
بطاقة لولو وبنك مسقط االئتمانية
 مكافئات في كل مرة تتسوق فيها في لولو 

Lulu Bank Muscat Credit Card
Reward your shopping every time

The lifestyle you desire is now well within reach with 
benefits, protection and privileges and great rewards. 
Get access to a range of benefits that enhance your 
everyday life, including a 2% reward points every time 
you use your Card at Lulu Hypermarket in Oman.

العديد  مع  المتناول  في  اآلن  أصبحت  بها  تحلم  التي  العصرية  الحياة 
من االمتيازات والمنافع الحصرية والمكافئات القيمة. مع بطاقة لولو 
وبنك مسقط االئتمانية، يمكنك الحصول على العديد من المزايا التي 
تجعل حياتك أكثر سهولة بما في ذلك كنقاط مكافأة 2% في كل مرة 

تستخدم فيها البطاقة في لولو هايبر ماركت في ُعمان. 

Features & Benefits
• Get 2% of your purchases as reward at Lulu Hypermarket, plus 

exclusive offers from Lulu.

• Earn 0.5% of your purchases as reward when using your card at 
other local and international merchants.

• Free travel insurance when you purchase 50% of your ticket with 
you credit card. For details visit https://www.bankmuscat.com/
en/bm-cards/Pages/cards-Insurance.aspx

• Up to 52-days interest-free repayment period.

• 100% cash advance limit.

• E-Pin for added security and flexibility.

• Secure Internet shopping via online OTP service.

• 24-hour ATM Cash Advance facility, 100% of your credit limit.

الخصائص والمميزات  
احصل على 2% كنقاط مكافأة على كل شراء  عند استخدام البطاقة في محالت   •

لولو هايبر ماركت في ُعمان مع العديد من العروض الحصرية من لولو.

التجارية  المحالت  في  بطاقتك  استخدام  عند  مكافأة  كنقاط   %0.5 على  احصل   •
المحلية والعالمية.

البطاقة.  باستخدام  التذكرة  سعر  من   %50 شراء  عند  السفر  على  مجاني  تأمين   •
https://www.bankmuscat.com/ar/ بزيارة:  تفضل  التفاصيل،  من  لمزيد 

bm-cards/Pages/cards-Insurance.aspx

فترة اإلعفاء من الفوائد لغاية 52 يوًما كحد أقصى.  •

حد السلفة النقدية المقدمة %100.  •

الرقم   السري   E-Pin   ألمان ومرونة أكثر.  •

.OTP التسوق اإللكتروني األمن عبر خدمة الرقم السري المستخدم لمرة واحدة  •

سلفة نقدية مقدمة عبر أي جهاز صراف آلي على مدار الساعة بنسبة 100% من   •
الحد االئتماني لبطاقتك االئتمانية.

Offers & Promotions

Mastercard Buy-1-Get-1 offers
Hundreds of complimentary offers throughout Middle East & Africa 
across fine dining, premium spas or activities such as:
• Complimentary main menu item when one main menu item is 

purchased.
• 600+ offers available across multiple countries.
• Unlimited redemptions / usage on all offers.

For details visit: 
Apple: https://apps.apple.com/ae/app/mastercard-buy-1-get-1/
id1089460588

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
theentertainerme.mastercard&hl=en

Airport lounge access
Travel should always feel like a privilege, and with access to some 
regional airport lounges it sure does. As a Titanium Mastercard 
cardholder you receive:
• Unlimited, complimentary access for you to over 10 lounges* in 

UAE, KSA, Jordan, Kuwait and Egypt.

العروض الترويجية والعروض األخرى 

عروض اشتر واحد واحصل على اآلخر مجاًنا من ماستر كارد 
المئات من العروض في منطقة الشرق األوسط وافريقيا في المطاعم والمنتجعات 

واألنشطة األخرى مثل:
طبق رئيسي مجاني عند شراء طبق رئيسي.  •

أكثر من 600 عرض في العديد من الدول.  •
استرداد غير محدود على كافة العروض.  •

من التفاصيل، تفضل بزيارة

https://apps.apple.com/ae/app/mastercard-buy-1-get-1/ :أبل
id1089460588

https://play.google.com/store/apps/details?id=com. :أندرويد
theentertainerme.mastercard&hl=en

الدخول إلى صالة المطار 
يجب أن يكون السفر متعة بالنسبة لك كحامل لبطاقة لولو وبنك مسقط االئتمانية. 
يمكنك الدخول إلى عدد من صاالت المطارات الدولية والمحلية. ويمكنك كحامل 

لبطاقة ماستر كارد تيتانيوم: 
واألردن  والسعودية  اإلمارات  في  صاالت*   10 من  ألكثر  المحدود  غير  الدخول   •

والكويت ومصر.
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Fees & Charges الرسوم والمصاريف 

Subscription Fee 10.500 OMR 10.500 ر.ع  رسوم االشتراك  
Annual Fee 10.500 OMR 10.500 ر.ع الرسوم السنوية على البطاقة 
Supplementary Subscription Fee 5.250 OMR 5.250 ر.ع رسوم االشتراك للبطاقة اإلضافية  
Supplementary Annual Fee 5.250 OMR 5.250 ر.ع الرسوم السنوية على البطاقة اإلضافية  
Interest Rate 1.5% per month 1.5% شهرًيا سعر  الفائدة 
Cash Advance Fee 3% + 5% VAT  %5 + %3  رسوم السلفة النقدية 

