
  

 االئتمانية CIB بطاقات دليل خدمات 

 بالتينيوم -تيتانيوم  -بطاقات "هي" 
 ستراحة في بعض المطارات المتاحة على بطاقات "هي" و تيتانيوم و بالتينيوم؟ما هي خدمة دخول صاالت اإل. 1

الشرق األوسط بغض نحاء ستراحة في مطارات مختارة بجميع أإلى صاالت اال مجانيحامل البطاقة على دخول  يحصلا: 

االئتمانية "هي" أو التيتانيوم أو  CIB النظر عن عدد مرات السفر أو درجة تذكرة السفر، فقط عن طريق إظهار بطاقة
 .البالتينيوم

 المدينة المطار اسم الصالة مبنى الركاب

 عمان مطار الملكة علياء الدولي، األردن Crown Lounge مبنى الركاب الرئيسي

 القاهرة مطار القاهرة الدولي، مصر First Class Lounge ٣الركاب مبنى 

 القاهرة مطار القاهرة الدولي، مصر First Class Lounge ٢مبنى الركاب 

 دبى مطار دبي الدولي، اإلمارات العربية المتحدة Marhaba Lounge C١مبنى الركاب 

 دبى الدولي، اإلمارات العربية المتحدةمطار دبي  D Marhaba Lounge, كونكورس ١مبنى الركاب 

 دبى مطار دبي الدولي، اإلمارات العربية المتحدة C Marhaba Lounge,كونكورس  ٣مبنى الركاب 

 دبى مطار دبي الدولي، اإلمارات العربية المتحدة B Marhaba Lounge,كونكورس  ٣مبنى الركاب 

 دبى دبي الدولي، اإلمارات العربية المتحدة مطار A Marhaba Lounge,كونكورس  ٣مبنى الركاب 

 جده مطار الملك عبدالعزيز الدولي First Class Lounge مبنى الركاب الشمالى

 أبو ظبي مطار أبو ظبي الدولي ، اإلمارات العربية المتحدة Mastercard Diamond Lounge مبنى ركاب كبار الزوار

 الكويت مطار الكويت الدولي Dasman Premier Lounge مبنى الركاب الرئيسي

 

األمريكية والمملكة  المتحدةصالة استراحة إقليمية وعالمية عبر الواليات  ١٥بإمكانية الدخول المجاني إلى  البالتينية ةبطاقالاآلن، سيستمتع حاملو 
لمة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وأكثر من ذلك ... ما عليك سوى إظهار بطاقة ماستركارد بالتينوم السارية في الصالة واذكر ك

'Loungekey.المزيد يرجى زيارة:  لمعرفة ' للدخولhttps://www.loungekey.com/en/mcplatinummel 

 

 

 

 المدينة المطار اسم الصالة مبنى الركاب

 بلجيكا مطار بروكسل Diamond Lounge مبنى الركاب الرئيسي

 كندا مطار تورونتو ليستر ب. بيرسون الدولي Plaza Premium Lounge (Int'l Dep.) ١مبنى الركاب  

 فرنسا مطار شارل ديغول باريس Star Alliance Lounge ١مبنى الركاب  

 ألمانيا مطار فرانكفورت الرئيسي Sky Lounge ٢مبنى الركاب  

 هونج كونج مطار هونغ كونغ Plaza Premium Lounge ١مبنى الركاب  

 إيطاليا مطار فيوميتشينو روما Le Anfore Lounge    ٣مبنى الركاب  

 ماليزيا مطار كواال لمبور الدولي Plaza Premium Lounge ١مبنى الركاب  

 المغرب مطار محمد الخامس الدولي Pearl Lounge (Departures) ٢مبنى الركاب  

 هولندا مطار أمستردام شيفول Aspire Lounge (No.41)    ٣مبنى الركاب  

 سنغافورة مطار سنغافورة شانغي الدولي SATS Premier Lounge    ٣مبنى الركاب  

 إسبانيا مطار برشلونة إل برات Sala VIP Miro ١مبنى الركاب  

 تايالند مطار بانكوك سوفارنابومي الدولي Miracle First Class Lounge الدولى Gمبنى الركاب كونكورس  

 تركيا مطار اسطنبول أتاتورك هافاليماني Primeclass CIP Lounge مبنى الركاب الدولى

 المملكة المتحدة مطارهيثرو لندن Aspire, The Loung & Spaat LHR T5 ٥مبنى الركاب  

 الواليات المتحدة األمريكية الدولي نيويورك  JFKمطار   Wingtips Lounge ٤مبنى الركاب 

https://www.loungekey.com/en/mcplatinummel


   و صاالت مصر للطيران كبار الزوار التابعة لتحالف ستار استراحةالصاالت ال تشمل 
  نذارمن هذه اإلستراحات بدون سابق إقد يتم تغيير أي 
  لمعرفة التفاصيل االستقبالن بلد ألخرى، برجاء سؤال موظف األطفال تختلف م اصطحابمصاريف 

 تينيوم؟ما هي خدمات حماية المشتريات ضد السرقة أو التلف الضمان على المشتريات المتاحة على البطاقة البال2. 

وماً من تاريخ ي 180، تغطى جميع مشتريات البطاقة ضد الضياع أو السرقة أو التلف العرضي لمدة حماية المشتريات خدمة
 .الشراء الُمسجل في اإليصال

 .دوالر أمريكي في السنة 5,000دوالر أمريكي لكل مطالبة بحد أقصى  2,000تصل التغطية إلى 

 

 متاحة على بطاقة البالتينيوم؟ما هي خدمة الطوارئ عند السفر المقدمة من ماستركارد وال3. 

ً  CIB أينما سافر حامل بطاقة ارد العالمية من خالل عتماد على مؤسسة ماسترك اإلبالتينيوم في جميع أنحاء العالم، يمكن دائما
كتب ماستركارد بتقديم المساعدة في الخدمة في م وسيقوم ممثلساعة،  24، هذه الخدمة متاحة على مدار الطوارئ خدمة

 - :االتيةالحاالت 

 البطاقات المفقودة أو المسروقة 

 استبدال بطاقات في حالة الطوارئ 

 الحصول على كاش في حاالت الطوارئ 

 تحديد مواقع ماكينات الصراف اآللي التي تقبل ماستركارد ومايسترو وسيروس  

 في الواليات المتحدة:

 (1-800-627-3728تصال على )داخل الواليات المتحدة، يرجى اإل حدوث أي طوارئفي حالة 

 

 :خارج الواليات المتحدة

 
 ضغط هناإ رقام تليفون مكاتب ماستركارد في الدول المختلفة،أل

 
 واالحكامتطبق كافة الشروط  .*
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