
 ABC بطاقة

بطاقة ABC اإلئتمانية من بنك عوده ال تشبهه غيرها من البطاقات!
فهي تجمع ما بين مرونة الّدفع، ونظام المكافآت الذي تقّدمه بطاقة الوالء،

والتقنّية الثورّية لبطاقة الّدفع بدون لمس. 

بطاقة ABC متوفرة في فئتين: 
• بالتينوم 

• كالسيكية 

ABC برنامج الوفاء من
إجمع النقاط كّل مّرة تستعمل بطاقتك في مراكز ABC Department store للتسّوق، أو خارجها: 

• نقطة ١ لكّل 1$ تدفعه داخل محالت ABC Department store أو المحالت التابعة. 
• نقطة ١ واحدة لكّل 10$ تدفعها خارج محالت ABC Department store أو الحالت التابعة. 

 .ABC أو امتيازات الّسفر من ABC إستبدل نقاطك مقابل قسائم شرائّية من
• قسائم ABC الشرائّية

إستبدل كّل 2,000 نقطة بقسائم شرائّية قّيمة:
70$ لحاملي البطاقة بالتينية و 50$ لحاملي البطاقة الكالسيكّية. 

• امتيازات ABC للّسفر 
استبدل نقاطك بامتيازات الّسفر اآلتية: تذاكر سفر، رحالت منظمة، حجز غرفة في الفندق، إيجار سيارة، وزن الحقائب الزائد، ضريبة المطار. 

هدّية ABC الترحيبّية 
 .ABC بالتينوم: قسيمة حسم ترحيبّية بنسبة 15%، وبطاقتين لحضانة األطفال في ABC بطاقة •

.ABC الكالسيكّية: 300 نقطة ترحيبّية، وبطاقتين لحضانة األطفال في ABC بطاقة •
 

صفر ٪ فائدة 
استفد من صفر ٪ فائدة  خالل األشهر الثالثة األولى عند شرائك بقيمة 300$ أو أكثر من ABC خالل شهري نيسان وتشرين األول. 

Happy Monday
تمّتع بالّتسوق في متاجر ABC Department store كّل نهار إثنين واستفد من حسم* 10% على مشترياتك.

 
امتيازات ABC الحصرّية 

• نزيالت خاصة، عروض واحتفاالت حصرّية
• توصيل المشتريات إلى المنزل مجاًنا 

• نقاط إضافية بمناسبة عيد ميالدك
• موقف مجاني**

إختبر عروض األزياء العالمّية**
كّلما اشتريت بقيمة 300$ بواسطة بطاقتك اإلئتمانّية، تحصل على فرصة لدخول سحب يخّولك الفوز برحلة لحضور أحد عروض األزياء العالمّية. 

استرجع النقود 
إسترجع نسبة من المبلغ الذي دفعته كّل مّرة تستعمل بطاقتك في محالت ABC وفي عدد من المتاجر المختارة في لبنان. تجد الئحة المتاجر في كتّيب 

bankaudi.com.lb أو abc.com.lb :اإلتمانية أو على أحد الموقعين التالين ABC بطاقة
 

برامج التأمين 
 **.ABC ا على بوليصة تأمين ضّد حوادث الّسفر وفي الحاالت الصحّية الطارئة لغاية 100,000$ ، عندما تشتري تذاكر الّسفر بواسطة بطاقتك اإلئتمانية تحصل تلقائيَّ

تأمين على المشتريات لغاية 1,500$، وعلى كافة المشتريات التي تقوم بها بواسطة البطاقة، ضّد الّسرقة أو التلف.

"E-Services" الخدمات اإللكترونية
• رسائل التنبيه القصيرة SMS Alert: تصلك رسائل التنبيه إلى موبايلك عن فاتورة بطاقتك الشهرية، تاريخ استحقاق الّدفع، وكافة امتيازات ABC الحصرّية. 

ا عبر البريد اإللكتروني.  • كشف الحساب اإللكتروني E-statement: يصلك كشف حساب بطاقتك شهريًّ
• Audi Cards Online: يمكنك اإلّطالع على حركة عمليات بطاقتك باستعمالك كلمة مرور آمنة.

 
ماذا بعد ... تقنية الدفع بدون لمس الجديدة 

بطاقة ABC مزّودة بأحدث تقنيات الّدفع Tap to Pay، حيث يمكنك أن تنقر بطاقتك أمام الجهاز القارئ لتدفع فاتورتك وتمضي. تقنّية الدفع بدون لمس 
PayPass سريعة وسهلة، توّفر الوقت وال تضطر لالنتظار للحصول على الفّكة، فتنهي معاملتك بسرعة. 

األحكام والشروط 
  .ABC جمع النقاط: نقطة ١ واحدة لكّل 10$ تدفعها بواسطة بطاقتك في متاجر المجوهرات داخل متاجر

تظّل النقاط صالحة لمّدة ثالثة سنوات من تاريخ إصدار البطاقة. 
.ABC توصيل المشتريات مجاًنا إلى المنزل: للمشتريات بقيمة 500$ كحّد أدنى من متاجر

يمكن إجراء تعديل واحد على امتيازات الّسفر، وتسّجل الكلفة على حامل البطاقة. 

 ABC على ماركات*
** فقط لحاملي بطاقة بالتينوم كاملة المزايا.


