذكــرى 15
لتأســيس بنــك بوبيــان
اكتشف اإلصدار الحصري المحدود الجديد لبطاقة بوبيان ماستـركارد
وورلد إيليت اإلئتمانية ،أول بطاقة إئتمانية معدنية في الشرق
األوسط تم تصميمها بشكل عمودي مزودة بتقنية  NFCتقدم لك
ً
ً
جديدا من الرفاهية المميزة ،وتوفر لك
عالما
بمزاياها المتنوعة
أرقى الخدمات الشخصية وأفضل التجارب كل يوم وأثناء السفر.

وورلــد إيليــت مــن ماست ــركارد
مع بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد ،ستحظى بإمتيازات حصرية في أي مكان تذهب إليه .استمتع بتجارب مثالية
مع ترقيات برامج الوالء وإمكانية ارتياد صاالت المطار حول العالم ،وحتى اإلمتيازات الحصرية في أماكن اإلقامة
الفاخرة وتجارب التسوق لكبار الشخصيات.
لمزيد من المعلومات ،يرجى اإلتصال بخدمة وورلد إيليت كونسيرج من ماستركارد أو قم بزيارة
حمل تطبيق .Mastercard for You
 mastercard.com/worldeliteأو ّ
تحتفظ ماستركارد بالحق في تعديل العروض أو الشروط واألحكام في أي وقت.

خدمــة كونسيـــرج الســفر مــن وورلــد إيليــت
للتخطيط لرحلة مفعمة بالرفاهية ،الدخول ألفضل المطاعم الفاخرة وحضور الفعاليات التـرفيهية
يتكفل بكافة التـرتيبات بينما تتمتع أنت بوقتك.
ّ
الحصرية ،دع وورلد إيليت كونسيـرج
يختص خبـراء الكونسيـرج اإلستثنائييـن لدينا بمساعدتك على التخطيط إلجازتك بشكل متكامل
وضمان وقت مليئ بالمتعة والرفاهيةً ,
بدأ من حجز طاولة الشيف للمناسبات الخاصة وحتّ ى
ضمان حضور المشاهيـر للحفالت والفعاليات التي تحييها .باإلضافة إلى ذلك ،بوسعنا تقديم
العون لك بمهام عديدة مثل شراء تذاكر دخول الحفالت ،حجوزات المطاعم ،حجوزات سيارة
الليموزين أو إيجاد جليسة أطفال.
كما يمكننا مساعدتك على الحصول على بطاقات الحفالت صعبة المنال ،اإلطالع على
اإلصدارات المحدودة للمصمميـن العالمييـن ،وحضور الفعاليات التـرفيهية والعروض األولية
الحصرية لكبار الشخصيات.
كل هذه الخدمات في متناول يديك ،وكل ما عليك القيام به هو اإلتصال بخدمة
وورلد إيليت كونسيـرج على
الرقم المحلي22087809 :
الرقم الدولي+13124799273 :

عضويــة غيــر محــدودة لصــاالت المطار
كل رحلة تقوم بها قد تكون مميزة ،و مع برنامج صاالت
المطار من وورلد إيليت من ماستركارد ،ستشعر بذلك
بالتأكيد .كحامل لبطاقة وورلد إيليت من ماستركارد
ستتلقى:
•عضوية مجانية لصاالت مطار LoungeKey
•دخول مجاني غير محدود لك ولضيف مرافق
(في كل زيارة) لما يزيد عن  900صالة مطار
 ، LoungeKeyمرحبا ،و  CACفي أكثر من 450
مدينة ضمن  135بلد حول العالم
•إمكانية الوصول إلى مرافق األعمال مثل البريد
اإللكتروني ،شبكة اإلنترنت ،الهواتف ،أجهزة
الفاكس و األماكن المخصصة للمؤتمرات في
بعض الصاالت
•مشروبات ووجبات خفيفة مجانية
يجب على حاملي البطاقات األساسية و حاملي البطاقات
اإلضافية إظهار بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد في
الصاالت المشاركة لتجنب دفع رسوم الزوار .تطبق الشروط
واألحكام.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
www.mastercard.com/worldelite

