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وورلد ماستركارد من بنك الرياض
هنالك عالٌم رائٌع بانتظارك الستكشافه والتمتع به، وبطاقة وورلد ماستركارد 
الرفيق المثالي لذلك. تقدم لك بطاقتك العديد من  بالتأكيد  الرياض  من بنك 
المزايا المختلفة، من ضمنها مجموعة كبيرة من امتيازات السفر الحصرية، مثل 
أولوية الخدمة، الخصومات المغرية، الخاصة بك تفتح لك  والعديد من العروض 
التي ال تضاهى. دع بطاقة وورلد ماستركارد من بنك الرياض األبواب لتنعم بتجارب 

لن تنساها ما حييت.

أو حّمل تطبيق www.mastercard.com/world لمزيد من المعلومات، 
Mastercard for You يرجى زيارة

المقدمة
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ون فاين ستاي
استمتع بإقامة رائعة مع خصم بقيمة 10% وخدمة تدبير منزلي يوميًا بالمجان لإلقامات التي تزيد عن 7 ليالي، 
وذلك في أكثر من 2,000 شقة فندقية تابعة لـ onefinestay في لندن، وباريس، وميالنو، وفلورنسا، وروما، 

ونيويورك، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وسيدني.

لمعرفة المزيد من المعلومات، ما عليك سوى الضغط على:
h t t p s : / / w w w . m a s t e rc a rd . c o m . s a / a r - s a / c o n s u m e r s / fi n d - c a rd - p r o d -

ucts/world/travel/onefinestay.htmlwww.spg.com/mastercard

خدمات
وورلد 
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الونج كي
بالتأكيد.  بذلك  ستشعر   ،LoungKey ومع  ميزة،  بمثابة  تكون  أن  يجب  بها  تقوم  رحلة  كل 

بصفتك حامل لبطاقة وورلد من ماستركارد ستحصل على:
 LoungKey عضوية مجانية لصاالت مطار •

• دخول مجاني غير محدود إلى أكثر من 900 صالة مطار في أكثر من 450 مدينة ضمن 135 دولة  
   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
LoungKey ُتطّبق شروط وأحكام •

*قد يتم تطبيق الرسوم تبعًا لبلد إصدار البطاقة

5



66

ماريوت بونفوي
احصل على ليالي إقامة مجانية في أكثر من 200 فندق مشارك من فنادق Marriott Bonvoy في الشرق األوسط وأفريقيا.

احجز إقامتك باستخدام بطاقة وورلد إيليت أو وورلد الخاصة بك من ماستركارد واحصل على:
• ليلة واحدة بالمجان عند حجز ليلتين

• ليلة واحدة بالمجان عند حجز 3 ليالي
• ليلتين بالمجان عند حجز 5 ليالي

كلير تريب
هل تخطط للذهاب في أجازة أو رحلة عمل؟ احجز تذكرتك اآلن عبر كليرتريب باستخدام بطاقة وورلد من ماستركارد 

و استمتع بخصم 10% على أي رحلة دولية ذهابًا وإيابًا.

كيفية استخدام الميزة:
لإلستمتاع بالخصم، الضغط هنا والحجز مباشرة. يرجى التأكد من إدخال الرمز الترويجي "MCWORLD" واستخدام 

بطاقة وورلد من ماستركارد الخاصة بك في صفحة الدفع للتمّتع بهذه الميزة.

الشروط واألحكام:
• هذا العرض ساري لحاملي بطاقات وورلد إليت و وورلد من ماستركارد

• تطبق الخصومات على األسعار األساسية فقط
• ال يمكن استخدام هذا العرض بالتزامن مع أي عروض أخرى و هو منصوص بتوافره

• تطبق شروط و أحكام كلير تريب
• يحق لماستركارد تعديل هذا العرض أو هذه الشروط و األحكام في أي وقت



هيرتز
لم يعد استئجار السيارات أمرًا متعبًا بعد اآلن، إذ تمكنك بطاقة وورلد من ماستركارد من 
الحصول بشكل تلقائي على مزايا جولد بلس ريووردز ذات الخمسة نجوم من شركة هيرتز، 
والتي يجرى الحصول عليها عادًة عبر سبعة مكافآت جولد بلس مستحقة من شركة هيرتز 

لتأجير السيارات خالل فترة 12 شهر.

