بطاقة الجوهر البالتينية االئتمانية من بنك مسقط

*نقدا – مكافئات على مشترياتك بالبطاقة
ً %1 تمتع بعرض استرداد

Bank Muscat Al Jawhar Visa Platinum Credit Card
1% Cashback – Reward for your everyday spends*

Bank Muscat Al Jawhar Visa Platinum Credit Card is the

تعتبر بطاقة الجوهر البالتينية من بنك مسقط الخيار المثالي الذي

life. Recognised across the world, and complementing

العالم وهو ما يعني تمتعك بأسلوب الحياة العصري أينما كنت إلى

perfect reward for your active business and personal

 البطاقة معترف بها حول.يوفر الحماية ألعمالك ولحياتك الشخصية

your unique lifestyle, the card offers great rewards and

جانب حصولك على العديد من المزايا والحوافز في شركات الشحن

privileges, across shopping, dining, travel and lifestyle

والمطاعم ووكاالت السفر ومحالت التجزئة إلى جانب العديد من

purchases, as well as fantastic entertainment offers

.العروض الترفيهية والمزايا األخرى

and benefits.

• Enjoy 1% cashback on purchases*

* على مشترياتك%1 • استمتع باسترداد نقدي نسبته

• A world of discounts and buy-1-get-1 offers.

.• عالم من التخفيضات واشتر واحدة واحصل على األخرى مجانا

• Complimentary access to 25 premium lounges around
the world.

. صالة انتظار راقية في المطارات حول العالم25 • دخول مجاني إلى
.Agoda Visa  على الفنادق من خالل أجودا فيزا%12 • خصم

• 12% discount on hotels through Agoda Visa.

.• تأمين مجاني على السفر

• Free Travel insurance.

.• خطط تقسيط سهلة

• Easy Installment Plans.

Rewards & Privileges

المكافآت والمزايا

Attractive Cashback Rewards

مكافئات نقدية رائعة

• 1% cashback as reward is accrued on purchases.*

*. استرداد نقدي على المشتريات%1 •

Shopping & Dining

التسوق والمطاعم

• Exclusive offers for Bank Muscat cardholders through the
Bank Muscat Offers App.

.• عروض حصرية لحاملي بطاقة بنك مسقط من خالل تطبيق عروض بنك مسقط
.• خصومات خاصة وعروض عالمية توفرها فيزا

• Special discounts and offers globally offered by Visa.

.• تمتع بالعديد من العروض اليومية للمطاعم

• Enjoy everyday dining offers.

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

xperience with the ENTERTAINER

xperience with the ENTERTAINER تطبيق

5000+ discounts on excursions and attractions in key travel
destinations as well as many buy-1 get-1 offers across the regions
through the xperience with the ENTERTAINER app.

 خصم على الرحالت والمواقع السياحية الرئيسية وكذلك العديد من5000 أكثر من
ً
مجانا في دول الخليج العربي عبر
العروض المتضمنة اشتر واحد واحصل على اآلخر
.xperience with the ENTERTAINER app تطبيق

* Except transactions at government, quasi government entities and
exchange houses.

.* باستثناء المعامالت في الجهات الحكومية وشبه الحكومية و محالت الصرافة

(1)

Bank Muscat Al Jawhar Visa Platinum
Credit Card

بطاقة الجوهر البالتينية االئتمانية من بنك مسقط
نقدا – مكافئات على
ً %1 تمتع بعرض استرداد

1% Cashback – Reward for your everyday spends*

*مشترياتك بالبطاقة

Travel & Lounge Access

السفر ودخول الصاالت

Complimentary Lounge Access to 25 Premium Lounges around
the world

 صالة راقية في العديد من المطارات حول العالم25 دخول مجاني إلى

• استرخ في صاالت السفر الفاخرة وكل ما عليك هو تقديم بطاقة الجوهر البالتينية
.وبعدها استمتع بالخدمات الراقية

• Simply Present your Credit Card at the Lounge Reception and
enjoy the experience.

. زيارات مجانية كل عام لحامل البطاقة6 •

• 6 free visits each year for the cardholder.

• Extra visits and additional guests will be charged at the rate of
32 USD per visit.

. دوالر على الزيارات اإلضافية والضيوف٣٢ • يتم تحصيل

.• تطبيق مخصص على الهاتف النقال للدخول إلى أحدث معلومات الصاالت

• Dedicated Smartphone App to access latest lounge information.