برايســليس ســيتيز
يقدم برنامج برايسليس سيتيز مجموعة فريدة من آالف
ً
خصيصا لحاملي
العروض والتجارب الحصرية المصممة
بطاقات ماستركارد في أكثر من  40مدينة ودولة حول
العالم .من عروض المطاعم ،وحتى عروض السفر
والترفيه ،استمتع بالوصول الحصري إلى المزايا التي
ستجعل تجاربك أفضل سواء في مكان إقامتك أو في
المدن التي تسافر إليها.
للمزيد من المعلومات ،قم بزيا رة priceless.com
ثم سجل الدخول واختر المدينة التي تهمك.

عضويــة ديســكفري الســوداء
مــن التحالــف الفندقــي العالمــي

كونسيـــرج المطــار مــن ماستـــركارد

باعتبارك من حاملي بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد،
يمكنك الحصول على ترقية فورية إلى عضوية ديسكفري
للمستوى األسود من برنامج الوالء الخاص بالتحالف
العالمي للفنادق لجعل إقامتك الفندقية المقبلة أفضل.

ستمتع بخدمات كونسيرج المطار من ماستركارد والتي
تشمل خدمة االستقبال والترحيب التي بدورها تسهل و
تيسر كل ما يمكن أن تحتاجة في المطار و تجعل تجربتك
ّ
أفضل.
سواء كنت في المطار بهدف المغادرة ،الوصول أو
استكمال الرحلة على متن طائرة ثانية ،استمتع بخصم %15
على خدمة كبار الشخصيات هذه في أكثر من  470مطار حول
العالم .و تشتمل هذه الخدمة:

ستحصل على العديد من المزايا الحصرية مثل:
•ضمان توافر الغرف للحجز حتى قبل  24ساعة من
الوصول
•الترقية المضاعفة
ً
ً
صباحا
ابتداء من الساعة 9:00
باكرا
•استالم الغرفة
ً
مساء
•المغادرة المتأخرة حتى الساعة 6:00
ً
•جميع مزايا عضوية المستوى األسود السارية في
أكثر من  33عالمة تجارية
•نابعة للتحالف العالمي للفنادق ،بما في ذلك
فنادق ومنتجعات أنانتارا و كورنثيا و كمبينسكي و
ً
ً
ومنتجعا
فندقا
بان باسيفيك .ومع أكثر من 500
ً
ً
موزعا على
راقيا
ً
• 76موقعا في جميع أنحاء العالم
يرجى اإلتصال بخدمة وورلد إيليت كونسيرج من ماستركارد
لإلنضمام والحصول على الترقية.

•خدمة االستقبال والترحيب بمجرد وصولك للمطار
قبيل رحلة الطيران أو عند الخروج من جسر الطائرة.
•المرافقة حتى مكتب تسجيل الدخول ،أو بوابة
الطائرة ،أو األمن/الهجرة.
•تسريع عمليات األمن/الهجرة.
•المساعدة في إصدار أي تأشيرة أو أي وثائق أخرى.
•المساعدة في الخدمات اإلضافية التي يمكن
حجزها ،مثل المساعدة في األمتعة ،حجوزات
الصالة ،حجوزات التنقل للتنفيذيين/سيارات
الليموزين ،عمليات التنقل على مدرج المطار و ما
إلى ذلك.
ببساطة اتصل بخدمة وورلد إيليت كونسيرج واحجز الخدمة.