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 (حسب التوافر).
• العودة السريعة مع خدمة العودة الفورية من شركة هرتز.

• خصم يصل إلى 15% على أفضل األسعار المتاحة للجميع على مواقع 
   شركة هرتز المشاركة حول العالم.

• الحصول على سائق إضافي بدون تكاليف إضافية (للزوج/ الشريك المحلي 
   ألعضاء مزايا جولد بلس).

كيفية استخدام الميزة:
اضغط هنا للتسجيل. وفي حال كنت بالفعل عضو مزايا جولد بلس ريووردز، ُيرجى الدخول عبر 

الرابط لحسابك الشخصي وإدخال الرقم 814540 للترقية إلى خدمة خمسة نجوم.
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الشروط واألحكام
• هذا العرض ساري لحاملي بطاقات وورلد من ماستركارد

• عضوية جولد بلس ذات الخمسة نجوم من شركة هيرتز صالحة لمدة 12 شهر من تاريخ اإلنضمام

التاجر حزمة ترحيب باإلضافة لبطاقة العضوية في  التاجر، سيرسل  • بمجرد تسجيل حامل البطاقة على أنظمة 
   غضون أربعة (4) أسابيع

• في جميع األحوال، يجب تسجيل بطاقة صالحة من ماستركارد كوسيلة دفع في ملفات العضوية 
   لبرنامج جولد بلس من شركة هيرتز

• يجب تقديم بطاقة من ماستركارد لمكتب التأجير في حال تم الدفع بشكل نقدي، وسيجري تنفيذ سداد الدفعات 
   عبر اإلنترنت باستخدام بطاقات ماستركارد المأخوذ بها

• اليسري هذا العرض على المركبات الصديقة للبيئة, السيارات الفارهه, والسيارات العائلية

• ترقية المركبة متاحة خاضعة لتوفر المركبة االكبرفي وقت التأجير, هذه الخدمة متوفرة في المحالت المشاركة 
   فقط, ما عدا االمارات واليونان

• يتم تأكيد ترقية المركبة في وقت ومكان الحجز, بشرط توفر المركبة في ذلك الوقت

• تطبق شروط و أحكام هيرتز

• يحق لماستركارد تعديل هذا العرض أو هذه الشروط و األحكام في أي وقت



كريم:
نوع  اختر  تريده.  مكان  أي  إلى  ليصحبك  على سائق شخصي  بحصولك  واستمتع  كريم  من  سيارة  احجز 
السيارة التي تتناسب مع ذوقك و استمتع برحلة مريحة، يمكنك أن ترتب حجز  فوري أو حجز لوقت الحق.

بلدان  عبر  السفر  عند  التالية  بالمزايا  االستمتاع  ماستركارد  من   ™ وورلد  بطاقة  مع  اآلن  يمكنك 
الشرق األوسط:

• القدرة على إتمام الحجز من خالل تطبيق كريم على الجوال.
• خصم بقيمة 20% على 3 رحالت شهريًا.

كيفية استخدام الميزة
حمل تطبيق كريم من متجر IOS أو متجر جوجل بالي. لتفعيل خصم %20 الرجاء إدخال الرمز الترويجي 

 MASTERCARD

الشروط واألحكام
• هذا العرض متاح لجميع حملة بطاقات االئتمان والخصم المباشر من ماستركارد.

• يسري هذا العرض على جميع المشاوير المدفوعة باستخدام بطاقة ائتمان أوخصم مباشر من ماستركارد.

• يسري هذا العرض على جميع أنواع المركبات، باستثناء العروض ذات الوقت المحدود وهال تاكسي.
• قيمة الخصم القصوى لكل مشوار هي 40 ألي من العمالت (أي 40 درهم إماراتي في اإلمارات 

   العربية المتحدة، و40 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، وما إلى ذلك)
• ال يمكن جمع المشاوير.