**عروض أجودا

Agoda Offers**

 ينطبــق الخصــم عنــد الدفــع. فــي الفنــادق مــن خــال أجــودا فيــزا%12 خصــم
 تفضــل بزيــارة، لمزيــد مــن التفاصيــل.باســتخدام بطاقــة فيــزا االئتمانيــة
www.agoda.com/visamena

Enjoy 12% discount on hotels through Agoda Visa. The discount is
applied at point of payment when you input your eligible Visa Card.
For details visit www.agoda.com/visamena
** Subject to change

** تخضع للتغير

Free Travel Insurance

تأمين مجاني على السفر

Purchase your ticket with your Al Jawhar Visa Platinum Credit Card
and enjoy free travel insurance that covers accident insurance, lost
baggage, lost money, cancellation, travel delay, delayed baggage,
personal liability, legal expenses, loss of past and access to free
medical and legal referral services worldwide. For details visit https://
www.bankmuscat.com/en/bm-cards/Pages/cards-Insurance.aspx

اشتر تذكرتك من خالل بطاقة الجوهر االئتمانية وتمتع بالتأمين على السفر والذي
يغطي التأمين على الحوادث الشخصية وفقدان األمتعة واألموال وإلغاء السفر
وتأخير السفر وتأخير األمتعة والمسؤولية الشخصية والمصارف القانونية والحصول
 تفضل بزيارة، لمزيد من التفاصيل.على خدمات التحويل القانونية والطبية حول العالم

https://www.bankmuscat.com/ar/bm-cards/Pages/cards-Insurance.aspx

Features

المزايا

Easy Installment Plans

خطط تقسيط سهلة

Buy now, pay later with no-extras - Get the privilege of paying for
your purchases over a period of 12 months, at over at a number of
participating merchants.

 احصل على ميزة دفع- اشتر اآلن وسدد الثمن الحقا بدون أي إضافات او فوائد
 شهرً ا في العديد من المحالت التجارية المشاركة12 قيمة مشترياتك على فترة
.في العرض

Up to 52 days interest-free Grace period

يوما كحد أقصى
ً 52 فترة اإلعفاء من الفوائد لغاية

Extended repayment period - Enjoy up to 52 days free Grace period
on purchases without any additional charges.

 يوم على المشتريات52  استمتع بفترة إعفاء من الفوائد حتى-تمديد فترة السداد
.بدون أي رسوم إضافية

Supplementary Cards

بطاقات إضافية

One for everyone in the family - Extend the privileges to everyone in
the family above the age of 18.

بطاقة لكل فرد من أفراد األسرة – تمديد الميزات لكل فرد من أفراد األسرة ممن
.تجاوز الثامنة عشر من العمر

• 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

* Except transactions at government, quasi government entities and
exchange houses.

.* باستثناء المعامالت في الجهات الحكومية وشبه الحكومية و محالت الصرافة

(2)

بطاقة الجوهر البالتينية االئتمانية من بنك مسقط
نقدا – مكافئات على
تمتع بعرض استرداد ً %1

Bank Muscat Al Jawhar Visa Platinum
Credit Card
*1% Cashback – Reward for your everyday spends

مشترياتك بالبطاقة*

Fees & Charges

الرسوم والمصاريف
 ٣١.٥٠٠ر.ع

رسوم االشتراك

الرسوم السنوية على البطاقة

الرسوم السنوية على البطاقة اإلضافية
سعر الفائدة

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

31.500 OMR

 ٣١.٥٠٠ر.ع

31.500 OMR

 ٥.٢٥٠ر.ع

Supplementary Card Annual Fee

1.5% per month

حسب المتفق عليه %5 +
ضريبة القيمة المضافة

Interest Rate

As agreed + 5% VAT

 ١٠.٥٠٠ر.ع

رسوم تجاوز الحد

Annual Fee

5.250 OMR

 %1.5في الشهر

رسوم الغرامة على المبلغ المستحق الدفع أو التأخير في السداد

Subscription Fee

Cash Advance Fee

10.500 OMR
5.250 OMR

 ٥.٢٥٠ر.ع

5.250 OMR

 ٥.٢٥٠ر.ع

5.250 OMR

 ٥.٢٥٠ر.ع

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

)Card Replacement (lost & stolen
Duplicate Statement Fee

Overdue Penalty or Late Payment Fee

Up to 3%
)(For all International Transactions

Over Limit Fee

Foreign Exchange Mark-Up Fee

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

5% or 10 OMR
)(whichever is higher

* باستثناء المعامالت في الجهات الحكومية وشبه الحكومية و محالت الصرافة.

* Except transactions at government, quasi government entities and
exchange houses.

)(3

Minimum Amount Due