ليالــي إقامــة مجانيــة لــدى مجموعــة مختــارة مــن فنــادق
احصل على ليالي إقامة مجانية في أكثر من  200فندق مشارك من فنادق Marriott
 Bonvoyفي الشرق األوسط وأفريقيا.
احجز إقامتك باستخدام بطاقة وورلد إيليت الخاصة بك من ماستركارد واحصل على:
•ليلة واحدة بالمجان عند حجز  3ليالي
•ليلة واحدة بالمجان عند حجز  4ليالي
•ليلتين بالمجان عند حجز  6ليالي
لحجز إقامتك واإلستفادة من ليالي اإلقامة المجانية ،ما عليك سوى زيارة
marriott.com/mastercardmea

خصومــات علــى الشــقق الفندقيــة الفاخــرة
بإمكانك اآلن أن تشعر بالراحة كما وكأنك في منزلك حتى أثناء السفر لفترات طويلة ,في
المخدمة.
أفضل الشقق
ّ
استمتع بإقامة رائعة مع خصم بقيمة  %10وذلك في أكثر من  2,500شقة فندقية تابعة
لـ  onefinestayفي لندن ،وباريس ،وميالنو ،و نيو يورك و المزيد.
يرجى اإلتصال بخدمة وورلد إيليت كونسيرج من ماستركارد لإلطالع على الشقق الفندفية
الفاخرة المتوفرة في وجهتك المقبلة.

تمتــع بخصــم يصــل إلــى  %10علــى حجــزك الفندقــي المقبــل
مع Hotels.com

مع مئات اآلالف من المنشآت في أكثر من  200دولة ومنطقة،
يوفر  Hotels.comخيارات ال تضاهى.

اآلن ،يمكنك التمتع بخصم يصل إلى  %10عند حجز عطلتك المقبلة باستخدام بطاقتك
من ماستركارد.
ما عليك سوى زيارة  hotels.com/mastercardmeaوتطبيق  10%الرمز الترويجي
 MastercardMEAعند الدفع باستخدام بطاقة ماستركارد الخاصة بك.

اســتمتع بليلــة ثالثــة بالمجــان عنــد حجــز ليلتيــن فــي أحــد فنــادق
ومنتجعــات أوبــروي.
تعد فنادق ومنتجعات أوبروي الخيار األمثل لقضاء عطلتك مع من تحب .استمتع بإقامة فريدة من
نوعها في منتجعات أوبروي الحائزة على الجوائز والتي تمتاز بالهندسة المعمارية التقليدية ،الغرف
ً
خصيصا مع خدمة
واألجنحة الفاخرة ،باإلضافة إلى المأكوالت الشهية وعالجات السبا المختارة
شخصية لضمان راحتك.
ليال وادفع مقابل ليلتين ( )2فقط في أي من فنادق أوبروي الستة عشر المشاركة في
احجز ثالث
ٍ
الهند وإندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة.
ً
أيضا ،بإمكان حاملي بطاقة وورلد إيليت الحصول على:
•فطور مجاني لشخصين.
ً
(تبعا للتوافر).
•ترقية لدرجة الغرفة
ً
(تبعا للتوافر).
•تسجيل خروج متأخر
يرجى اإلتصال بخدمة وورلد إيليت كونسيرج من ماستركارد للحجز.

حيــاة غنيــة بالتجــارب اإلســتثنائية
استمتع بالمناظر الخالبة من منتجع سونيفا فوشي في المالديف أو منتجع سونيفا كيري في
تايالند؛ لتنعم
بمزيج ال مثيل له من الفخامة ،مع تصميم مالئم للبيئة ،و تجارب أصيلة ال تنسى.
ٍ
يتضمن عرضك الخاص ما يلي:
ليال
ليال ،و  20٪خصم لمدة ثالث
ليال ،و  25%خصم لمدة خمس
•خصم  35%على سبع
ٍ
ٍ
ٍ
•نصف إقامة يومي مجاني (اإلفطار والعشاء)
وإيابا لشخصين بالغين
ذهابا
•النقل المحلي
ً
ً
•تجربة مجانية واحدة لكل إقامة لشخصين بالغين
عاما
•اإلقامة مجانً ا مع نصف إقامة لطفلين دون سن ً 15
عاما
•وجبات نصف إقامة يومية لطفلين دون سن ً 15
ببساطة إتصل بخدمة وورلد ايليت كونسيرج من ماستركارد واحجز رحلتك المقبلة.

