بطاقة أصالة سيجنتشر االئتمانية من بنك مسقط

. لفئة مختارة.مميزات كثيرة

Bank Muscat Asalah Visa Signature Credit Card
Desired by all. Owned by a few.

Welcome to the elite world of Bank Muscat Asalah

أهال بك إلى البطاقة االئتمانية الراقية أصالة من بنك مسقط

Asalah Priority banking customers. Enjoy some of

 األكل في المطاعم أو السفر،من أهم المزايا الحصرية عند التسوق

Visa Signature Credit Card designed exclusively for

 تمتع بعدد.والمصممة حصريً ا لزبائن أصالة لألعمال المصرفية المميزة

the most exclusive shopping, dining out or traveling

.والعديد من المزايا األخرى التي تم تصميمها لتلبية احتياجاتك

offers, benefits and much more, created with your very
exclusive needs in mind.

• 1% Cash Back on all purchases.

. استرداد نقدي على كافة المشتريات%1 •
.• خصومات كبيرة في المطاعم

• Great dining discounts.

• خدمة اتصال مجاني للخدمات الشخصية من أي مكان في العالم
.80074191

• Toll-free global concierge service 80074191.

• Airport lounge access at over 1,000 lounges.

. صالة مطار حول العالم1,000 • دخول إلى أكثر من

• Multi-trip travel insurance.

.• تأمين متعدد الرحالت على السفر

• Airport Chauffer Service (Muscat).

.• خدمة السائق الخاص المجانية من وإلى مطار مسقط الدولي

• Visa luxury hotel collection (7 added benefits).

.) مزايا إضافية7 ( • مجموعة الفنادق الفاخرة

Rewards & Privileges

المكافآت والمزايا

Attractive Cashback Rewards

استرداد نقدي

• 1% cashback as a reward accrued on each purchase transaction
locally and internationally.

.نقدا عل المشتريات من األسواق المحلية أو العالمية
ً %1 • استرداد

The largest premium dining discount & rewards program with over
75 premium restaurants offering discounts every time you spend.
Unlimited usage with discounts upfront and reward points equivalent
to the discount. For details visit https://om.visamiddleeast.com/
en_om/visa-offers-and-perks/

 مطعم75  حيث تُ تاح العروض في أكثر من،أكبر برنامج خصومات ومزايا في المطاعم
 في كل مرة تستخدم فيها البطاقة.فاخر وخصومات على المشتريات باستخدام البطاقة
 تفضل بزيارة، لمزيد من التفاصيل.ستحصل على خصومات ونقاط مكافأة تعادل الخصم
/https://om.visamiddleeast.com/en_om/visa-offers-and-perks

التسوق والمطاعم

Shopping & Dining

Travel & Lounge Access

السفر والدخول إلى الصاالت

Complimentary Lounge Access* to 1,000 Premium Lounges
around the world

 صالة مطار حول العالم1٫000 الدخول المجاني إلى أكثر من

App Store  المتاح علىLoungeKey • قم بتحميل تطبيق الهاتف الذكي
www.loungekey.com/visasignaturemena :Android و

• Download LoungeKey Smartphone app available on App Store
and Android www.loungekey.com/visasignaturemena

.• قم بتسجيل بطاقة أصالة سيجنتشر االئتمانية

• Register your Asalah Signature Credit Card.

.• قائمة بصاالت المطارات المتاحة

• A complete list of participating lounges is available.

* 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

 يتحمل حامل. سيتم فرض رسوم على الضيوف.* تطبق شروط وأحكام صاالت المطارات
)البطاقة مسؤولية التحقق من أي ايصاالت (بحضوره الفعلي أو بإنجاز المعاملة إلكترونيً ا
.لضمان الدقة قبل التوقيع على الرسوم التي قد يتم فرضها
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Free Full Multi-trip Travel Insurance

تأمين السفر المجاني متعدد الرحالت

Includes travel accident insurance, medical insurance as well as
insurance for lost baggage and money, trip cancellation, travel
delay, delay baggage, personal liability, legal expenses and loss of
passport. For details visit www.cardholderbenefitsonline.com

تشمل التأمين على حوادث السفر والتأمين الطبي وكذلك التأمين على فقدان
األمتعة واألموال وإلغاء الرحالت والتأخير في الرحلة وتأخير األمتعة والمسؤولية
 تفضل، لمزيد من التفاصيل.الشخصية والمصاريف القانونية وفقدان جواز السفر
www.cardholderbenefitsonline.com بزيارة

