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امتيازات ا�ستثنائية
تمنحكم البطاقات االئتمانية اال�ستثنائية مثل بطاقة االئتمان 

فيزا البالتينية، مزايا يمكنكم ا�ستغاللها لتوفير الوقت والجهد 

وتحقيق اأق�سى قدر من الراحة. ال بد من معرفة هذه الفوائد عند 

الح�سول على هذه البطاقات واال�ستفادة منها.   

يمكن لحاملي بطاقة االئتمان فيزا البالتينية التمّتع بمزايا متعددة مثل:   

•  اال�ست�سارات الطبية والقانونية 
•  مزايا لل�سفر والت�سّوق والترفيه 

•  تاأمين �سامل لل�سفر 
•  خ�سومات خا�سة في مختلف الفنادق والمطاعم العالمية 

•  تاأجير ال�سيارات 

 )Priority Pass Card( اأولوية المرور في المطارات
اإلى جانب هذه االمتيازات، تمنح بطاقات فيزا البالتينية 

 Priority Pass Card العمالء الحاملين لبطاقة ،INVESTBANK من

منفًذا ل�ساالت كبار ال�سخ�سيات في اأكثر من 600 مطار دولي. 

كما ي�ستطيعون زيارة �ساالت كبار ال�سخ�سيات مّجاًنا وب�سكل غير 

محدود طالما اأنهم يحملون هذه البطاقة.   

كفالة طويلة الأمد للم�ستريات
كما اأن الم�ستريات الم�سحوبة بكفالة، والتي تتم عن طريق بطاقة 

فيزا البالتينية، ُتمّدد كفالتها اإلى 90 يوًما اإ�سافًيا.  

برامج المكافاآت 
ركزوا على مزايا بطاقات االئتمان التي تدعم اأ�سلوب حياتكم وعاداتكم 

االإنفاقية باأف�سل الطرق. فمكافاآت بطاقات االئتمان هي و�سيلة رائعة 

نصائح مالية )مادة اعالنية(

INVESTBANK  
دليلكم إلى الضمان المالي

لال�ستفادة من نفقاتكم. تتيح لكم هذه البرامج فر�سة تجميع نقاط 

يمكنكم ا�ستبدالها بمنتجات اأو خدمات. فت�ستطيعون اال�ستفادة من 

الرحالت والفنادق والوجبات المجانية واأكثر من ذلك. لذا اإذا كنتم 

دائمي ال�سفر، فاأنتم ال ترغبون بتفويت فر�سة الت�سجيل ببرامج المكافاآت 

المتعلقة بال�سفر، حيث يمكنكم ا�ستبدال نقاط بطاقات االئتمان بتذاكر 

طيران ومكافاآت اأخرى. 

مع برنامج المكافاآت من INVESTBANK �سوف ت�ستردون جزًءا من 

كل دينار تنفقونه من خالل برنامج  Cash Rewards. الذي يتيح لك 

ا�سترداد ما قيمته 2% من مجموع م�سترياتك المحلية والدولية التي 

تمت على بطاقتك االئتمانية. ال تنتهي �سالحية النقاط وال يوجد حد 

اأق�سى لعددالنقاط التي يمكنكم اكت�سابها. يف�سل اأن تتعرفوا على 

االأحكام وال�سروط الم�سحوبة معها.                   

خطط التق�سيط
تقّدم لكم بع�ض البنوك مثل INVESTBANK خطط مميزة للتق�سيط 

مثل برنامج ق�سط على كيفك. يمكنكم من خالل هذا البرنامج المرن 

تق�سيط قيمة م�سترياتكم المحلية والدولية. كما يمكنكم اال�ستمتاع 

بالدفع من خالل اأق�ساط مت�ساوية وبن�سبة فائدة �سفر بالمائة لمدة 

�ستة اأ�سهر.         

فترة ال�سماح 
جميع البنوك لديها على االأرجح فترة �سماح، اأي عدد االأيام التي 

يتوجب عليكم فيها �سداد المبلغ بالكامل )من تاريخ ك�سف الح�ساب(، 

دون اأن يترتب عليكم دفع اأية غرامة تاأخير . تاأكدوا من اختيار الفترة 

الزمنية المنا�سبة وتاريخ اال�ستحقاق على اأ�سا�ض دخلكم ال�سهري في 

  
ح�سابكم الم�سرفي. 

فالت�سّوق للح�سول على بطاقة االئتمان المنا�سبة �سيوّفر عليكم مبلًغا كبيًرا من المال، ابتداًء  بطاقة االئتمان لي�ست ‘مقا�ًسا واحد ينا�سب الجميع’. 

من امتيازات ا�ستثنائية وبرامج المكافاآت اإلى خطط التق�سيط ون�سب الفوائد المنخف�سة. لذا، قبل اأن تقدموا طلبا للح�سول على بطاقة، تعّرفوا على 

المزايا المختلفة لبطاقات االئتمان التي يمكنها اأن تحقق لكم الراحة والفائدة.   

في هذا الشهر: كيف يمكنكم التسّوق للحصول على بطاقة االئتمان المناسبة 

برعاية