®Hertz Gold Plus Rewards
President’s Circle Membership
تمكنك بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد من الحصول
بشكل تلقائي على امتيازات عضوية دائرة الرئيس
ضمن برنامج مكافآت  Gold Plusمن شركة هيرتز لتأجير
السيارات ،والتي يجرى الحصول عليها عادةً عبر تحصيل 20
مكافأة مستحقة ضمن برنامج مكافآت  Gold Plusمن
شركة هيرتز خالل فترة  12شهر.
تمتع بالمزايا والفوائد الخاصة العديدة و التي تتضمن:
• تجاوز طابور اإليجار في العديد من المطارات
المزدحمة حول العالم.
• ترقية لفئة واحدة من السيارات في المواقع
المشاركة
•العودة السريعة مع خدمة العودة الفورية من شركة
هرتز.
•أسعار مخفضة
عضوا في برنامج مكافآت  ،Gold Plusببساطة
إذا لم تكن
ً
زر موقع  hertz.com/worldeliteوانقر على «اشترك
اآلن» للتسجيل والترقية إلى درجة دائرة الرئيس.
في حال كنت عضو برنامج مكافآت ُ ،Gold Plusيرجى
الدخول عبر  hertz.com/worldeliteلحسابك الشخصي
وإدخال الرقم  1795034للترقية إلى خدمة دائرة الرئيس.

تأجيــر الســيارات مــن ايفيــس
ً
مسافرا برفقة عائلتك أو في رحلة عمل ،استمتع
سواء كنت
بمزايا حصرية مع ايفيس.
مع بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد الخاصة بك أصبح
بإمكانك اآلن التمتع بما يلي:
•خصم يصل إلى  25%عند استئجار سيارتك
المقبلة.
•ترقية مجانية مع كل حجز تقوم به على مستوى
العالم.
ببساطة ،انقر هنا avisworld.com/mastercardmea
واستخدم بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد الخاصة بك
لحجز سيارتك اليوم.

العضويــة الذهبيــة لنــادي اإلمتيــاز  -الخطــوط الجويــة القطريــة
يمكن لحاملي بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد™ الحصول على ترقية مجانية إلى الفئة الذهبية
في نادي اإلمتياز الخاص بالخطوط الجوية القطرية ،والذي يقدم لك العديد من المزايا مثل:
•دخول مجاني (مع ضيف واحد) ألكثر من  600صالة مطار تابعة لـتحالف «ون وورلد»
•األولوية في تسجيل الوصول
•وزن إضافي لألمتعة
ومع امتيازات العضوية الذهبية في نادي اإلمتياز ،ستحصل على امتيازات لدى كافة الخطوط الجوية
التابعة لتحالف «ون وورلد» ،والتي تتضمن:
•الخطوط الجوية األمريكية
•الخطوط الجوية البريطانية
•كاثاي باسيفيك
•الخطوط الجوية اليابانية
•مجموعة  LATAMللخطوط الجوية
•كوانتاس
•الخطوط الجوية الملكية األردنية
وقدم رقم العضوية الخاص بك في نادي
إتصل بخدمة وورلد ايليت كونسيرج من ماستركارد™
ّ
اإلمتياز لدى الخطوط الجوية القطرية للحصول على الترقية إلى العضوية الذهبية.

خصــم علــى تذاكــر الطيــران مــن كليرتريــب
هل تخطط للذهاب في أجازة أو رحلة عمل؟
احجز تذكرتك اآلن عبر كليرتريب باستخدام بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد و استمتع بـ:
ً
ً
وإيابا
ذهابا
•خصم  10%على أي رحلة دولية
•ال قيود على الحد األدنى لإلنفاق
•تسري الخصومات على تذاكر السفر على جميع شركات الطيران
لالستفادة من هذا العرض ،ما عليك سوى زيارة موقع ،kw.cleartrip.com
حجز رحلتك وإدخال الرمز الترويجي  MCWORLDعند الدفع.