ضريبة القيمة المضافة   
Card Replacement (lost & stolen)  10.500 OMR 10.500 ر.ع رسوم استبدال البطاقة (المفقودة / المسروقة) 
Duplicate Statement Fee  5.250 OMR 5.250 ر.ع رسوم كشف حساب بديل 
Overdue Penalty or Late Payment Fee  5.250 OMR 5.250 ر.ع رسوم الغرامة على المبلغ المستحق الدفع أو التأخير في السداد 
Over Limit Fee  0 OMR 0 ر.ع رسوم تجاوز الحد  
Foreign Exchange Mark-Up Fee  Up to 3% 
 (For all International Transactions)

حتى %3  رسوم صرف العمالت األجنبية  
(لكافة المعامالت الدولية)  

Minimum Amount Due 5% or 10 OMR 
 (whichever is higher)

5% أو 10 ر.ع  أقل مبلغ مستحق الدفع  
(أيهما أعلى)  

• Access to business facilities—email, internet, phones, fax 
machines, and conference space in some lounges.

• Complimentary refreshments and snacks.

For details visit: https://mastercard.om/en-om/consumers/
lounge-titanium.html?section=&benefit=1

* Lounge T&Cs apply. Guests will be charged. Cardholder is responsible for 
checking any receipts (physical or electronic) for accuracy before signing as 
fees may be charged.

Discounted chauffeur rides with Careem
Now when you travel across countries in the Middle East with your 
Titanium Mastercard, you can enjoy:
• Your first ride free (for new Careem customers only).
• 20% off 3 rides every month.

For details visit: https://mastercard.om/en-om/consumers/find-
card-products/titanium/travel/careem-benefit.html

Avis Car Rental Discounts
Whether you are traveling with your family or on a business trip, 
enjoy exclusive benefits with Avis. With your Titanium Mastercard, 
you can now enjoy:
• 15% off your next car rental across Europe, the Middle East, Africa 

and Asia.
• 12% off your next car rental in the United States and Canada.
• A complimentary upgrade with every rental, worldwide.

For details visit: https://mastercard.om/en-om/consumers/find-
card-products/titanium/travel/avis-benefit.html

Take advantage of MasterCard credit card deals and discounts at home 
and abroad across Dining, Shopping, Travel, Stay, Spas and more.

بطاقة لولو وبنك مسقط االئتمانية
 نقاط المكافأة 2% في محالت لولو هايبر ماركت

- مكافئات في كل مرة تتسوق فيها في لولو

Lulu Bank Muscat Credit Card
2% Cashback at LuLu – Reward your shopping  
every time

صالحية الدخول إلى خدمات رجال األعمال – اإليميل، االنترنت، الهواتف، أجهزة   •
الفاكس ومساحات المؤتمرات في بعض الصاالت. 

مرطبات ووجبات خفيفة مجانية.  •
https://mastercard.om/en-om/ :لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة

1=consumers/lounge-titanium.html?section=&benefit

حامل  يتحمل  الضيوف.  على  رسوم  فرض  سيتم  المطارات.  صاالت  وأحكام  شروط  تطبق   *
إلكترونًيا)  المعاملة  بإنجاز  أو  الفعلي  (بحضوره  ايصاالت  أي  من  التحقق  مسؤولية  البطاقة 

لضمان الدقة قبل التوقيع على الرسوم التي قد يتم فرضها.

خدمة سائق خاص بسعر مخفض مع كريم 
اآلن وعندما تسافر إلى دول الشرق األوسط وأنت تحمل معك بطاقة ماستر كارد 

تيتانيوم، يمكنك االستمتاع.
رحلة أولى مجانية ( لزبائن كريم الجدد فقط).  •

خصم20% على 3 رحالت كل شهر.  •

https://mastercard.om/en-om/ :لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة
consumers/find-card-products/titanium/travel/careem-benefit.

html

خصومات على تأجير السيارات من أفيس 
االستمتاع  يمكننك  عمل،  رحلة  في  أو  عطلة  في  أسرتك  مع  مسافر  كنت  سواء 
يمكنك  تيتانيوم،  ماستركارد  بطاقة  باستخدام  أفيس.  مع  المنافع  من  بالعديد 

االستمتاع بما يلي: 
وشــمال  األوســط  والشــرق  أوروبــا  فــي  الســيارة  اســتئجار  عنــد   %15 خصــم   • 

افريقيا وآسيا.
خصم 12% عند استئجار السيارة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا.  •

ترقية مجانية مع كل حجز حول العالم.  •

https://mastercard.om/en-om/ :لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة
consumers/find-card-products/titanium/travel/avis-benefit.html

والتسوق  الطعام  الكثير من منافذ  استفد من عروض وخصومات ماستركارد في 
ومكاتب السفر والفنادق والمنتجعات والعديد من الوجهات األخرى.
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