
"The Ultimate" CARD

 “The Ultimate” بطاقة سيدر مايلز اإلئتمانية

 "The Ultimate" نخبة الّنخبة في العالم فقط يحصلون على بطاقة
سافر كما ترغب مع بطاقة سيدر مايلز اإلئتمانية "The Ultimate" من بنك عوده، بوابتك إلى االمتيازات والمزايا الحصرّية. كونك من نخبة عمالئنا، ستختبر 

أجمل ما في الحياة وأثمنه، بفضل بطاقة مّتصلة ببرنامج "سيدر مايلز"، أهّم برنامج لبناني  للمسافر الدائم. 

 في الواقع، بطاقة ”The Ultimate“ تتخّطى كّل مستويات الخدمات، والمكافآت، والتقدير العالمي، بفضل البرامج اآلتية:
”The Ultimate“ برنامج األميال   •

 Concierge خدمة “The Ultimate”  •
”The Ultimate“ تجربة المطار   •

”The Ultimate“ امتيازات أسلوب الحياة   •
”The Ultimate“ برنامج التأمين   •

”The Ultimate“ مزايا  •
 

ا من العمالء الممّيزين، الذين ال يحصلون على بطاقة فحسب، إّنما على أسلوب حياة جديد. بطاقة ”The Ultimate“ متوّفرة لعدٍد محّدد جدًّ

إكسب األميال كما لم تكسبها من قبل

The Ultimate برنامج األميال
بطاقة ”The Ultimate“ سيدر مايلز اإلئتمانية تمنحك برنامج األميال األكثر سخاًء، فتقّدم لك: 

هدّية ترحيبّية قدرها 5,000 مايل.   •
نظام استثنائي لجمع النقاط، مع كّل $1 تنفقه في لبنان أو الخارج، تكسب 1.5 سيدر مايلز*.  •

إمكانّية إصدار بطاقات إضافّية وربطها بحساب بطاقتك األساسّي إلضافة النقاط.   •
تضاف األميال التي تجمعها عندما تسّدد مشترياتك بواسطة البطاقة إلى حساب أميالك Cedar Miles التي جّمعتها من سفراتك على متن خطوط طيران 

 .SkyTeam الشرق األوسط والخطوط الجوّية األخرى المتحالفة مع سكاي تيم
إستبدل نقاطك ببطاقات من شركة طيران الشرق األوسط و 19 شركة طيران أخرى متحالفة مع SkyTeam، وسافر مجاًنا حول العالم. 

إحصل على المساعدة الشخصّية كما لم تحصل عليها من قبل!

Concierge “The Ultimate “خدمة
تمنحك بطاقة ”The Ultimate“سيدر مايلز خدمة المساعد الشخصّي، "Concierge"، الذي يبقى في خدمتك على مدار الساعة أينما كنت في العالم، ليقّدم 

لك المساعدة، والنصائح، ويقوم لك بحجوزاتك كّلها. 
المساعد الشخصّي "Concierge" المحترف جاهز ليلبّي طلباتك على مدار الساعة: 

يقوم بالتحضيرات لمناسباتك الخاصة.   •
يشتري الهدايا ويجد ما يصعب إيجاده عادة.   •
يحجز التذاكر للمناسبات والعروض العالمّية.   •

يحجز المطاعم والنوادي اللليلّية.   •
يهتّم بتفاصيل جولة سفرك.   •

يحصل لك على سلفة نقدية  أو يستبدل بطاقتك في الحاالت الطارئة.  •

سافر كما لم تسافر من قبل!
 

The Ultimate تجربة المطار
بفضل ”The Ultimate” تجربة المطار وّفر وقتك الّثمين وطاقتك، واحصل على دخول مجاًنا الى صالة االنتظار المخّصصة لكبار الشخصّيات، وال تنتظر في 

صفوف طويلة لتدقيق جواز سفرك أو ختم تذكرتك. 
النفاذ إلى صاالت االنتظار في المطارات

الدخول مجاًنا لك ولشخص يرافقك الى أكثر من 900 صالة انتظار لكبار الشخصيات في المطارات حول العالم.
(يتضمنه دخول مجاني لك إلى صالتي Cedar lounge و Beirut lounge عند السفر على متن طيران الشرق األوسط)

 
خدمة المطار من ماستركارد 

خدمة استقبال كبار الشخصيات:  •
عند سفرك و وصولك إلى المطار يستقبلك مندوب خاص من قبلنا، ثم:   

