Emirates NBD Visa
Signature Debit Card
Unique benefits
Free International Cash Withdrawal: Up to 10 free international cash withdrawals per year.
Lounge Key: Unlimited access to over 1000 premium airport lounges worldwide for each
primary and supplementary card.
Bon Appétit: Up to 30% discount at 2500 dining outlets across the UAE .

Enjoy Savings up to AED 14,000
CATEGORY

SELECT OFFERS

ESTIMATED VALUE

> LoungeKey: 12 annual usage at over 1000 premium airport lounges
worldwide for each Primary and Supplementary Card
> 2 Careem airport drops up to AED 100 each in a calendar year
> Up to 35% discount globally on Avis car rentals

Travel

> DragonPass: Exclusive dining discount offers at over 200 airport
restaurants using the DragonPass Dine & Travel App

> Bon Appétit: Up to 30% discount at 2500 dining outlets across the UAE

Dining

AED 2,000

> Up to 33% off dining at selected Accor restaurants across The Middle East,
Africa, India and Turkey

AED 4,000

> LiveWell: Up to 50% at over 500 spas, medical and wellness
centres, gyms and salons
> Complementary access** to multiple golf courses across to UAE
> Buy One Get One offers at over 50 locations through the Visa
Entertainer App
> 20% extra refund (up to €500) with Visa when you shop tax free
with Global Blue at participating brands
> Up to 1 year additional warranty on purchases made with the Card
> Up to 33% off stays at over 350 selected Accor Hotels across Middle East,
Africa, India and Turkey
> Jumeirah Hotel offers 25% off select hotels

Hotels

> Free daily breakfast at Fairmont and Visa Luxury Collection hotels;
$25 dining credit per stay, upgrades

> Complimentary travel insurance up to USD 500,000 on travel delay,
baggage delay, medical expenses and much more

AED 4,500
February 2022

Lifestyle
and Shopping

AED 2,000

AED 1,200

Multi-trip Travel
Insurance
Plus a host of other benefits/privileges including concierge service, fraud protection on Card, purchase protection
(against theft or accidental damage of purchased items), etc.
*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.
Nominal booking fees may apply.

**

بطاقة الخصم فيزا سيغنتشر
من بنك اإلمارات دبي الوطني
مزايا فريدة من نوعها
ً
مجانا في السنة.
سحب نقدي دولي مجاني :ما يصل إلى  10عمليات سحب نقدي دولي
الونج كي :دخول غير محدود إلى أكثر من  1000صالة مطار فاخرة حول العالم لكل من
حامل البطاقة األساسية واإلضافية.
ً
مطعما في أنحاء اإلمارات
بون أبيتيت :تخفيض يصل إلى  30%في أكثر من 2500

استمتع بتوفير يصل إلى  14,000درهم
اختيار العروض

الفئة

القيمة التقريبية

ً
ً
سنويا في أكثر من  1000صالة مطار فاخرة في جميع أنحاء
استخداما
> الونج كي12 :
العالم لكل من البطاقات األساسية واإلضافية
> خدمة توصيل مرّتين إلى المطار من كريم حتى  100درهم لكل مرّة في السنة التقويمية
الواحدة
> خصم يصل إلى  35%على إيجارات سيارات  Avisفي جميع أنحاء العالم

السفر

المطاعم

>  :DragonPassعروض وتخفيضات حصرية في أكثر من  200مطعم في المطار مع
تطبيق DragonPass Dine & Travel

> بون أبيتيت :تخفيض يصل إلى  30%في  2500مطعم في اإلمارات
> خصم يصل إلى  33%في مطاعم أكور مختارة في الشرق األوسط ،وأفريقيا والهند
وتركيا
>

أسلوب الحياة
والتسوّق

>
>
>
>

انعم بصحّ تك :خصم يصل إلى  50%في أكثر من  500سبا ومركز طبّي وصحّ ي،
ونادي رياضي وصالون تجميل
وصول مجاني** إلى مالعب جولف مختارة في اإلمارات
ً
مجانا في أكثر من  50وجهة عبر تطبيق فيزا إنترتينر
اشتر  1واحصل على 1
عروض
ِ
استرداد إضافي ( 20%يصل إلى  500يورو) من فيزا عندما تتسوق بال ضرائب مع
 Global Blueفي العالمات التجارية المشاركة
ضمان إضافي لمدة تصل إلى عام على المشتريات التي تتم باستخدام البطاقة

ً
ً
مختارا من فنادق أكور
فندقا
> خصم يصل إلى  33%على اإلقامات في أكثر من 350
في الشرق األوسط وأفريقيا والهند وتركيا
> خصم  25%في مجموعة مختارة من فنادق جميرا
ً
ً
أميركيا
دوالرا
> فطور يومي مجاني في فنادق فيرمونت وفيزا لكشري كوليكشن25 :
لإلقامة ،الترقية

ّ
تأخر الرحالتّ ،
يغطي ّ
تأخر
> تأمين سفر مجاني يصل إلى  500,000دوالر أميركي
الحقائب ،النفقات الطبية وغيرها الكثير.

 4,000درهم

 2,000درهم

 4,500درهم
فبر اير 2022

الفنادق

 2,000درهم

 1,200درهم

تأمين سفر متعدّد
الرحالت
باإلضافة إلى مجموعة من المزايا  /الفوائد األخرى التي تتضمّ ن خدمة الكونسيرج ،والحماية من االحتيال عبر البطاقة ،وحماية
المشتريات (ضد السرقة أو التض ّر ر) وغيرها.
مجرد مثال على المدخرات المتاحة مع بطاقة الخصم من بنك دبي الوطني.
*تطبق الشروط واألحكام .األرقام أعاله هي
ّ

ال تشمل جميع الرسوم والعموالت والنفقات ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى مماثلة ( .)VATيوافق
مطبقة.
المقترض بموجب هذا األمر على دفع مبلغ فيما يتعلق بأي ضريبة قيمة مضافة
ّ
** قد يتم تطبيق رسوم حجز رمزية.

