
 : YKBمن  مزايا البطائق االئتمانية

  رفاهية:بال الخاصة مميزاتال

)Infinite(:  

 .Lounge Key. حمل تطبيق دخول صاالت المطارات الفاخرةميزة ال -
 Visaيمكنك معرفتهم بتحميل تطبيق  العالم،مطعم حول مطارات  200من  أكثرحصول حامل البطاقة على تخفيضات في  -

Dine & Travel. 
العالمية:  YQخدمات استقبال راقية وتشعرك بالتميز وكذلك الحصول على المساعدة عن بعد عن طريق شبكة  -

cemea.yqnowgroup.com  
  cardholderbenefitsonline.comزيارة موقع عن طريق  أكثرمعرفتها يمكنك و المختلفة، رحالتكعلى  لك تأمينيوجد  -
 .2536024 (4) 971+يمكنك االتصال على لها خالاثناء السفر. ولك وجد رعاية طبية ت -
فندق حول العالم مع خدمات استثنائية ووجبات مجانية. فقط زر الموقع:  900من  أكثرستجد عروضاً مميزة في  -

www.visaluxuryhotels.com. 
. %25إقامة رائعة وتجربة ممتعة بالذات مع افراد عائلتك في النوادي الخاصة بسلسلة فنادق جميره مع عروض تصل الى  -

 soffer-offers/visa-www.jumeirah.com/en/offers/global يمكنك الدخول الى موقع: 
ويمكنك معرفتها عبر  %35مع خصومات تصل الى ) Avisعبر مجموعة شركات أفيز ( يمكن لحامل البطاقة تأجير السيارات -

 .www.avisworld.com/visaالدخول الى موقع 
 VISA Merchantتسويقية فريدة من نوعها. لمعرفة تلك العروض يمكنك زيارة  يمكن لحامل البطاقة الحصول على عروض -

Offers Resource Center. 

)Platinum:(  

 Visaمطعم حول مطارات العالم، يمكنك معرفتهم بتحميل تطبيق  200حصول حامل البطاقة على تخفيضات في أكثر من  -
Dine & Travel. 

العالمية:  YQخدمات استقبال راقية وتشعرك بالتميز وكذلك الحصول على المساعدة عن بعد عن طريق شبكة  -
cemea.yqnowgroup.com  

  cardholderbenefitsonline.comيوجد تأمين لك على رحالتك المختلفة، ويمكنك معرفتها أكثر عن طريق زيارة موقع  -
فندق حول العالم مع خدمات استثنائية ووجبات مجانية. فقط زر الموقع:  900ستجد عروضاً مميزة في أكثر من  -

www.visaluxuryhotels.com. 
. %25إقامة رائعة وتجربة ممتعة بالذات مع افراد عائلتك في النوادي الخاصة بسلسلة فنادق جميره مع عروض تصل الى  -

 offers-offers/visa-www.jumeirah.com/en/offers/global يمكنك الدخول الى موقع: 
ويمكنك معرفتها عبر  %35) مع خصومات تصل الى Avisيمكن لحامل البطاقة تأجير السيارات عبر مجموعة شركات أفيز ( -

 .www.avisworld.com/visaالدخول الى موقع 
 VISA Merchantيمكن لحامل البطاقة الحصول على عروض تسويقية فريدة من نوعها. لمعرفة تلك العروض يمكنك زيارة  -

Offers Resource Center. 

 

 

 

 

 

 



  :YKBالمميزات التقنية للبطائق االئتمانية من 

 في جميع مواقع االنترنت. الشراء قبل ت -
 .)عند كل عملية شراء للتأكيد OTPرسالة (ارسال  .3D Secureالـ  تقنية تحتوي على أمان عالي. حيث أنها تستخدم -
 ).Tap & Payالشراء مباشرةً (من ثم يمكنك تمريرها عبر نقطة بيع و . أيChip & Contactlessاستخدام تقنية الـ  -
 تستخدم لشراء أغراض غالية جداً بأي مبلغ كان. -
يمكن لحامل البطاقة مراقبة عملياته وطلب كشف حساب لبطاقته عن طريق الموقع الخاص بالبطائق  -

)www.issuers.com(. 

 

 


