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The Platinum Card®

At a Glance.

Platinum Services

Tel: International (+973) 17 557 788
Bahrain: 17 557 788
Egypt: (+202) 2480 1550
Jordan: (+962) 6520 5055
Kuwait: (+965) 2259 4466
Lebanon: (+961) 1 977 800
Oman: (+968) 2457 3556
Qatar: (+974) 4455 6868
UAE: 800 4482
Fax: (+973) 17 557 888
E-mail: platinum@americanexpress.com.bh

Fees

Annual Fees

The Platinum Card® - Basic
which includes:

US$ 750
1 Platinum Supplementary 
Card
4 Gold Supplementary 
Cards

Additional Supplementary Cards Each additional Platinum 
Supplementary Card at 
US$ 350 (maximum of 6) 
Each additional Gold 
Supplementary Card  
at US$ 75

Processing Fees

Late Payment Fee Monthly composite 
charge of 2.5% of all 
outstanding sums,  
in addition to a late 
payment fee of US$ 30

Reprint of Statement Fee US$ 10 per statement

Direct Debit and Returned  
Cheque Fee

US$ 25

Transaction Fee on  
Cash Withdrawal

4% or US$ 15, 
whichever is higher

Cash Withdrawal US$ 5,000 every 30 days

Investigation Fee US$ 25

Conversion Processing Fee for non 
US Billing Currency Transactions

2.8 %

Priority Pass Guest Admission Fee US$ 27

Protection

Travel Inconvenience Insurance 1

Flight Cancellation or Denied 
Boarding

Up to US$ 3002

Flight Delay Up to US$ 3002

Missed Connections Up to US$ 300

Luggage Delay Up to US$ 3002

Extended Luggage Delay Up to US$ 3503

Personal Belongings Cover Up to US$ 2,000

Purchase Protection Insurance

Stolen or damaged items1 Up to US$ 2,000  
per insured occurrence 
and US$ 50,000 in any 
12 month period

Return Protection Insurance Up to US$ 550 per item. 
Up to US$ 1,800 per year

Travel Accident Insurance1 

Purchase travel tickets with  
The Platinum Card® and receive complimentary:

Travel Accident Insurance US$ 1,000,000

Emergency Assistance

Medical treatment – in case  
of emergency

US$ 150,000

Transport to nearest hospital Necessary costs for 
transporting or 
transferring you to the 
most adequately 
equipped hospital  
if free transport is not 
available

Travel home after treatment We will arrange and pay 
for necessary costs 
including medical escort 
for your journey home

Return home of travel companion Economy flight or 
standard rail ticket  
if original means of 
transportation home 
cannot be used

Dental treatment - in case of 
emergency

Up to US$ 250

Return home of children Up to US$ 200

1 Please read the full Terms and Conditions of this policy by visiting  
www.americanexpress.com.bh/platinum

2 Per person, per trip, after 4 hours delay.
3 Per person, per trip, if checked baggage has not arrived at your destination within 

48 hours.



الر�سوم

ر�سوم ع�سوية البطاقة ال�سنوية

البطاقة البالتينية الأ�سا�سية
والتي ت�سمل:

750 دولر اأمريكي
بطاقة بالتينية تابعة واحدة

4 بطاقات ذهبية تابعة

كل بطاقة بالتينية تابعة اإ�سافية البطاقات التابعة الإ�سافية
 مقابل 350 دولر اأمريكي 

)حتى 6 بطاقات(
كل بطاقة ذهبية تابعة اإ�سافية 

مقابل 75 دولر اأمريكي

الر�سوم واملعدالت والتكاليف

ت�سري فائدة �سهرية مرتاكمة مبعدل ر�سوم تاأخري ال�سداد
2.5% على جميع امل�ستحقات، 

بالإ�سافة اإىل ر�سوم تاأخري ال�سداد 
بقيمة 30 دولر اأمريكي.