• تطبق شروط وأحكام كريم.
• يحق لماستركارد تعديل هذا العرض أو هذه الشروط واألحكام في أي وقت.
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آيفس
سواء كنت مسافرًا برفقة عائلتك أو في رحلة عمل، استمتع بمزايا حصرية مع آيفس. مع بطاقة 

وورلد 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
• خصم 10% على خدمات السائق الشخصي

كيفية استخدام الميزة:
ببساطة، انقر هنا واستخدم بطاقة وورلد من ماستركارد الخاصة بك لحجز سيارتك اليوم.

الشروط واألحكام
• هذا العرض متاح لحاملي بطاقات وورلد و وورلد إيليت من ماستركارد.

• هذا العرض حصري لبطاقات ماستركارد التي تم إصدارها من الشرق األوسط وأفريقيا فقط.
• الخصومات صالحة ضمن أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا والواليات المتحدة األمريكية وكندا.

• الترقية المجانية صالحة في جميع مواقع آيفس، حول العالم - انقر هنا للحصول على الشروط 
   واألحكام الكاملة للقسيمة.

• يسري هذا العرض على الحجوزات عن طريق اإلنترنت عبر رابط
   www.avisworld.com/mastercardmea فقط.

• ال يجوز استخدام هذا العرض مع أي عروض أو قسائم أخرى.
• تطبق شروط وأحكام التاجر.

• تحتفظ ماستركارد بالحق في تعديل هذا العرض أو هذه الشروط واألحكام في أي وقت.
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هوتيل.كوم
سواء كنت مسافرًا برفقة عائلتك أو في رحلة عمل، استمتع بمزايا حصرية مع آيفس. مع بطاقة وورلد 

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
• خصم 10% على خدمات السائق الشخصي

كيفية استخدام الميزة:
ببساطة، انقر هنا واستخدم بطاقة وورلد من ماستركارد الخاصة بك لحجز سيارتك اليوم.

الشروط واألحكام:
• هذه القسيمة صالحة فقط لحملة بطاقات ماستركارد في الشرق األوسط وأفريقيا عند الدفع 

   باستخدام بطاقة مؤهلة.
الفنادق  أي من  الحجز في  %10 على سعر  بقيمة  للحصول على خصم  القسيمة  • استخدم هذه 
   المشاركة في برنامج ضمان تقديم أفضل سعر وذلك لإلقامات التي تتراوح بين ليلة واحدة و 28 ليلة.
• يتوجب سداد ثمن اإلقامة عند إجراء الحجز. ينطبق هذا الخصم على الغرفة المحجوزة األولى فقط. 

   ستحتاج إلى سداد القيمة الكاملة ألي غرف محجوزة أخرى. ال ينطبق الخصم على أي ضرائب أو رسوم 
   أو تكاليف إضافية.

• لإلستفادة من هذه القسيمة، يجب أن يكون عمرك أكثر من 18 عام، وأن تكون مقيمًا في الشرق 
12:01 صباحًا     األوسط. يجوز استخدام هذه القسيمة فقط للحجوزات المجراة في الفترة ما بين 
11:59 مساًء بتوقيت ماونتن بتاريخ 2020/09/30 على     بتوقيت ماونتن بتاريخ 2019/09/05 و 
   النسخة اإلنجليزية من موقع Hotels.com في الشرق األوسط لفترة إقامة تبدأ بين 08/09/2019 

   و 30/09/2020. تخضع الحجوزات لمدى التوفر، وللشروط واألحكام الخاصة بالفندق.
11



الشروط واألحكام (تتمة):
• ال يمكن استخدام هذه القسيمة في الحاالت التالية:

حجوزات الباقات، كما هو الحال عند حجز فندق + رحلة طيران
الحجوزات المجراة عن طريق خدمات سفر األفواج

الحجوزات التي يتم دفعها في الفندق
الحجوزات التي يتم دفعها بالُعمالت األجنبية

الحجوزات في الفنادق غير المشاركة
الحجوزات التي ُتجرى قبل استالم هذه القسيمة

• للحصول على قائمة كاملة بالفنادق غير المشاركة، ُيمكنك زيارة
         http://www.hotels.com/page/hotel-exclusions-emea/?pos=
                                                                        HCOM_ME&locale=en_IE 

   تخضع الفنادق المشاركة للتغيير في أي وقت.
• ُيمكنك استخدام هذه القسيمة إلجراء خمسة حجوزات كحد أقصى، ويجب 
   استخدامها بشكل كامل في كل مرة. بعد إجراء الحجوزات الخمسة، لن تتمكن 

   من استخدام هذه القسيمة مرة أخرى، حتى في حال إلغاء حجز أو أكثر منها.
• هذه القسيمة صالحة ألول 10000 حجز ُمجرى من قبل جميع العمالء باستخدام  
    هذه القسيمة. وستتاح لك الفرصة للتحقق من أنها ال تزال صالحة قبل إتمام الحجز. 