المســاعدة فــي طلبــات تأشــيرات الســفر
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سفر بسرعة ودون أي عناء.
أصبح اآلن بإمكان المسافر الدولي
ّ
مع خدمة عرض حصري لحاملي بطاقات ماستركارد مقابل  15دوالر أمريكي فقط.
الفوائد التي ستحصل عليها:
•التقليل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه تقديم طلب الحصول على تأشيرة السفر
•تجنب تعبئة اإلستمارات المعقدة ،نحن سنفعل ذلك بالنيابة عنك
•استالم قائمة بكافة الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تأشيرة السفر (وذلك عندما
ً
شخصيا)
ُيطلب منك تقديم الطلب
للتفاصيل ،الرجاء زيارة  mastercard.com/worldeliteاو fulfillsolutions.com/mastercard

خصومــات علــى رحــات التوصيــل مــع ســائق مــن كريم
احجز سيارة من كريم واستمتع بحصولك على سائق شخصي ليصحبك إلى أي مكان تريده .اختر نوع السيارة
التي تتناسب مع ذوقك و استمتع برحلة مريحة ،كما يمكنك أن ترتب حجز فوري أو حجز لوقت الحق.
يمكنك اآلن مع بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد االستمتاع خصم بقيمة  %20على  3رحالت كل شهر عن
السفر عبر بلدان الشرق األوسط.
لتفعيل الخصم لغاية  3رحالت في الشهر ،الرجاء إدخال الرمز الترويجي
 MASTERCARDعند الحجز.
حمل تطبيق كريم من متجر  Apple Storeأو متجر .Google Play

قــرى التســوق األوروبية
تمتاز مجموعة بيستر فيلج الفاخرة باحتوائها على العالمات التجارية الفخمة ،و بأجوائها القروية
الساحرة في الهواء الطلق ،باإلضافة إلى الخدمة الودية الممتازة و برنامج للفعاليات الهامة ،و القيمة
االستثنائية للمال .تقدم العالمات التجارية الرائدة على مستوى العالم خصومات تصل حتى  ،%60أو
أكثر في بعض األحيان ،على أسعار التجزئة الموصى بها في متاجرهم الفاخرة الخاصة بهم ،و ذلك على
مدار العام.
يمكن لحاملي بطاقات بالتينوم من ماستركارد™ الحصول على:
•دعوة لكبار الشخصيات (يمكن استبدالها ببطاقة كبار الشخصيات للحصول على خصم إضافي
بقيمة  10%على المشتريات في المتاجر المشاركة)
•خصم بقيمة  15%على حزم التسوق
•خصم بقيمة  15%على تجربة السائق الشخصي في القرى المشاركة
•خصم بقيمة  15%على تذاكر حافلة «شوبنج اكسبرس»
•إمكانية الدخول لصاالت كبار الشخصيات (حسب إمكانية التوافر)
كل هذا و أكثر متوفر في القرى التالية:
قرية بيستر – لندن ،المملكة المتحدة .قرية فيدنزا – ميالن ،إيطاليا .إنغولشتات – ميونخ ،ألمانيا .قرية
كيلدير – دبلن ،أيرلندا .قرية الروكا  -برشلونة ،اسبانيا .قرية الس روزاس – مدريد ،اسبانيا .قرية ال
فالي  -باريس ،فرنسا .قرية ماسميخيلين – بروكسل ،بلجيكا .قرية فرتهايم –فرانكفورت ،ألمانيا.
قم بزيارة  www.thebicestervillageshoppingcollection.com/mastercarواستمتع بالعروض
المتاحة.