Global Concierge Service

خدمة الكونسيرج العالمية

Hand-picked selection of elite services for truly memorable
experiences developed exclusively for Signature cardholders, this
complimentary service employs a network of world-class resources
to meet your needs 24 hours a day, 365 days a year. Call 80074191.
This service Includes:

مجموعة منتقاة من الخدمات الراقية لتجارب تبقى عالقة في الذاكرة تم إعدادها
 تستخدم هذه الخدمة المجانية شبكة من الموارد.حصريا لحاملي بطاقة سيجنتشر
.الراقية التي تلبي احتياجاتك على مدار الساعة طوال أيام األسبوع والشهر والسنة
80074191 اتصل على
:تشمل الخدمات

• Retail and personal

• التجزئة والخدمات الشخصية

Flower and gift delivery, news, courier, wedding and life event
management, domestic services.

األزهار والهدايا واألخبار والبريد وإدارة الفعاليات وحفالت الزفاف والخدمات
.الشخصية

• Travel

• السفر

Information and reservation of air travel, hotel, chauffeur service,
car hire, holidays.

معلومات وحجز تذاكر السفر والفنادق وخدمة السائق وتأجير السيارات وترتيب
.العطالت

• Entertainment

• الترفيه

Information and reservation on international restaurants, golf
courses, yacht charter, hospitality and event ticketing service.

معلومات وحجوزات الفنادق العالمية ومالعب الجولف واليخوت والضيافة
.وخدمة تذاكر الفعاليات

• األعمال

• Business

.األعمال والحجز والترجمة الفورية

Business and reservation, language interpretation.

Luxury Hotel Collection

مجموعة الفنادق الفاخرة

Over 900 luxury hotels around the world available to you with value
added benefits.

 فندق فاخر حول العالم مع العديد من المزايا اإلضافية900 أكثر من
.• الحصول على أفضل األسعار

• Guaranteed Best Available rate.

.*• ترقية فورية للغرفة عند الوصول

• Automatic Room Upgrade upon arrival*.

.• انترنت مجاني في الغرف وخدمة صف السيارات

• Free in-room Internet or Valet parking.

.• إفطار مجاني

• Complimentary Continental Breakfast.

ً
.* عصرا
3 ،• تسجيل الخروج المتأخر من الفندق

• 3pm check-out*.

.• الحصول على مزايا نزالء الفندق من كبار الشخصيات

• VIP Guest status.

.• قسيمة مأكوالت ومشروبات مجانية

• Free Food & Beverage Voucher.
* Benefits available for bookings made only through
www.visaluxuryhotels.com

www.visaluxuryhotels.com * تتوفر المزايا عند الحجز من خالل

Features & Benefits

الخصائص والمميزات

• E-Pin for added security and flexibility.

.ألمان ومرونة أكثر E-Pin السري • الرقم

• Secure Internet shopping via online OTP service.

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

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

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

Offers & Promotions

العروض الترويجية

Take advantage of Visa deals and discounts at home and abroad
across Dining, Shopping, Travel, Stay, Spas and more. For details visit
https://om.visamiddleeast.com/en_om/visa-offers-and-perks/

استفد من عروض وخصومات فيزا في الكثير من منافذ الطعام والتسوق ومكاتب
، لمزيد من التفاصيل.السفر والفنادق والمنتجعات والعديد من الوجهات األخرى
https://om.visamiddleeast.com/en_om/visa-offers-and- تفضل بزيارة
/perks
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Entertainment & Leisure

الترفيه

VOX Cinema Offers

عروض سينما فوكس

50% discount on tickets purchased online for Tuesday and
Wednesday shows across VOX Cinemas in Oman.

 على التذاكر التي يتم شراءها إلكترونيً ا لعروض الثالثاء واألربعاء في دور%50 خصم
.سينما فوكس في عمان

Music Streaming with Anghami

مقطوعات موسيقية من أنغامي

Up to 4 months of free Anghami Plus membership every year. Visit
Anghami website and select the offer and pay through your card.

 أشهر مجانية من أنغامي4 يمكن لحاملي بطاقات الجوهر البالتينية الحصول على
 يجب على حاملي البطاقات الذهاب إلى موقع أنغامي واختيار العرض.بلس كل عام
.والدفع باستخدام بطاقة بنك مسقط االئتمانية البالتينية

Entertainer

انترتينر

5000+ discounts on excursions and attractions in key travel
destinations as well as many buy-1 get-1 offers across the regions
from Entertainer offered by Visa and Bank Muscat.