   ال يسمح باستخدم أكثر من قسيمة واحدة لكل حجز.
  ،Hotels.com يمكن الجمع بين هذه القسيمة واألسعار المخفضة على موقع •
 ،Hotels.com ولكن ال يمكن استخدامها مع أي عرض ترويجي آخر على موقع   

   سواء كان العرض مقدمًا من قبل طرف آخر أو بطريقة أخرى.
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الشروط واألحكام (تتمة):
• ال يمكنك جمع أو استرداد أي ليالي مكتسبة من برنامج Hotels.com™ Rewards عند استخدامك 

   لهذه القسيمة.
• ال يمكن تطبيق هذه القسيمة على أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف، بما في ذلك، على سبيل المثال 

   ال الحصر، ُنزالء إضافيين أو مكالمات هاتفية أو رسوم اإللغاء أو مواقف السيارات أو أية تكاليف أخرى. 
   يجب دفع هذه الرسوم عند إجراء الحجز، أو في الفندق مباشرًة.

• ال يمكن استبدال هذه القسيمة بالمال، وال يمكن نقلها أو بيعها.
• تصبح هذه القسيمة الغية حيثما يحظر القانون. أي استخدام غير مالئم للقسيمة محظور ويمكن 
   تفسيره على أنه محاولة احتيال وتزوير. نحتفظ بالحق في تغيير العرض أو سحبه في أي وقت وإلغاء 
   أية حجوزات تّم إجراؤها في حالة استخدام القسيمة في المضاربة أو الحجوزات الزائفة أو االحتيالية أو 

   أية حجوزات تجرى تحسبًا للطلب.
• تسري الشروط واألحكام المعتادة

   (انظر hotels.com/customer_care/terms_conditions.html) وتخضع جميع الحجوزات لمدى التوفر.
• يعتبر موقع Hotels.com الجهة المرّوجة لهذا العرض.

• تخضع هذه الشروط واألحكام للقوانين المعمول بها في والية واشنطن
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ماي يو أس
تسوق عبر أكثر من 100,000 موقع للبيع بالتجزئة في الواليات المتحدة بما فيها آبل وأمازون ورالف لورين 
واحصل على شحن دولي سريع وموثوق وبتكلفة أقل من "ماي يو إس" MyUS، و التي تعّد الشركة األولى 

في قطاع الشحن، برصيد يفوق العشرة ماليين طرد تم شحنه منذ عام 1997.

كحامل لبطاقة ماستركارد، ستنال المزايا التالية:
• عنوان "ماي يو إس" MyUS لإلستخدام أثناء الدفع في مواقع التسوق اإللكترونية المفّضلة لديك

• عضوية بريميوم مجانية لمدة عامين كاملين (بقيمة 120 دوالر أمريكي)
• إنشاء حساب بالمجان (بقيمة 20 دوالر أمريكي)

• خصم بقيمة 30% على الشحن للشهر األول بعد التسجيل
• خصم بقيمة 20% على الشحن لمدة المتبقية من العضوية لمدة عامين
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فرفيتش
المنتجات  من  لها  مثيل  ال  تشكيلة   Farfetch يقدم  الفاخرة،  لألزياء  مختلفة  ماركة   3,000 عن  يزيد  ما  مع 

المذهلة من أفضل الماركات والبوتيكات في العالم.
تمتع بخدمة التوصيل في نفس اليوم*، باإلضافة إلى خدمة "تسوق واستلم" للمزيد من السهولة.

