
  
 

TRAVEL THE WORLD WITH YOUR 
LEBANESE LIRA

Are you always gearing up for your next trip? Don’t let your  
budget stop you from planning the best getaway. Use your new 
Bank Audi Visa Cedar Miles in Lebanese Pounds for your local 
everyday purchases and international spending, earn miles and 
redeem them for free tickets to plan your perfect trip.

Bank Audi Visa Cedar Miles LBP is the first contactless, co-branded 
card with the Middle East Airlines in Lebanese Pounds that earns 
you miles while enjoying a new customer experience of proximity 
payment.

To help you take off faster, the Visa Cedar Miles LBP offers 
you a welcome bonus of 3,000 Miles, upon first usage. 

EXCEPTIONAL BENEFITS WITH YOUR 
VISA CEDAR MILES LBP CARD

A card enabled with the newest payment technology: 
“Visa PayWave”
This card features the latest and most advanced payment 
technology to make payments faster, safer and easier than ever. 
The contactless payment feature allows you to make payments 
for everyday purchases in a matter of seconds. It’s a new, 
convenient and secure way to pay. 

An exceptional Loyalty program 
Now you can pay for your everyday purchases in LBP with your 
new Bank Audi - Cedar Miles credit card, and earn miles* the 
easiest way possible. Your miles will be exchanged for Free 
Reward tickets, ticket upgrade or excess luggage Rewards. 

Earn 1 mile for every 2,000 LBP spent on your card* 

*Earn 2 miles for every 2,000 LBP spent on your card when buying 
your ticket online through MEA until June 2019. 

A card with flexible payment options
Pay at your convenience with the option to settle your balance  
in full or by monthly installments of as low as LBP 25,000 or 5% 
of your total outstanding balance, whichever is greater.  
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*Miles are non-qualifying. The maximum possible number of miles gathered
on your Bank Audi Cedar Miles card is 300,000 Miles per year.

ADDITIONAL BENEFITS 
Bank Audi Visa Cedar Miles LBP offers more benefits such as:

Free Access to Beirut Lounge 
Cardholders traveling in Economy Class will enjoy free access to 
Beirut lounge in Lebanon upon presenting their card, when 
traveling with MEA (ME Coded Flights).

Standard Insurance Program
Travel and shop with confidence and benefit from our insurance 
programs:

Up to $100,000 Travel Accident Insurance
Buy your travel ticket with your card and benefit from a Travel 
Accident Insurance coverage of up to $100,000.

Up to $1,500 Purchase Protection Insurance
All purchases made with your card will be covered against 
loss, theft and damage.

Audi Assist
Audi Assist membership helps you around the clock (in 
Lebanon) with a variety of assistance services, such as:

Roadside Assistance and Emergency Services

E-services
It is a fast and secure way to stay in touch with your credit card 
activities. The "e-services" program includes:

SMS Alerts: You will be notified by SMS alerts whenever 
your card has been used.
SMS Pull Service: Allows you to pull the information you 
want to know about your credit card activities anywhere and 
anytime.
E-Statement: You will receive your statement by e-mail.
Audi Cards Online: Allows you to get real-time information 
on your credit card accounts through the internet.

Audi Event Club
Is an exclusive website that provides you with access to the best 
and latest international entertainment and sports events at a 
preferential rate. By accessing www.audieventclub.com, you 
will be able to purchase tickets for:

Music & Concerts
Sports & Outdoor activities
Fashion & Red Carpet
Theatre & Travel

Add an extra layer of security for your online shopping

             is a free service designed to make internet transactions 
safer by authenticating your identity thanks to a password you 
create through            and          .

Bank Audi sal - Plaza, Bab Idriss, Beirut, Lebanon
Fully paid capital: LBP 668,194,681,824
CRB: 11347 Beirut - List of Banks No. 56
24-Hour Help Desk: 01-212120 / 1570
bankaudi.com.lb
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بطاقة بميزات دفع مرنة
سّدد المبلغ الذي أنفقته بالكامل في نهاية كّل شهر أو على دفعات 
الرصيد  مجموع  من   5% أو  ل.ل.،   25,000 إلى  تصل  قد  شهرية 

المستحّق، أّيهما أكبر.

مزايا وفوائد إضافية
تقّدم بطاقة فيزا سيدر مايلز بالليرة اللبنانّية مزايا إضافّية تشمل ما يلي: 

الدخول مجاًنا إلى "صالة بيروت“ في مطار رفيق 
الحريري الدولي

يتمّتع حاملو بطاقة فيزا سيدر مايلز الذين يسافرون بدرجة اقتصادي 
الدخول  بإمكانّية   ،(ME Coded Flights) االوسط  الشرق  طيران  على 
مجاًنا إلى ”صالة بيروت“ في مطار رفيق الحريري الدولي، عند إبراز 

بطاقتهم. 

برنامج التأمين األساسّي
سافر، تسّوق، واستفد من برنامجي التأمين التالين: 

تأمين ضد حوادث الّسفر لغاية 100,000  د.أ.
على  ا  تلقائيًّ واحصل  بطاقتك،  بواسطة  سفرك  تذكرة  اشتري 

بوليصة تأمين ضّد حوادث السفر تصل لغاية 100,000 د.أ. 
 

