
بطاقة Horizon Plus الزرقاء 

القرض االستهالكــــــي على   Horizon Plus  الزرقاء 
بطاقة Horizon Plus الزرقاء من بنك عوده هي فريدة من نوعها  وليست مجرد بطاقة عادية بل يمكن إستخدامها بمثابة قرض إستهالكي,
د عبر دفعات شهرية متساوية ومرتبطة بجدول زمني محّدد مسبقًا دون دفع أي فائدة ودون الحاجة إلى ملء أوراق وتوفير مستندات  ُيَسدَّ

 معينة كما هو الحال في طلبات القروض االستهالكية.

استعماالت هذه البطاقة
يمكن استعمال بطاقة Horizon Plus الزرقاء لشراء جميع الحاجات االستهالكية والكماليات التي يحتاجها المرء. وهي تناسب األشخاص الساعين إلى رفع مستواهم 
المعيشي أو الراغبين في بناء أسرة وتجهيز منزل كامل يضم المفروشات واإللكترونيات وغيرها من مستلزمات الرفاهية في العيش كالسفر وشراء المجوهرات ...

الميزات الحصرية لهذه البطاقة 
استعمالها كقرض استهالكي لدى شبكة التجار المعتمدين حيث يتم:  •

تقسيط المشتريات لدى هذه الشبكة بصفر ٪ فائدة.   -
وتسديد قيمة المشتريات على دفعات شهرية متساوية ومجدولة خالل فترة زمنّية محّددة مسبقًا.   -

استعمالها كبطاقة ائتمان دوارة لدى اي  تاجر خارج الشبكة المعتمدة في لبنان والعالم.  •

“Hot Merchants Network”  شبكة التجار المعتمدين
“Hot Merchants Network” يمكن استعمال هذه البطاقة لدى شبكة التجار المعتمدين

لشراء األدوات المنزلية، الكهربائية، اإللكترونية والمفروشات أو دفع رحالت السفر وغيرها من الدفعات اإلستهالكية اإلستثنائية. وتضم هذه الشبكة نخبة التجار في 
مختلف المناطق اللبنانية وهي تتوسع بانتظام لتغطي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

لإلطالع على شبكة التجار المشتركين في هذا البرنامج ما عليك سوى:
البحث في الدليل المرفق مع بطاقتك عن الفئة التي تريد.  •

 www.audicards.com :أو الدخول إلى العنوان االلكتروني التالي  •
أو البحث عن شعار الـ “Hot Merchants Network” المعروض على أبواب وواجهات المتاجر المشتركة في البرنامج.  

األمان
عندما تحمل بطاقة الشريحة الذكية، سوف تتمتع بقدر أكبر من األمان لدفع النقود كون هذه البطاقة ال يمكن أبدًا نسخها.

تعمل البطاقة وفق فترة تمتد على شهر واحد، تبدأ كل ٢٦ من الشهر وتنتهي في ٢٥ من الشهر التالي.
يرسل بنك عوده إليك كشف حساب شهريا ً يتضمن العمليات كافة التي أجريتها عبر البطاقة لهذه الفترة وتاريخ استحقاق الدفع.

في تاريخ استحقاق راتبك الشهري، تحسم الدفعات المستحقة تلقائيا  من حسابك الجاري في ”مصرف لبنان“.

كيف تعمل بطاقة Horizon Plus  الزرقاء؟
فور الحصول على البطاقة، يحدد لك سقفان منفصالن لالئتمان:

سقف ائتمان للقرض االستهالكي مخصص للشراء من شبكة التجار المعتمدين ”Hot Merchants Network“ تسدد قيمتها عبر دفعات شهرية متساوية دون دفع أي فائدة.
سقف ائتمان دوار يمكنك استعماله لدى أي تاجر يعتمد بطاقة ماستركارد.

كشوفات الحساب الشهرية
تحصل مع نهاية كل شهرعلى كشفي حساب شامَلْين:

يعرض األول تفصيًال للعمليات المنفذة لدى شبكة التجار المعتمدين ولقيمة الدفعة الشهرية ورقم القسط.
ويتناول الثاني تفصيًال للعمليات التي تمت خارج شبكة التجار المعتمدين وقيمة الدفعة الشهرية المستحقة. 

الدفعات الشهرية
تسدد كل العمليات المنفذة لدى شبكة التجار المعتمدين، على دفعات شهرية متساوية وذلك حسب جدول الدفع المعتمد لدى كل تاجر ودون دفع أي فائدة.

تسدد كل العمليات التي تتم خارج شبكة التجار المعتمدين كاملة او بدفع ١٠٪ من قيمتها على ان يخضع المبلغ المتراكم لفائدة شهرية.

Audi Event Club  برنامج
وهو موقع إلكتروني يخول حاملي بطاقات بنك عوده الحصول على أفضل العروضات والحفالت الغنائية الموسيقية العالمية وعروض مسرحية أو مباريات رياضية بأسعار 

www.audieventclub.com .مخفضة
تضاف الدفعات المسددة كافًة إلى السقف المتبقي بحيث تصبح متوفرًة إلستخدامها

مجددا،ً بما يؤمن الحصول على قرض استهالكي متجدد ودائم.

  Horizon Plus منافع اضافية لبطاقة الزرقاء
تقدم بطاقة Horizon Plus الزرقاء لك المنافع التالية:

بوليصة تأمين لحماية مشترياتك حتى ١٥٠٠ د.أ.
تخضع كل المشتريات بواسطة البطاقة على تغطية ضد السرقة أو الفقدان أو الضرر لفترة ٩٠ يومًا من تاريخ الشراء.

برنامج  "مكافآت عوده"
يؤدي استخدام البطاقة، الى الحصول تلقائيًا على نقطة واحدة مقابل كل ١٠$ أنفقتها. ويمكن استبدال النقاط ببطاقة سفر مجانية أو مجموعة من الهدايا من دليل هدايا     

"مكافآت عوده".

"E-Services" الخدمات االكترونية
إنها طريقة سريعة وآمنة لمعرفة حركة العمليات على بطاقتك. تشمل الخدمات اإللكترونية:

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 Cards Online: تتيح لك هذه الخدمة الولوج إلى حساب بطاقتك على مدار الساعة عن طريق اإلنترنت.  •