يرافقك إلى كونتوار شركة الطيران لختم تذكرتك.   o
يمّررك عبر نقاط األمن/الهجرة (خدمة متوفرة فقط في بعض المطارات).   o

يرافقك إلى بوابة الطائرة مباشرة.   o
استالم حقائبك.   o

مرافقتك إلى السيارة التي تكون في انتظارك خارًجا.  o
 

خدمات المطار االسثنائّية
هذه الخدمة الممّيزة تمنحك إمكانّية تخّطي صفوف التسجيل وممّرات المسافرين المكتّظة، فتتمّتع بـ : 

المرور الخاص عند نقاط األمن.   o
مرافقة خاصة مباشرة إلى باب الطائرة.   o

توصيل حقائبك مباشرة إليك فيما تنتظر في صالة كبار الشخصيات (هذه الخدمة متوفرة في بعض المطارات المختارة فقط).   o
.(MEA ال شركة) هذه الخدمات تؤمنها شركة "كونسيارج" خاصة*

 
."The Ultimate" على هاتفك الخلوي لتعرف أكثر عن مزايا Mastercard for You أو قم بتنزيل تطبيق mastercard.com/worldelite to add ُزر موقع

إختبر االمتيازات كما لم تختبرها من قبل!

The Ultimate امتيازات أسلوب الحياة
بفضل بطاقة سيدر مايلز The Ultimate، ُكْن من ضيوف الّشرف في أرقى المطاعم، والحفالت الترفيهّية والعروض الثقافّية، واستفد من أفخر المنتجات 

التي يقّدرها كبار عمالؤنا. فهذه االمتيازات توّفر لك تجربة تناسب أسلوب حياتك.
 

امتيازات أسلوب الحياة The Ultimate تمنحك النفاذ إلى: 
امتيازات المطاعم والنوادي الليلّية   •

امتيازات التسّوق   •
امتيازات الفعاليات الخاصة  •
امتيازات مراكز االستجمام  •

امتيازات الّسفر  •
 

قم بتنزيل تطبيق Mastercard Buy 1 Get 1 على هاتفك الخلوي الكتشاف أكثر من 900 عرض متوّفر في كل أنحاء العالم

امتيازات مراكز االستجمام "سبا" 
30 دقيقة مجانية من األسترخاء واإلستجمام في أهم المنتجعات المذهلة حول العالم داخل فنادق: 

 Fairmont Hotels & Resort   •
Swissôtel Hotels & Resorts  •

Raffles Hotels & Resorts    •

تمّتع بمجموعة مراكز السبا (World Elite Spa) األهّم في العالم التي تستقبلك في: 
أكثر من 50 مركز استجمام في العالم  •

نصائح خبراء التجميل في مراكز االستجمام  •
عالم من الراحة، واالستجمام، والرخاء  •

إمتيازات الّسفر
عندما تسافر مع بطاقة سيدر مايلز The Ultimate، تمّتع بمجموعة واسعة من الخدمات، والعروضات، والمزايا التي تجعل عملية تحضير سفرك بغاية 

السهولة، وتحّول رحلتك إلى ذكرى ال تنتسى. بشراكتنا مع العديد من وكالء الّسفر األكبر واألهم في العالم، نقّدم لكم عروًضا فريدة واستثنائّية إلى وجهات 
هي األهّم في العالم.

 
مع خدمات "World Elite"، ستستفيد من: 

مستشار سفر شخصي  •
فنادق فخمة ومنتجعات ممّيزة  •

برنامح الرحلة في البحر   •
برنامج الرحالت الداخلية   •
برنامج استئجار السيارة  •

برنامج السيارة والسائق الخاص  •
برنامج الطائرة الخاصة  •

إحصل على الحماية كما لم تحصل عليها من قبل

  The Ultimate برنامج الّسفر
التأمين واألمان صنوان ال يفترقان، وعندما تحصل على بطاقة "The Ultimate" سيدر مايلز ، تحصل على  بوليصة تأمين درجة أولى  على حياتك     •

وصّحتك، فتشعر باألمان وراحة البال.  
 