يمكنك اآلن الحصول على:
• خصم بقيمة 10% على منتجات مختارة.

https://www.farfetch.com/ استكشف اآلن على
*متوفرة في مدن مختارة

كيفية استخدام الميزة:
ما عليك سوى استخدام الرمز الترويجي MASTERCARD10 عند الدفع. هذا الخصم ساري على المنتجات 

كاملة السعر فقط.

الشروط واألحكام:
• للتأهل لهذا العرض، يشترط أن يكون الحد األدنى لإلنفاق 200 دوالر / 200 يورو

• هذا العرض مخصص لإلستخدام الشخصي فقط لحملة بطاقات ماستركارد المؤهلين.
• ينطبق هذا العرض على المنتجات ذات السعر الكامل فقط. ال يمكن استخدام هذا العرض بالتزامن مع أي 
   برامج أوعروض ترويجية أخرى، أو بطاقات خصم، أو قسائم، أو مزايا مخصصة لكبار الشخصيات، ما لم ينص 

   على خالف ذلك.
Farfetch.com للحصول على قائمة كاملة بمواقع الشحن، يرجى زيارة •

• للحصول على مزيد من المعلومات حول سياسة اإلرجاع الخاصة بموقع Farfetch ، يرجى الضغط هنا
• لإلطالع على الشروط واألحكام الكاملة يمكنك الضغط هنا

• ينطبق هذا العرض على عالمات تجارية مختارة فقط
15
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مجموعة قرية بيستر للتسوق
تمتاز مجموعة قرى التسوق الفاخرة " مجموعة قرية بيستر للتسوق" باحتوائها على 
العالمات التجارية الفخمة، و بأجوائها القروية الساحرة في الهواء الطلق، باإلضافة 
القيمة  عن  عوضًا  وذلك  الهامة،  للفعاليات  برنامج  و  الممتازة  الودية  الخدمة  إلى 
خصومات  العالم  مستوى  على  الرائدة  التجارية  العالمات  تقدم  للمال.  االستثنائية 
في  بها  الموصى  التجزئة  أسعار  على  األحيان،  بعض  في  أكثر  أو   ،%60 حتى  تصل 
متاجرهم الفاخرة الخاصة بهم، و ذلك على مدار العام. يمكن لحاملي البطاقات من 

على: الحصول  ماستركارد 
(يمكن استبدالها ببطاقة كبار الشخصيات للحصول على  لكبار الشخصيات  • دعوة 

10% على المشتريات في المتاجر المشاركة)    خصم إضافي بقيمة 
15% على حزم التسوق • خصم بقيمة 

15% على تجربة السائق الشخصي في القرى المشاركة • خصم بقيمة 
15% على التسوق السريع (اكسبريس) • خصم بقيمة 

التوافر) • إمكانية الدخول لصاالت كبار الشخصيات (حسب إمكانية 
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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 – قرية فرانكفورت

كيفية استخدام الميزة:
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/mastercard-mea اضغط هنا

للكشف عن هذه العروض.

الشروط واألحكام:
• هذا العرض ساري لحاملي بطاقات وورلد إليت و وورلد و بالتينوم من ماستركارد

• يجب أن يتم الدفع باستخدام بطاقة ائتمان أو خصم مباشر من ماستركارد صادرة عن مؤسسة مالية في 
   الشرق األوسط و أفريقيا.

• تطبق شروط و أحكام "مجموعة قرية بيستر للتسوق"
• يحق لماستركارد تعديل هذا العرض أو هذه الشروط و األحكام في أي وقت

17



تأمين السفر
ال تجري الرحالت دومًا وفقًا للمخططات، و لهذا السبب نحن نقدم لك العون في تخطي العقبات التي قد تواجهك. 
سواء فقدت أمتعتك عن طريق الخطأ، أو في حال أعاق تأخير الرحالت مخططاتك، ستعوضك ماستركارد في حال:

• فقدان األمتعة – ما يصل إلى 11,250 ريال سعودي
• تأخر وصول األمتعة – 1,125 ريال سعودي

• إلغاء الرحلة – ما يصل إلى 28,125 ريال سعودي
• خفض عدد الرحالت – ما يصل إلى 28,125 ريال سعودي

