
جدید

احصل علی بطاقة األهلي االئتمانیة
الجدیدة لالسترداد النقدي اآلن

مجانًا
مدى الحیاة

•   بدون إتصال 
•   احصل علی استردادك النقدي کل شهر 

•  تقدم بطلب بطاقة األهلي االئتمانیة لالسترداد النقدي املصممة خصیصا لك
•  مجانا مدى الحیاة، بدون شروط أو قیود



مـقـدمــة

•   20٪ استرداد نقدي إضافي من املبلغ املسترد علی قیمة مشتریاتك علی الفئات التالیة:
•      تطبیقات املواصالت.

•      تطبیقات نقل األغراض وتسلیمها.
•      تطبیقات توصیل الطعام.

•      السوبرمارکت والهایبر مارکت.
•      االستخدام الدولي.

•      عند تغیر طریقة السداد من 100% إلی 5 %.

•      مجانیة مدى الحیاة بدون رسوم

•      خدمة أثیر

•      معتمدة عاملیا

•      متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 

•      توفر لك املرونة في إدارة مدفوعاتك الشهریة
Chip وشریحة أمان (PIN) مزودة برقم تعریف شخصي      •

•      تمنحك البطاقة سیطرة أفضل علی نفقاتك 
•      متاحة إلی جمیع الشرائح

یسعدنا أن نقدم لك أحدث بطاقاتنا في السوق، ونشکرك علی اختیار منتجاتنا املبتکرة املصممة 
خصیًصا لتلبیة احتیاجاتك وتزویدك بتجارب فریدة ملیئة بفوائد رائعة. من خالل (بطاقة األهلي لالسترداد 

النقدي)، یمکنك استرداد النقود علی مشتریاتك الیومیة، والتي ُتوَدع مباشرة في حساب بطاقتك:

تصمیم حصري لبطاقة األهلي ماسترکارد بالتینیوم االئتمانیة   •
خطة تقسیط مع برنامج الدفع الذکي, الرجاء مراجعة الشروط واألحکام الخاصة بخطة الدفع الذکي    •

عروض خاصة وخصومات ممیزة.   •
حمایة إضافیة مع برنامج حمایتي و حمایتي بلس, الرجاء مراجعة الشروط واألحکام الخاصة ببرنامج حمایتي و حمایتي بلس    •

الدخول املجاني الی صاالت االنتظار في مطارات مختارة , ملزید من املعلومات الرجاء تحمیل   •
Mastercard for you تطبیق   

للمزید من املعلومات وملعرفة کافة الرسوم و االستحقاقات الخاصة بالبطاقة، الرجاء زیارة موقع البنك الرسمي  •

قیمة اإلنفاق

من 0-500 ریال

من 501-4999 ریال

من 5000-9999 ریال

أکثر من 10000 ریال

الحد األقصی للقیمة املستردة

النسبة املئویة للمبلغ املسترد

% 0

% 0.5

% 1

% 2

200 ریال

مـزایــا إضـافـیــة

تفاصیل خاصیة استرداد النقود



(APPLE PAY) إلضافة بطاقتك إلی آبل باي

اضغط "إضافة البطاقة إلى 
محفظة أبل"

اضغط البطاقة المرغوب 
إضافتها + اضغط أضف 
البطاقة إلى محفظة أبل 

افتح تطبيق األهلي 
موبايل

اضغط على
إدارة الحسابات

iPhone ثم اضغط جهاز 
  Apple Watch أو

تم اضافة
البطاقة بنجاح 

االطالع على الشروط 
واألحكام 