خصــم علــى األزيــاء الفاخــرة من Farfetch
مع ما يزيد عن  3,000ماركة مختلفة لألزياء الفاخرة ،يقدم  Farfetchتشكيلة ال مثيل لها من المنتجات
المذهلة من أفضل الماركات والبوتيكات في العالم.
يمكنك اآلن الحصول على خصم بقيمة  %10على منتجات مختارة عند انفاق  200دوالر او اكثر.
قم بزيارة  farfetch.comو ادخل الرمز  MASTERCARD10عند الدفع.
ينطبق هذا العرض على المنتجات ذات السعر الكامل فقط.

عضويــة بريميــوم مــن MyUS
تسوق عبر أكثر من  100,000موقع للبيع بالتجزئة في الواليات المتحدة بما فيها آبل وأمازون ورالف
تعد الشركة األولى
لورين واحصل على شحن دولي سريع وموثوق وبتكلفة أقل من  ،MyUSو التي ّ
في قطاع الشحن ،برصيد يفوق العشرة ماليين طرد تم شحنه منذ عام
كحامل لبطاقة ماستركارد™ ،ستنال المزايا التالية:
المفضلة لديك
ّ
•عنوان  MyUSلإلستخدام أثناء الدفع في مواقع التسوق اإللكترونية
•عضوية بريميوم مجانية لمدة عامين كاملين (بقيمة  120دوالر أمريكي)
•إنشاء حساب بالمجان (بقيمة  20دوالر أمريكي)
•خصم بقيمة  30%على الشحن للشهر األول بعد التسجيل
•خصم بقيمة  20%على الشحن لمدة المتبقية من العضوية لمدة عامين
ببساطة قم بزيارة  www.myus.com/welcome/mastercardpremiumواستخدم بطاقة وورلد
إيليت من ماستركارد™ الخاصة بك عند القيام بالدفع.

برايســليس سبيشــالز
تمنحك بطاقة ماستركارد العديد من العروض التي تشمل المطاعم واألنشطة الترفيهية والكثير غيرها.
استكشف المئات من العروض على أفضل العالمات التجارية والمتاجر المميزة لتلبية جميع احتياجاتك.
قم بتحميل تطبيق برايسليس سبيشالز المخصص لدولتك لتصفح العروض المتوفرة او يمكنك زيارة
mastercard.com/worldelite.
ما عليك سوى تحميل تطبيق  Specials Pricelessللهاتف المحمول من  Store Appأو  Store Play Googleوالتسجيل باستخدام أول  8أرقام من بطاقتك.

التأميــن ضــد حوادث ومشــاكل الســفر
ً
ً
وفقا للمخططات ،و لهذا السبب نحن
دوما
ال تجري الرحالت
نقدم لك العون في تخطي العقبات التي قد تواجهك.
سواء فقدت أمتعتك عن طريق الخطأ ،أو في حال أعاق تأخير
الرحالت مخططاتك ،ستعوضك بطاقة وورلد إيليت من
ماستركارد في حال:
•فقدان األمتعة – ما يصل إلى  3,000دوالر
أمريكي دون خصم
•تأخر وصول األمتعة –  300دوالر أمريكي
•إلغاء الرحلة – ما يصل إلى  7,500دوالر أمريكي
•تقصير الرحلة – ما يصل إلى  7,500دوالر أمريكي
•تأخر الرحلة –  500دوالر أمريكي
•تفويت الرحلة التالية (في الرحالت المتصلة) – 500
دوالر أمريكي
ببساطة ،إتصل بخدمة وورلد ايليت كونسيرج أو قم بزيارة
 mcpeaceofmind.com/TIERلتقديم مطالبة عبر
اإلنترنت.

