األحكـــام والشـــروط – الدخـــول إلـــى صالـــة المطــــار
(بطاقة بالتينوم االئتمانية)

تنطبق األحكام التالية على بطاقات االئتمان من بنك أبوظبي األول ،باإلضافة إلى الشروط الواردة في الشروط الرئيسية لبطاقات
االئتمان من بنك أبوظبي األول ش.م.ع.
يكون ألي أي شروط لم يرد لها تعريف في هذه األحكام والشروط المعنى المخصص لها في الشروط الرئيسية لبطاقات االئتمان
من بنك أبوظبي األول ش.م.ع.
يحق لحاملي بطاقات بالتينوم ودو بالتينوم من بنك أبوظبي األول االستفادة بـ:
 .1ما يصل إلى  4زيارات ألكثر من  1,000صالة مطار في أكثر من  300مدينة في مختلف أرجاء العالم باستخدام .LoungeKey
 oالدخول مسموح به لحامل البطاقة فقط.
 oتُفرض رسوم قدرها  32دوالرا ً أمريكيا ً عن كل ضيف إضافي وعن كل زيارة ويت ّم قيدها على حساب حامل البطاقة.
 oيحق لحاملي البطاقة االستمتاع بالدخول إلى الصاالت المدرجة في تطبيق  LoungeKeyبمجرد إبراز بطاقة بنك أبوظبي
األول الخاصة به وذكر "برنامج  "LoungeKeyعند موظف االستقبال في الصالة.
صح العمالء بالرجوع إلى تطبيق  LoungeKeyأو الموقع اإللكتروني للتحقق من أحدث قائمة بصاالت المطار قبل
 oيُن َ
الدخول إلى الصاالت.
 .2دخول غير محدود ومجاني إلى أكثر من  25صالة مطار إقليمية ودولية في أنحاء اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية
السعودية ،واألردن ،والكويت ،ومصر ،والمغرب ،والواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة ،وكندا ،وألمانيا ،وفرنسا،
وسنغافورة وأكثر.
 oالدخول مسموح به لحاملي البطاقة فقط.
 oتُفرض رسوم قدرها  32دوالرا ً أمريكيا ً عن كل ضيف إضافي وعن كل زيارة ويت ّم قيدها على حساب حامل البطاقة.
 oلن يتم إدراج القاعات التي يدخلها العمالء في إطار هذا البرنامج في احتساب  LoungeKeyلـ  4زيارات في السنة.
صح العمالء بالرجوع إلى https://www.mastercard.ae/en-ae/consumers/lounge-platinum.html
 oيُن َ
للتحقق من أحدث قائمة بصاالت المطار قبل الدخول إلى القاعات.
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أبوظب األول ش.م.ع مرخص ومنظم من قبل مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .عنوان مقره الر ي
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