 خصم على الرحالت والمواقع السياحية الرئيسية وكذلك العديد من5000 أكثر من
ً
.مجانا في دول الخليج العربي من إنترتينز
العروض المتضمنة اشتر واحد واحصل على اآلخر

Additional Protection

الحماية واألمان

Fraudulent Card Misuse Protection

الحماية من االحتيال وسوء االستخدام
جميع بطاقات فيزا انفينيت االئتمانية لألعمال المصرفية الخاصة محمية
 ستغطي ميزة التأمين هذه.من المعامالت غير المصرح بها أو االحتيال
ً
 دوالر أمريكي كحد5000 دوالر أمريكي في كل مرة و3000 مبلغا يصل إلى
 تفضل بزيارة، لمزيد من التفاصيل.أقصى سنويً ا لحملة بطاقات فيزا انفينيت
www.cardholderbenefitsonline.com

All Private Banking Visa Infinite cards are protected against
unauthorized transactions or fraudulent use of the card by unrelated
third parties. This insurance benefit will provide reimbursement
up to USD 3,000 per occurrence with USD 5,000 annual
aggregate limit for Visa Infinite cardholders. For details visit www.
cardholderbenefitsonline.com
Purchase Protection Insurance

تغطية على المشتريات

Purchase Protection provides you with additional peace of
mind every time you make a purchase. It protects you against
the theft or accidental damage of purchased items, so you
can focus on simply finding that perfect buy. For details visit
www.cardholderbenefitsonline.com

توفر لك التغطية على المشتريات راحة إضافية في كل مرة تقوم فيها
 بحيث، فإنه يحميك من السرقة أو التلف العرضي للمشتريات.بالشراء
 تفضل بزيارة، لمزيد من التفاصيل.يمكنك التركيز على أفضل الخيارات لشرائها
www.cardholderbenefitsonline.com

Extended Warranty

ضمان ممدد

Extended warranty adds real value to your Visa Infinite card. It
doubles the repair period offered by the original manufacturer’s
warranty for up to 1 year, protecting cardholders against the
cost of repair and replacement of an item. For details visit
www.cardholderbenefitsonline.com

يضيف الضمان الممدد قيمة حقيقية إلى بطاقة فيزا انفينيت االئتمانية
 كما يزيد فترة اإلصالح التي يوفرها.لألعمال المصرفية الخاصة الخاصة بك
 مما يعفي حاملي البطاقات،ضمان المصنع األصلي لمدة تصل إلى عام واحد
 تفضل بزيارة، لمزيد من التفاصيل.من تكلفة اإلصالح واستبدال عنصر ما
www.cardholderbenefitsonline.com

Terms & Conditions apply

تطبق الشروط واألحكام

Fees & Charges

الرسوم والمصاريف

Subscription Fee

FREE

Annual Fee

Supplementary Card Annual Fee

 في الشهر%1.5

3%

Card Replacement (lost & stolen)

%3

10 OMR

Duplicate Statement Fee

ع. ر10

5 OMR

Overdue Penalty or Late Payment Fee

Minimum Amount Due

ع. ر20

1.5% per month

Cash Advance Fee

Foreign Exchange Mark-Up Fee

*ع. ر5٠

20 OMR

Interest Rate

Over Limit Fee

مجانا

50 OMR*

ع. ر5

5 OMR

ع. ر5

5 OMR

ع. ر5

Up to 3%
(For all International Transactions)

الرسوم السنوية عل البطاقة اإلضافية
سعر الفائدة

رسوم السلفة النقدية

) المسروقة/ رسوم استبدال البطاقة (المفقودة
رسوم كشف حساب بديل

رسوم الغرامة على المبلغ المستحق الدفع أو التأخير في السداد

رسوم تجاوز الحد

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

5% or 10 OMR
(whichever is higher)

* Fees can be waived if the customers yearly spend exceeds
OMR 3600/-

رسوم االشتراك على البطاقة

الرسوم السنوية على البطاقة

ع. ر10  أو%5
أقل مبلغ مستحق الدفع
)	(أيهما أعلى
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* سيتم اعفاء الرسوم السنوية في حال تجاوز اإلنفاق السنوي
 ريال عماني3600