التأميــن الطبــي أثنــاء الســفر
التنعم بالطمأنينة في كل رحلة تقومون
تستحق أنت و من تحب
ّ
بها .و ألننا نحرص على ذلك ،نضمن لك الحصول على تعويضات
مقابل أية حاالت طارئة قد تتعرض لها .و لضمان راحة البال
نوفر لك خيارات وقائية معززة لضمان تلبية احتياجاتك
القصوىّ ،
فعالية
الطبية بسرعة و
ّ
أثناء رحالتك .إذ يمكن لحامل بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد™
الحصول على:
•تأمين ضد الحوادث الشخصية – ما يصل إلى 500,000
دوالر أمريكي
•نفقات اإلخالء الطبي والعودة إلى الوطن في الحاالت
الطارئة – ما يصل إلى  500,000دوالر أمريكي
•نفقات الحاالت الطبية الطارئة – ما يصل إلى 500,000
دوالر أمريكي تكاليف اإلقامة اليومية في المستشفى
ً
يوميا
– 100دوالر أمريكي
ببساطة ،إتصل بخدمة وورلد ايليت كونسيرج أو قم بزيارة
 mcpeaceofmind.com/worldeliteلتقديم مطالبة عبر
اإلنترنت.
تخضع جميع التأمينات للشروط األحكام .لمزيد من التفاصيل  ،يرجى زيارة
worldelite/com.mastercard
يشمل التأمين الطبي تغطية  %100بالنسبة للزوج ،و  %25لألطفال و المساعد/المساعدة.

تحمــل حــوادث المركبــات المســتأجرة وأضــرار المركبــات
اإلعفــاء مــن ّ
سواء بسبب أخطائنا أو أخطاء اآلخرين .ومع ميزة اإلعفاء من تحمل الخسائر
تقع الحوادث في بعض األحيان،
ً
الناجمة عن تصادم المركبات المستأجرة ،يستفيد حاملوا بطاقة وورلد إيليت من ماستركارد من تأمين
تلقائي ساري على:
•األضرار المادية على السيارات المستأجرة باإلضافة إلى الخسائر الناجمة عن فترة عدم اإلستخدام،
السرقة والكوارث الطبيعية  -حتى  50,000دوالر
•سحب المركبة  -حتى  100دوالر
•رسوم نقل المركبة  -حتى  100دوالر
تخضع جميع التأمينات للشروط واألحكام .لمزيد من التفاصيل ،يرجى
زيارة mastercard.com/worldelite

رســالة تأكيــد لتأميــن الســفر
أصبح الحصول على رسالة تأكيد لتأمين السفر اآلن أكثر سهولة من أي وقت مضى .يمكنك كحامل
لبطاقة وورلد إيليت من ماستركارد™ الحصول على رسالة تأكيد عبر اإلنترنت بسهولة و بشكل فوري
الحتياجاتك المتعلقة بإصدار تأشيرة دخول لدول منطقة الشنغن أو أي بلد آخر.
ببساطة ،إتصل بخدمة وورلد ايليت كونسيرج أو قم بزيارة
 www.mcpeaceofmind.com/worlللحصول على رسالتك.

اســترداد نقــدي مع booking.com
يزود  Booking.comالماليين من المسافرين بتجارب ال تُ نسى ،مجموعة متنوعة من خيارات النقل
وأماكن رائعة لإلقامة  -من المنازل إلى الفنادق ،وأكثر من ذلك بكثير.
 Booking.comمتاح بـ  43لغة ويقدم أكثر من  6.2مليون منزل ،الشقق وأماكن فريدة أخرى لإلقامة.
عند الدفع باستخدام بطاقة ماستركارد المؤهلة ستحصل على استرداد نقدي يصل إلى  10%على
بطاقتك.
ما عليك سوى التسجيل على  www.booking.com/mastercardmeaوإجراء الحجز.
أدخل تفاصيل بطاقة ماستركارد المؤهلة عند الدفع.
(يرجى مالحظة أنه سيتم إضافة اإلسترداد النقدي إلى بطاقتك.
وفقا للشروط واألحكام)
ً
قد يختلف وقت اإلسترداد النقدي

تطبق الشروط واألحكام
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
www.mastercard.com/worldelite
أو تحميل تطبيق
Mastercard for You

