 ميكنك الآن احل�صول،من �أجل ت�سهيل معاملتك
على اتفاقية الع�ضوية التي تنظّ م طريقة
 �إ�ضافة �إىل مزايا الت�أمني،ا�ستعمال البطاقة
 تغطية امل�ساعدة عند الطوارئ،املتعددة
جدول الفوائد والر�سوم و�أي معلومات
�إ�ضافية ت�صاحب البطاقة من موقعنا
.الإلكرتوين �أو من مكاتب خدمات الزبائن
 (مقفلة) برتخي�ص من �أمريكان.ب.م.�صدرت هذه البطاقة عن �أميك�س (ال�رشق الأو�سط) �ش
.�إك�سربي�س
.�أمريكان �إك�سربي�س عالمة م�سجلة لدى �رشكة �أمريكان �إك�سربي�س
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.مرخ�صة من قبل م�صرف البحرين املركزي ك�شركة متويل

:لــالتـــ�صـــال
) (مقفلة. ب. م.�أميك�س (ال�شـرق الأو�سط) �ش
5990 :ب.�ص
 مـمـل ـكـة الب ــحري ــن،املـنــامـة
)+973( 17 557787 :الرقم الدويل
www.americanexpress.com.bh

:خدمات بالتينية على مدار ال�ساعة
)+971( 4 2375800 : الرقم الدويل
800 4070 : داخل الإمارات

Cardmember Additional
Information
For your added convenience, the complete
Cardmember Agreement that governs
Card usage, the Insurance Benefits,
Emergency Assistance Coverage, and
Schedule of Fees and Charges are now
available either through our website or from
our Customer Service front offices.
The Card is issued by AMEX (Middle East) B.S.C (c) pursuant to a licence from American Express.
American Express is a registered trademark of American Express.

Contact Information
AMEX (Middle East) B.S.C. (c)
P.O. Box 5990
Manama, Kingdom of Bahrain
Internationally: (+973) 17 557787
www.americanexpress.com.bh

24/7 Platinum Services:
Internationally : (+971) 4 2375800
Within UAE

: 800 4070

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing Company.

معلومات �إ�ضافيــة لع�ضو
الـــبطاقـــة

بطاقة �أمريكان �إك�سربي�س البالتينية االئتمانية

The American Express® Platinum Credit Card

ال�صادرة فواتريها بالدرهم الإماراتي

ر�سوم ع�ضوية البطاقة ال�سنوية:
البطاقة الأ�سا�سية
البطاقة التابعة

Billed in UAE Dirhams

Annual Cardmembership Fees:

 700درهم �إماراتي
لغاية بطاقتني تابعتني جمان ًا.
البطاقات الإ�ضافية (لغاية  )7بقيمة
 200درهم �إماراتي لكل بطاقة

AED 700
Up to 2 Supplementary Cards
at no charge. Additional Cards
(up to 7) at AED 200 each

Fees, Rates and Charges:

الر�سوم ،املعدالت والتكاليف:
ال�سحوبات النقدية:
الـر�ســــوم عـلــى الـ�سـحــوبـات
الـنـقـديـة
احلد الأق�صى لل�سحوبات النقدية
تكاليف �أخرى:
�سعر الفائدة ال�شهري
�سعر الفائدة ال�سنوية
ال فائدة على امل�شرتيات
احلد الأدنى للدفع
ر�سوم ت�أخري ال�سداد
ر�سوم جتاوز حد االئتمان امل�سموح
ر�سوم ال�شيكات املرجتعة �أو ر�سوم
القيد املدين املبا�شـر املرجتع
ر�سوم حتويل العملة �إىل
عملة الفواتري
ر�سوم التحقيق
ر�سوم �إعادة طباعة الك�شف
ملخ�ص التغطية الت�أمينية:
ت�أمني حماية امل�شرتيات*

الت�أمني �ضد متاعب ال�سفر*:
ت�أخر الإقالع �أو �إلغاء الرحالت
�أو املنع من ركوب الطائرة
الت�أخر عن رحالت املوا�صلة
ت�أخر ت�سليم الأمتعة واحلقائب
فقدان الأمتعة واحلقائب
ال�سفر
الت�أمني �ضد حوادث
*

� %3أو  100درهم �إماراتي
�أيهما �أعلى
 ٪40من حد االئتمان
%3٫25
٪39
لفرتة ت�صل �إىل  56يوم ًا
� %5أو  35درهم ًا �إماراتي �أيهما �أعلى
 230درهم �إماراتي
 190درهم �إماراتي
 100درهم �إماراتي
%2٫94( %2.8اعتباراً من  1فرباير
)2020
 100درهم �إماراتي
 35درهم ًا �إماراتي للك�شف الواحد
(�إعادة الطباعة لغاية �آخر ثالث
ك�شوفات جمان ًا)

Basic
Supplementary

3% or AED 100 whichever
is higher
40% of credit limit
3.25%
39%
Up to 56 Days
5% or AED 35 whichever
is higher
AED 230
AED 190
AED 100
2.8% (2.94% effective 1st
)February 2020
AED 100
AED 35 per statement
(reprint of up to 3 most recent
)statements free

Cash Access:
Transaction Fee on Cash
Withdrawal
Limit of Cash Withdrawal
Other Charges:
Monthly Interest Rate
Annual Interest Rate
Interest Free Period on
Purchases
Minimum Payment
Late Payment Fee
Overlimit Fee
Fee for Dishonoured Cheque
or Direct Debit
Conversion Processing Fee
for Non-Billing Currency
Transactions
Investigation Fee
Reprinting of Statement
Fee

Summary of Insurance Coverage:

تغطية كحد �أق�صى  5.400درهم
�إماراتي لكل مطالبة و 180.000
درهم �إماراتي لكل ع�ضو بطاقـة كـل
� 12شهـراً
 900درهم �إماراتي كحد �أق�صى
 900درهم �إماراتي كحد �أق�صى
 900درهم �إماراتي كحد �أق�صى
 5٫400درهم �إماراتي كحد �أق�صى
 1٫800٫000درهم �إماراتي كحد �أق�صى

* ل�شهادة الت�أمني ومبالغ التغطية ،يرجى زيارة www.americanexpress.ae
لـن�سـخة كامـلـة مـن اتفـاقـيـة عـ�ضـو البـطـاقـة وال�شـروط والأحكـام املـتـعـلـقـة ببطـاقتـك ،يـمكنك حتميل الـنـ�سـخـة
الإلـكـرتونـيـة مـن � www.americanexpress.aeأو احلـ�صـول عـلـى نـ�سـخـة مطـبـوعـة فـي �أي مـن مـكـاتـب
�أمـريـكـان �إكـ�سـربيـ�س (ال�رشق الأو�سط) �ش.م.ب( .مقفلة).

Up to AED 5,400 per insured
occurrence and AED 180,000
 per Cardmember in any
12 month period

*Retail Protection Insurance

Travel Inconvenience Insurance*:
Up to AED 900

Up to AED 900
Up to AED 900
Up to AED 5,400
Up to AED 1,800,000

Delayed flight departure,
flight cancellation, or denied
boarding
Missed Connections
Luggage Delay
Luggage Lost
*Travel Accident Insurance

* For the insurance certificate and coverage amounts, please visit www.americanexpress.ae
For a copy of the full detailed Cardmember Agreement and the Terms & Conditions of your Card you may
download a copy from www.americanexpress.ae or collect a hard copy at any
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) front office.