مع البطاقة، تحصل تلقائًيا  على بوليصة تأمين تصل قيمتها لغاية: 
لغاية مليون دوالر أميركي ضّد حوادث الّسفر والحاالت الطبّية الطارئة.   •

لغاية 10,000$ تأمين على المشتريات  •
لغاية 50,000$ تأمين على السيارة المستأجرة.  •

إستفد من مزايا لم تعرفها من قبل.

 The Ultimate مزايا
"E-Services" الخدمات االلكترونية

Audi Online: تتيح لك هذه الخدمة الولوج إلى حساب بطاقتك على مدار الساعة عن طريق اإلنترنت.  •
SMS Alerts: وصول رسائل قصيرة إلى هاتفك الجوال في كل مرة تستعمل  بطاقتك. هذا باإلضافة إلى بلوغك رسائل قصيرة تعلمك عن رصيد     •

حساب بطاقتك الشهرية والدفعة المستحقة عليك.  
E-Statement: إرسال كشف حساب بطاقتك على البريد اإللكتروني  •

Audi Assist عضوّية في برنامج
لمساعدتك، على مدار الساعة، من خالل مجموعة من الخدمات: 

مساعدة عند تعّطل السيارة على الطريق أو في حاالت الطوارئ في لبنان فقط.   •
حسومات خاصة، واإلحالة إلى الجهة المختصة.   •

تقديم معلومات عند الطلب.  •

  Audi Event Club نادي فعاليات بنك عوده
تمّتع بأفضل عروض السفر لحضور أهّم الحفالت الغنائّية والعروض الثقافية، وأكبر المبارات الرياضّية العالمية، وبأفضل األسعار بفضل موقع خاص مخّصص لك.

audieventclub.com  لمزيد من المعلومات، ندعوك لزيارة موقعنا 

*2.5 مايلز مقابل كل دوالر أمريكي تدفعها بواسطة بطاقتك عند شراء التذاكر عبر اإلنترنت مع طيران الشرق األوسط لغاية حزيران 2019

**يبلغ الحّد األقصى من األميال اّلذي يمكن جمعه باستخدام بطاقة االئتمان "The Ultimate"من بنك عوده سيدر مايلز 700,000 في العام الواحد.
أّية أميال إضافّية لن تضاف إلى رصيد حامل بطاقة و/أو صاحب الحساب سيدر مايلز.



 “The Ultimate” بطاقة سيدر مايلز اإلئتمانية

 "The Ultimate" نخبة الّنخبة في العالم فقط يحصلون على بطاقة
سافر كما ترغب مع بطاقة سيدر مايلز اإلئتمانية "The Ultimate" من بنك عوده، بوابتك إلى االمتيازات والمزايا الحصرّية. كونك من نخبة عمالئنا، ستختبر 

أجمل ما في الحياة وأثمنه، بفضل بطاقة مّتصلة ببرنامج "سيدر مايلز"، أهّم برنامج لبناني  للمسافر الدائم. 

 في الواقع، بطاقة ”The Ultimate“ تتخّطى كّل مستويات الخدمات، والمكافآت، والتقدير العالمي، بفضل البرامج اآلتية:
”The Ultimate“ برنامج األميال   •

 Concierge خدمة “The Ultimate”  •
”The Ultimate“ تجربة المطار   •

”The Ultimate“ امتيازات أسلوب الحياة   •
”The Ultimate“ برنامج التأمين   •

”The Ultimate“ مزايا  •
 

ا من العمالء الممّيزين، الذين ال يحصلون على بطاقة فحسب، إّنما على أسلوب حياة جديد. بطاقة ”The Ultimate“ متوّفرة لعدٍد محّدد جدًّ

إكسب األميال كما لم تكسبها من قبل

The Ultimate برنامج األميال
بطاقة ”The Ultimate“ سيدر مايلز اإلئتمانية تمنحك برنامج األميال األكثر سخاًء، فتقّدم لك: 

هدّية ترحيبّية قدرها 5,000 مايل.   •
نظام استثنائي لجمع النقاط، مع كّل $1 تنفقه في لبنان أو الخارج، تكسب 1.5 سيدر مايلز*.  •

إمكانّية إصدار بطاقات إضافّية وربطها بحساب بطاقتك األساسّي إلضافة النقاط.   •
تضاف األميال التي تجمعها عندما تسّدد مشترياتك بواسطة البطاقة إلى حساب أميالك Cedar Miles التي جّمعتها من سفراتك على متن خطوط طيران 

 .SkyTeam الشرق األوسط والخطوط الجوّية األخرى المتحالفة مع سكاي تيم
إستبدل نقاطك ببطاقات من شركة طيران الشرق األوسط و 19 شركة طيران أخرى متحالفة مع SkyTeam، وسافر مجاًنا حول العالم. 