• تأخر الرحلة – 1,125 ريال سعودي
• فقدان االتصال – 1,125 ريال سعودي

ال تعمل ماستركارد في مجال التأمين و ال تشغل دور شركة تأمين، وسيط تأمين، مستشار تأمين أو وكيل تأمين. 
الشركة المسؤولة عن تقديم مزايا التأمين المتعلقة هي شركة MetLife AIG ANB Cooperative للتأمين و ليس 
ماستركارد. ال تقدم ماستركارد النصح ألّي كان فيما يتعلق بفوائد شراء أو بيع أو التسجيل أو الموافقة على عقد 
تأمين. يتم توفير برنامج التأمين كجزء أساسي من الخدمات األخرى المقدمة من قبل ماستركارد ضمن نطاق عملها. 
بصرف النظر عن الرسوم المتعلقة بنيل الخدمات المزودة ضمن برنامج المزايا هذا، ال تختصم ماستركارد أية رسوم أو 

تعويضات من حاملي البطاقات من ماستركارد مقابل برنامج التأمين هذا.

كيفية استخدام الميزة:
اضغط على الرابط التالي www.mcpeaceofmind.com/world لتقديم مطالبة عبر االنترنت.

للحصول على التفاصيل الكاملة بشأن التأمين ومعلومات اإلتصال، اضغط على الشروط واألحكام الواردة أدناه

الشروط واألحكام:
• تخضع جميع التأمينات للشروط واألحكام ويمكن تغييرها بموجب إخطار من ماستركارد

• يقتصر سريان هذا العرض على مناطق محددة في الشرق األوسط وأفريقيا - إضغط هنا لتحميل الشروط  
   واألحكام بالكامل.
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تأمين الطبي للسفر
تستحق أنت و من تحب التنّعم بالطمأنينة في كل رحلة تقومون بها. و ألننا نحرص على ذلك، نضمن لك الحصول 
على تعويضات مقابل أية حاالت طارئة قد تتعرض لها. و لضمان راحة البال القصوى، نوّفر لك خيارات وقائية معززة 
لضمان تلبية احتياجاتك الطبية بسرعة و فعالّية عاليتين أثناء رحالتك. إذ يمكن لحامل بطاقة وورلد من ماستركارد 

الحصول على:
• تأمين ضد الحوادث الشخصية – ما يصل إلى 1,875,000 ريال سعودي

• نفقات اإلخالء الطبي والعودة إلى الوطن في الحاالت الطارئة – ما يصل إلى 1,875,000 ريال سعودي
• نفقات الحاالت الطبية الطارئة – ما يصل إلى 1,875,000 ريال سعودي

• تكاليف اإلقامة اليومية في المستشفى – 375 ريال سعودي يوميًا
ال تعمل ماستركارد في مجال التأمين و ال تشغل دور شركة تأمين، وسيط تأمين، مستشار تأمين أو وكيل تأمين. 
الشركة المسؤولة عن تقديم مزايا التأمين المتعلقة هي شركة MetLife AIG ANB Cooperative للتأمين و ليس 
ماستركارد. ال تقدم ماستركارد النصح ألّي كان فيما يتعلق بفوائد شراء أو بيع أو التسجيل أو الموافقة على عقد 
تأمين. يتم توفير برنامج التأمين كجزء أساسي من الخدمات األخرى المقدمة من قبل ماستركارد ضمن نطاق عملها. 
بصرف النظر عن الرسوم المتعلقة بنيل الخدمات المزودة ضمن برنامج المزايا هذا، ال تختصم ماستركارد أية رسوم 

أو تعويضات من حاملي البطاقات من ماستركارد مقابل برنامج التأمين هذا.

كيفية استخدام الميزة:
اضغط على الرابط التالي www.mcpeaceofmind.com/world لتقديم مطالبة عبر االنترنت.

للحصول على التفاصيل الكاملة بشأن التأمين ومعلومات اإلتصال، اضغط على الشروط واألحكام الواردة أدناه.

الشروط واألحكام:
• تخضع جميع التأمينات للشروط واألحكام ويمكن تغييرها بموجب إخطار من ماستركارد

• يقتصر سريان هذا العرض على مناطق محددة في الشرق األوسط وأفريقيا - إضغط هنا لتحميل الشروط 
   واألحكام بالكامل.
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