Debit Cards

Emirates NBD Visa
Signature Debit Card
Unique benefits
Free International Cash Withdrawals: Up to 10 free international cash
withdrawals per year.
Complimentary Airport Lounge Access: Unlimited access to over 900 premium
airport lounges in more than 300 cities worldwide, irrespective of your airline or
travel class.
Global Concierge: Travel & Entertainment and Leisure to Retail and Personal Services.

Enjoy savings up to AED 9,010
Exclusive Benefits
Travel Privileges

Annualised
Value (AED)

> Free International Cash Withdrawals
Up to 10 free international cash withdrawals
per year for withdrawal above 200 USD.

200

> Complimentary Airport Lounge Access
Unlimited access to over 900 premium airport
lounges in more than 300 cities worldwide,
irrespective of your airline or travel class.

1,200

> Global Concierge
Travel & Entertainment and Leisure to Retail
and Personal Services.
> Complimentary Travel insurance

Basis of Savings*

Assuming 6 uses in a year

500
1,200

Assuming Schengen Visa Insurance cover for a family of 4
1 family visit to the EU

> DragonPass
200 Airport Restaurants in Key MENA Corridoors

200

20% discount on AED 1000 Annual spend

> Agoda Hotel Discount @ 12%

960

10 night stay @ AED 800/night

> Roxy Cinema - 20% off from Sunday to
Thursday only

400

On AED 2,000 Annual Spend @ Roxy per T&Cs

> Meraas - Restaurants, attractions & cinemas

200

On AED 1,000 Annual Spend @ Meraas Restaurants &
Attractions per T&Cs

> Majid Al Futtaim (MAF) Offers

100

On AED 1,000 Annual Spend @ MAF Restaurants &
Attractions per T&Cs

> Extended Warranty & Purchase Protection

250

Approximate cost on white goods

Unmatched Rewards

> Loyalty Rewards

2,000

Promotional cash back/Rewards over the year

> Savings from Bon Appétit, LiveWell & GoodTimes

1,800

Average 15% savings on dining spend of AED 12,000 p.a.
at partner outlets

> Visa Global Emergency Assistance Services

Complimentary

> Supplementary cards

Complimentary
9,010

*Terms and Conditions apply. The above calculation is only a representation of savings available with the Emirates NBD Debit Card.
All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT). The Borrower hereby agrees to pay an amount in respect of any applicable VAT.

To apply, please call: __________________________________________ Tel. No: ________________________________________________
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Total Savings

Up to 10 Supplementary Cards, in addition to the primary
benefits

بطاقات االئتمان

بطاقة الخصم فيزا
سيغنتشر من بنك
اإلمارات دبي الوطني
مزايا فريدة
ً
مجانا :إمكانية القيام بـ  10عمليات سحب نقدي دولي
سحب نقدي دولي
مجانية في السنة.
دخول مجاني إلى صاالت اللونج في المطارات حول العالم :دخول المحدود
إلى أكثر من  900صالة لونج في المطارات وذلك في أكثر من  300مدينة حول
العالمً ،
أيا كانت الخطوط الجوية أو درجة السفر.
خدمة كونسيرج عالمية :مزايا السفر والترفيه والراحة مقدمة إلى خدمات األفراد
والخدمات الشخصية

تمتع بتوفير يصل إلى  9,010درهم
مزايا حصرية
مزايا السفر
> سحب نقدي دولي مجاني
ما يصل إلى  10عمليات سحب نقدي دولي في
السنة عند سحب مبلغ أكبر من  200دوالر أمريكي.
> دخول مجاني إلى صاالت المطارات
دخول المحدود إلى أكثر من  900صالة مطار في أكثر
من  300مدينة حول العالمً ،
أيا كانت الخطوط الجوية
أو درجة السفر.
> خدمة كونسيرج عالمية
مزايا السفر والترفيه والراحة مقدمة إلى خدمات
األفراد والخدمات الشخصية
> تأمين سفر مجاني

القيمة السنوية
(درهم)

أسس التوفير*

200

1,200

مرات في السنة
بإفتراض العدد هو ّ 6

500
1,200

مكونة
بإفتراض أن تأشيرة الشنجن توفر تغطية تأمين لعائلة
ّ
من  4أشخاص .عائلة واحدة مسافرة إلى أوروبا

> دراغون باس
 200مطعم في صاالت مطارات رئيسية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

200

ً
سنويا
خصم  20%عند إنفاق  1,000درهم

> خصم بقيمة  12%للحجوزات في فنادق أجودا Agoda -

960

إقامة  10ليال مقابل  800درهم لليلة الواحدة

> سينما روكسي – خصم  20%من األحد إلى
الخميس فقط

400

> ميراس :مطاعم ومنشآت وسينما

200

> عروض مجموعة ماجد الفطيم ()MAF

100

الممدد وحماية المشتريات
> الضمان
ّ

250

مكافآت ال مثيل لها

ً
سنويا في سينما روكسي.
عند إنفاق  2,000درهم
تطبق الشروط واألحكام.
ّ
ً
سنويا في مطاعم ومنشآت ميراس.
عند إنفاق  1,000درهم
تطبق الشروط واألحكام.
ّ
ً
سنويا في المطاعم والمنشآت التابعة لمجموعة
عند إنفاق  1,000درهم
تطبق الشروط واألحكام.
ماجد الفطيم.
ّ
التكلفة التقريبية على األجهزة الكهربائية المنزلية األساسية

> مكافآت برامج الوالء

2,000

عروض استرداد نقدي  /مكافآت على مدار العام

> التوفير مع برنامج «بون أبيتيت»« ،انعم
بصحتك» وبرنامج «جوود تايمز»
ّ

1,800

متوسط توفير بنسبة  15%في المطاعم وذلك عند إنفاق  12,000درهم
ً
سنويا في األماكن المشاركة

> خدمات المساعدة الطارئة من فيزا في جميع أنحاء
العالم

ً
مجانا

> البطاقات اإلضافية

ً
مجانا

9,010

*تطبق الشروط واألحكام .الحسابات المذكورة أعاله هي نموذج للتوفير على بطاقة االئتمان سكاي واردز سيجنتشر من بنك اإلمارات دبي الوطني ،وهي مبنية على أسعار السوق الحالية مع افتراض
استخدام البطاقة/المزايا التي هي فريدة بطبيعتها و/أو خاضعة للتغيير .يجب أن تتحقق قيمة اإلنفاق المطلوبة في غضون  3دورات للفاتورة من تاريخ الموافقة.
المقترض بموجبه على أن يسدد مبلغ ما بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة معمول بها.
المضافة أو أى ضريبة مبيعات أخرى مماثلة  .يوافق ُ
كافة الرسوم ،العموالت واألتعاب مستثناة من ضريبة القيمة ُ

لتقديم الطلب يرجى اإلتصال ______________________________________ :هاتف رقم__________________________________________ :

الخدمات المصرفية المميزة

يونيو 2018

التوفير اإلجمالي

ما يصل إلى  10بطاقات إضافية إلى جانب مزايا البطاقة األساسية