إحصل على المساعدة الشخصّية كما لم تحصل عليها من قبل!

Concierge “The Ultimate “خدمة
تمنحك بطاقة ”The Ultimate“سيدر مايلز خدمة المساعد الشخصّي، "Concierge"، الذي يبقى في خدمتك على مدار الساعة أينما كنت في العالم، ليقّدم 

لك المساعدة، والنصائح، ويقوم لك بحجوزاتك كّلها. 
المساعد الشخصّي "Concierge" المحترف جاهز ليلبّي طلباتك على مدار الساعة: 

يقوم بالتحضيرات لمناسباتك الخاصة.   •
يشتري الهدايا ويجد ما يصعب إيجاده عادة.   •
يحجز التذاكر للمناسبات والعروض العالمّية.   •

يحجز المطاعم والنوادي اللليلّية.   •
يهتّم بتفاصيل جولة سفرك.   •

يحصل لك على سلفة نقدية  أو يستبدل بطاقتك في الحاالت الطارئة.  •

سافر كما لم تسافر من قبل!
 

The Ultimate تجربة المطار
بفضل ”The Ultimate” تجربة المطار وّفر وقتك الّثمين وطاقتك، واحصل على دخول مجاًنا الى صالة االنتظار المخّصصة لكبار الشخصّيات، وال تنتظر في 

صفوف طويلة لتدقيق جواز سفرك أو ختم تذكرتك. 
النفاذ إلى صاالت االنتظار في المطارات

الدخول مجاًنا لك ولشخص يرافقك الى أكثر من 900 صالة انتظار لكبار الشخصيات في المطارات حول العالم.
(يتضمنه دخول مجاني لك إلى صالتي Cedar lounge و Beirut lounge عند السفر على متن طيران الشرق األوسط)

 
خدمة المطار من ماستركارد 

خدمة استقبال كبار الشخصيات:  •
عند سفرك و وصولك إلى المطار يستقبلك مندوب خاص من قبلنا، ثم:   

يرافقك إلى كونتوار شركة الطيران لختم تذكرتك.   o
يمّررك عبر نقاط األمن/الهجرة (خدمة متوفرة فقط في بعض المطارات).   o

يرافقك إلى بوابة الطائرة مباشرة.   o
استالم حقائبك.   o

مرافقتك إلى السيارة التي تكون في انتظارك خارًجا.  o
 

خدمات المطار االسثنائّية
هذه الخدمة الممّيزة تمنحك إمكانّية تخّطي صفوف التسجيل وممّرات المسافرين المكتّظة، فتتمّتع بـ : 

المرور الخاص عند نقاط األمن.   o
مرافقة خاصة مباشرة إلى باب الطائرة.   o

توصيل حقائبك مباشرة إليك فيما تنتظر في صالة كبار الشخصيات (هذه الخدمة متوفرة في بعض المطارات المختارة فقط).   o
.(MEA ال شركة) هذه الخدمات تؤمنها شركة "كونسيارج" خاصة*

 
."The Ultimate" على هاتفك الخلوي لتعرف أكثر عن مزايا Mastercard for You أو قم بتنزيل تطبيق mastercard.com/worldelite to add ُزر موقع

إختبر االمتيازات كما لم تختبرها من قبل!

The Ultimate امتيازات أسلوب الحياة
بفضل بطاقة سيدر مايلز The Ultimate، ُكْن من ضيوف الّشرف في أرقى المطاعم، والحفالت الترفيهّية والعروض الثقافّية، واستفد من أفخر المنتجات 

التي يقّدرها كبار عمالؤنا. فهذه االمتيازات توّفر لك تجربة تناسب أسلوب حياتك.
 