10 دولر اأمريكي لكل ك�سف ح�سابر�سوم اإعادة طباعة ك�سف احل�ساب

25 دولر اأمريكي.ر�سوم اخل�سم املبا�سر وال�سيكات املرجتعة

 4% اأو 15 دولر اأمريكي، الر�سوم على ال�سحوبات النقدية
اأيهما اأعلى

25 دولر اأمريكي.ر�سوم التحقيق

 5,000 دولر اأمريكي ال�سحوبات النقدية
كل 30 يوم

2.8%ر�سوم حتويل العملة اإىل عملة الفواتري

ر�سوم ا�ستقبال �سيفك يف قاعات ال�سرتاحة 
Priority Pass عرب

27 دولر اأمريكي

التغطية التاأمينية

1
تاأمني �سد متاعب ال�سفر

عدم ركوب رحالت املوا�سلة، اإلغاء الرحالت 
3002 دولر اأمريكي كحد اأق�سىاأو املنع من ركوب الطائرة

3002 دولر اأمريكي كحد اأق�سىتاأخري ال�سفر

300 دولر اأمريكي كحد اأق�سىعدم ركوب رحالت املوا�سلة

3002 دولر اأمريكي كحد اأق�سىتاأخري ت�سليم الأمتعة واحلقائب

3503 دولر اأمريكي كحد اأق�سىتاأخري ت�سليم الأمتعة واحلقائب املطول

2,000 دولر اأمريكي كحد اأق�سىاملمتلكات اخلا�سة

تاأمني حماية امل�سرتيات

تغطية كحد اأق�سى 2,000 دولر امل�سرتيات التالفة اأو امل�سروقة
اأمريكـي لكل مطالبة، و50,000 

دولر اأمريكي لع�سو البطاقة 
خالل فرتة 12 �سهرًا

تغطية حتى 550 دولرًا اأمريكي تاأمني حماية امل�سرتيات امل�سرتجعة
للغر�ض الواحد

تغطية حتى 1,800 دولر اأمريكي 
لل�سنة الواحدة

1
تاأمني �سد حوادث ال�سفر

ا�سرت تذاكر ال�سفر ببطاقتك البالتينية واح�سل على:

1,000,000 دولر اأمريكيتاأمني �سد حوادث ال�سفر

امل�ساعدة يف احلاالت الطارئة

150,000 دولر اأمريكيالعالج ال�سحي - يف احلالت الطارئة

يغطـي تكاليف نقلك وتنقالتك النقل اإىل اأقرب م�ست�سفى
اإىل اأقرب م�ست�سفى جمهز اإذا مل 

تتوفر املو�سالت جماناً 

 نتكفل برتتيب يغطي تكاليف العودة ملنزلك بعد العالج
تنقالتك، مبا يف ذلك طاقم طبي 

يرافقك اأثناء رحلتك اإىل املنزل

رحلة جوية على الدرجة ال�سياحية عودة املرافق اإىل املنزل
اأو تذكرة قطار اعتيادية اإذا مل 

تتوفر و�سائل النقل الأ�سا�سية

250 دولر اأمريكي كحد اأق�سىعالج الأ�سنان – يف احلالت الطارئة

200 دولر اأمريكي كحد اأق�سىعودة الأطفال للمنزل

www.americanexpress.com.bh/platinum يرجى قراءة ال�سروط والأحكام بالتف�سيل على  1

2 لل�سخ�ض الواحد يف الرحلة الواحدة، وبعد مرور 4 �ساعات من التاأخري.

3 لل�سخ�ض الواحد يف الرحلة الواحدة، يف حالة عدم و�سول الأمتعة اإىل وجهتك خالل 48 �ساعة.

ملحة عن البطاقة البالتينية

اخلدمات البالتينية
دوليًا 788 557 17 (973+)

البحرين 788 557 17
م�سر 1550 2480 (202+)

الأردن 5055 6520 (962+)
الكويت 4466 2259 (965+)

لبنان 800 977 1 (961+)
ُعمان 3556 2457 (968+)
قطر 6868 4455 (974+)

الإمارات العربية املتحدة 4482 800
الفاك�ض 888 557 17 (973+)

platinum@americanexpress.com.bh :الربيد االإلكرتوين