تأمين على المشتريات لغاية 1,500 د.أ.
المشتريات التي تسّددها بواسطة بطاقتك مؤّمنة ضّد الفقدان، 

الّسرقة، أو التلف. 

سافر حول العالم بالليرة اللبنانّية
أحالمك.  رحلة  تعيق  ميزانيتك  تدع  ال  القادمة؟  سفرتك  تنتظر  هل 
استعمل اآلن بطاقة فيزا سيدر مايلز الجديدة بالّليرة اللبنانّية من بنك 
ا، واجمع األميال لتسافر  ا وعالميًّ عوده، لشراء حاجياتك اليومّية، محليًّ

أينما تشاء.

فيزا سيدر مايلز بالليرة اللبنانّية من بنك عوده هي البطاقة األولى 
األوسط،  الشرق  خطوط  مع  المشتركة  مباشر  الغير  الدفع  بتقنية 
لشراء  استثنائّية  بتجربة  تتمّتع  فيما  األميال  جمع  لك  تتيح  والتي 

حاجياتك بكّل سهولة.

مايلز  فيزا سيدر  بطاقة  لك  تقدم  أسرع،  السفر  على  ولنساعدك 
أول  عند  3,000 مايل، وذلك  بقيمة  ترحيبّية  جائزة  اللبنانّية  بالليرة 

إستخدام للبطاقة. 
 

سيدر  فيزا  بطاقة  من  استثنائّية  مزايا 
مايلز بالليرة اللبنانّية 

"VISA PAYWAVE" :بطاقة مجّهزة بأحدث تقنّية دفع
لتّسهل  تطّوًرا  وأكثرها  الدفع  تقنيات  بأحدث  البطاقة  هذه  جّهزت 
عملّية الّدفع وتجعلها أكثر أماًنا وسرعة. ومع ميزة الدفع بتكنولوجيا 
مشترياتك  ثمن  تسّدد  أن  بإمكانك  أصبح  مباشر،  الغير  االتصال 
الصغيرة بثواٍن. إنها ببساطة تقنّية الدفع األحدث واألسهل واألكثر 

أمانًا.

برنامج والء فريد من نوعه  
ثمنها  وتسدد  اليومّية  حاجياتك  تشتري  أن  اآلن  بإمكانك  أصبح 
عوده،  بنك  من  مايلز  سيدر  الجديدة  االئتمانية  البطاقة  بواسطة 
وتستبدلها ببطاقات سفر  وتجمع األميال* بأسهل طريقة ممكنة، 
الوزن  شراء  تغطي  أو  بها،  تسافر  التي  الدرجة  ترفع  أو  مجانّية، 

الزائد.

  

لإلّطالع بشكل أفضل على خصائص وشروط هذا المنتج، الرجاء زيارة الموقع: 
 bankaudi.com.lb/customer-protection

 تدفعها بواسطة بطاقتك*
 مايل 1

*2 مايلز مقابل كل 2000 ل.ل تدفعها بواسطة بطاقتك عند شراء التذاكر عبر اإلنترنت مع طيران الشرق 
االوسط لغاية حزيران 2019

 “AUDI ASSIST” برنامج
تمنحك العضوّية في برنامج Audi Assist خدمات مختلفة على مدار 

الساعة أينما كنت داخل لبنان: 
خدمات  أو  الطريق  على  سيارتك  تعّطلت  حال  في  مساعدة 

طوارئ في حال تعّرضك لحادث سير. 

 
الخدمات اإللكترونّية

االئتمانّية  بطاقتك  حساب  لمراقبة  وآمنة  سريعة  إلكترونّية  خدمات 
تشمل ما يلي: 

رسائل التنبيه القصيرة SMS: التي تصلك إلى هاتفك الجوال 
كّلما استعملت بطاقتك. 

خدمة SMS PULL : للحصول على المعلومات التي تريدها عن 
حركة بطاقة ائتمانك في أّي وقت وأّي مكان. 

عبر  مباشرة  يصلك كشف حسابك  اإللكترونّي:  الحساب  كشف 
البريد اإللكتروني في نهاية كّل شهر.  

خدمة AUDI CARDS ONLINE: تسمح لك بالحصول على 
المعلومات في الوقت الفعلي عن حركة بطاقتك اإلئتمانية.

 “AUDI EVENT CLUB“ برنامج
وهـو موقـع إلكتـرونـي يخـول حاملـي بطـاقـات بنك عوده الحصـول 
على أفضـل الـعـروضـات والحفـالت الغـنـائـيـة الموسيقـيـة العـالمـيـة 

وعروض مسرحية أو مباريات رياضية بأسعار مخفضة.
audieventclub.com

درجة حماية إضافية للتسّوق عبر اإلنترنت
            ميزة األمان الثالثّية األبعاد  هي  خدمة مجانّية صّممت 
إلضفاء المزيد من األمان على عمليات التسّوق التي تقوم بها عبر 
اإلنترنت، من خالل التحّقق من هوّيتك عبر إدخال كلمة مرور تبتكرها 

بنفسك بفضل شيفرة األمان              و          .
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*االميال المكتسبة غير مؤهلة. يبلغ الحّد األقصى من األميال اّلذي يمكن جمعه باستخدام
  بطاقة ائتمان بنك عوده – سيدر مايلز 300,000 مايل في العام الواحد 

2,000