امتيازات أسلوب الحياة The Ultimate تمنحك النفاذ إلى: 
امتيازات المطاعم والنوادي الليلّية   •

امتيازات التسّوق   •
امتيازات الفعاليات الخاصة  •
امتيازات مراكز االستجمام  •

امتيازات الّسفر  •
 

قم بتنزيل تطبيق Mastercard Buy 1 Get 1 على هاتفك الخلوي الكتشاف أكثر من 900 عرض متوّفر في كل أنحاء العالم

امتيازات مراكز االستجمام "سبا" 
30 دقيقة مجانية من األسترخاء واإلستجمام في أهم المنتجعات المذهلة حول العالم داخل فنادق: 

 Fairmont Hotels & Resort   •
Swissôtel Hotels & Resorts  •

Raffles Hotels & Resorts    •

تمّتع بمجموعة مراكز السبا (World Elite Spa) األهّم في العالم التي تستقبلك في: 
أكثر من 50 مركز استجمام في العالم  •

نصائح خبراء التجميل في مراكز االستجمام  •
عالم من الراحة، واالستجمام، والرخاء  •

إمتيازات الّسفر
عندما تسافر مع بطاقة سيدر مايلز The Ultimate، تمّتع بمجموعة واسعة من الخدمات، والعروضات، والمزايا التي تجعل عملية تحضير سفرك بغاية 

السهولة، وتحّول رحلتك إلى ذكرى ال تنتسى. بشراكتنا مع العديد من وكالء الّسفر األكبر واألهم في العالم، نقّدم لكم عروًضا فريدة واستثنائّية إلى وجهات 
هي األهّم في العالم.

 
مع خدمات "World Elite"، ستستفيد من: 

مستشار سفر شخصي  •
فنادق فخمة ومنتجعات ممّيزة  •

برنامح الرحلة في البحر   •
برنامج الرحالت الداخلية   •
برنامج استئجار السيارة  •

برنامج السيارة والسائق الخاص  •
برنامج الطائرة الخاصة  •

إحصل على الحماية كما لم تحصل عليها من قبل

  The Ultimate برنامج الّسفر
التأمين واألمان صنوان ال يفترقان، وعندما تحصل على بطاقة "The Ultimate" سيدر مايلز ، تحصل على  بوليصة تأمين درجة أولى  على حياتك     •

وصّحتك، فتشعر باألمان وراحة البال.  
 

مع البطاقة، تحصل تلقائًيا  على بوليصة تأمين تصل قيمتها لغاية: 
لغاية مليون دوالر أميركي ضّد حوادث الّسفر والحاالت الطبّية الطارئة.   •

لغاية 10,000$ تأمين على المشتريات  •
لغاية 50,000$ تأمين على السيارة المستأجرة.  •

إستفد من مزايا لم تعرفها من قبل.

 The Ultimate مزايا
"E-Services" الخدمات االلكترونية

Audi Online: تتيح لك هذه الخدمة الولوج إلى حساب بطاقتك على مدار الساعة عن طريق اإلنترنت.  •
SMS Alerts: وصول رسائل قصيرة إلى هاتفك الجوال في كل مرة تستعمل  بطاقتك. هذا باإلضافة إلى بلوغك رسائل قصيرة تعلمك عن رصيد     •

حساب بطاقتك الشهرية والدفعة المستحقة عليك.  
E-Statement: إرسال كشف حساب بطاقتك على البريد اإللكتروني  •

Audi Assist عضوّية في برنامج
لمساعدتك، على مدار الساعة، من خالل مجموعة من الخدمات: 

مساعدة عند تعّطل السيارة على الطريق أو في حاالت الطوارئ في لبنان فقط.   •
حسومات خاصة، واإلحالة إلى الجهة المختصة.   •

تقديم معلومات عند الطلب.  •

  Audi Event Club نادي فعاليات بنك عوده
تمّتع بأفضل عروض السفر لحضور أهّم الحفالت الغنائّية والعروض الثقافية، وأكبر المبارات الرياضّية العالمية، وبأفضل األسعار بفضل موقع خاص مخّصص لك.

audieventclub.com  لمزيد من المعلومات، ندعوك لزيارة موقعنا 

*2.5 مايلز مقابل كل دوالر أمريكي تدفعها بواسطة بطاقتك عند شراء التذاكر عبر اإلنترنت مع طيران الشرق األوسط لغاية حزيران 2019

**يبلغ الحّد األقصى من األميال اّلذي يمكن جمعه باستخدام بطاقة االئتمان "The Ultimate"من بنك عوده سيدر مايلز 700,000 في العام الواحد.
أّية أميال إضافّية لن تضاف إلى رصيد حامل بطاقة و/أو صاحب الحساب سيدر مايلز.

"The Ultimate" CARD


