
“Montecristo” بطاقة

MONTECRISTO مونتيكريستو  - بطاقة صّممت خّصًصا لمحّبي السيغار  - بطاقة فيزا بالتينوم

بطاقة فيزا بالتينوم "مونتيكريستو" 
إن كنــت مــن هــواة أو عّشــاق الســيغار، تمنحــك بطاقــة فيــزا بالتينــوم "مونتيكريســتو" مــن بنــك عــوده، وســيلة جديــدة لتظهــر مــدى تقديــرك لواحــدة مــن أبســط 

األمور التي تمنحك لّذة التمّتع بالحياة. 
ا، وتعكس ذوقك الشخصّي وأسلوب حياتك، وتمنحك باقة فريدة من المزايا.  تقّدم لك هذه البطاقة ماركات السيغار األهّم عالميًّ

معاملة خاّصة 
الدخول مجاًنا إلى صالة مدّخني السيغار في مطار بيروت – رفيق حريري الدولي. استرح في صالة كبار الشخصيات، وتمّتع بالمزايا التالية: 

خدمة شخصّية تشمل مساعدتك في التسّوق من المنطقة الحّرة في  المطار.   •
مقاعد جلدّية مريحة، بار للمشروبات، وجّو كوبّي حقيقّي.   •

مشروبات روحّية وباردة نخب أّول.   •
النفاذ إلى مختلف التسهيالت في صالة كبار الشخصيات.  •

 
الدخول مجاًنا إلى غرفة حفظ السيغار الفاخر 

في هذا المكان الجديد بمفهومه، يمكنك أن تجد: 
مجموعة نادرة من المنتجات الفريدة من نوعها.   •

مجموعة استثناثّية من أجود أنواع السيغار الكوبّي الفاخر.  •

رحلة إلى كوبا
شارك في مهرجان "ال هابانو" 

تمنحك بطاقة فيزا بالتينوم "مونتيكريستو" الفرصة لتربح إحدى الرحلتين المثيرتين، لتحضر مهرجان السيغار السنوّي في كوبا.
 

لمحة عن مهرجان السيغار 
يعتبــر مهرجــان "ال هابانــو" أهــّم حــدث مخّصــص لعّشــاق الســيغار، حيــث يســتقطب مئــات الذّواقــة الذيــن يأتــون إلــى كوبــا ليتذّوقــوا الســيغار الفاخــر ويتمّتعــوا 

بتجربة فريدة ورائعة.
 كما يمكن لعشاق السيغار، طوال أسبوع المهرجان:
أن يجولوا في مزارع السيغار ويزوروا المصانع.   •

أن يستمتعوا بعشاء فاخر، حيث يلتقون بهواة السيغار، ويدّخنون أجدد األنواع.  •
 

كيف تربح الرحلة؟ 
بمجّرد حصولك على البطاقة، ستدخل الّسحب. ولكّل ١٠ عمليات دفع تسّددها بواسطة بطاقتك، تدخل الّسحب مّرة جديدة. 

ما هي الجوائز؟ 
إذا حالفك الحظ وربحت الرحلة إلى كوبا، ستتمّتع بأسبوع لشخص واحد، يتضّمن التالي:

تذكرة سفر درجة رجال األعمال، ذهاًبا وإياًبا  •
فندق خمس نجوم، مع فطور   •

التوصيل من المطار/الفندق/المطار  •
النقل مؤمن في الباص إلى مختلف األنشطة واألماكن المذكورة في البرنامج  •

خدمة الدليل السياحّي  •
عناية شخصّية   •

مزايا خاصة
إضافة إلى القوة الشرائية التي تمنحك إياها بطاقة مونتكريستو، إليك المزايا اإلضافية التالية: 

حســومات خاصــة: تحصــل علــى حســم ٥٪ علــى مختلــف أكسســوارات الســيغار مــن متاجــر "La Casa del Habano" فــي لبنــان (بمــا فيهــا متجــر المدينــة الحــّرة فــي   •
مطار بيروت).

إشــتراك مجانــي فــي مجّلــة Cigar Epicure: وهــي مجّلــة متخّصصــة بأخبــار الســيغار، لتبقــى مّطلًعــا علــى آخــر األخبــار فــي صناعــة الســيغار، وأحــدث المنتجــات،   •
والنتائج المالّية لشركات السيغار العامة. 

الرسالة الشهرّية: ستحصل بصورة دورّية على رسالة تعلمك عن آخر اإلصدارات واإلنتاجات في العاصمة الكوبية، هافانا، إضافة إلى األخبار المتعلقة      •
 www.habanossa.com :بصناعة السيغار واألحداث العالمية ذات الّصلة. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع    

ا على التأمين خالل سفرتك.  تأمين ضّد حوادث الّسفر وتأمين على الّصحة لغاية ١٠٠,٠٠٠$*: عندما تشتري تذكرة سفرك بواسطة بطاقتك، تحصل تلقائيًّ  •
تأمين المشتريات لغاية ١,٥٠٠$*: تغّطي بوليصة التأمين كافة المشتريات التي تسّددها بواسطة بطاقتك، ضّد الّسرقة، والفقدان، أو التلف.   •

مرونة التسديد: يمنحك بنك عوده إمكانية اختيار طريقة التسديد التي تالئمك: يمكنك تسديد ما دفعته على دفعات شهرية بمجّرد دفع ١٠٪ من الرصيد   •
    المستحق للدفع، كما يمكنك أن تسّدد المبالغ المسحوبة على البطاقة كاملة في نهاية كّل شهر. 

الخدمات االكترونية "E-Services": 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.  -
Audi Event Club : وهو كناية عن موقع إنترنت حصرّي يقّدم لك أفضل الحفالت وأحدث العروض الترفيهّية والمباريات الرياضّية بأسعار تفضيلّية.   •

عندما تزور موقع www.audievents.com، يمكن شراء التذاكر ورزمات كبار الشخصيات لألحداث اآلتية: 
حفالت الموسيقى   -

المباريات الرياضية واألنشطة في المالعب غير المسقوفة  -
عروض األزياء العالمية   -

حجز بطاقات العروض المسرحّية ورحالت السفر.   -
تمّتع برزمة عضوّية مونتيكريستو*: عندما تحصل على بطاقتك، تحصل أيَضا على سيغار مونتيكريستو، علبة كبريت مونتيكريستو، وقاطع السيغار.   •

*متوفرة فقط لحاملي البطاقات بمزايا كاملة. 
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