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مكافاآتك جاهزة االآن لالإقالع

نحن نعرف مدى ع�سقك لل�سفر والرتحال، �سواء كان ذلك يف رحلة اإلى الديار 
من  بالتينوم  فالير  هاي  بطاقة  با�ستخدام  اأنفق  العطالت،  اأجمل  لق�ساء  اأو 
توفري  رائعة،  مزايا  على  للح�سول  التطلع  االآن  و�سافر جماناً. ميكنك  بنك  راك 
وراقب مكافاآتك وهي  املب�سط  الدليل  ا�ستخدم هذا  رحلة.  وامتيازات مع كل 

حتلق عالياً مع بطاقة هاي فالير بالتينوم االئتمانية من راك بنك.

راك ريووردز

بطاقة هاي فالير بالتينوم من راك بنك جتعل مكافاآتك جمزية اأكرث وذلك بف�سل 
نفقاتك،  جميع  على  ريووردز  راك  نقاط  ك�سب  االآن  ميكنك  ريووردز.  راك  نقاط 
ال�سينما  تذاكر  ال�سهرية،  الفواتري  الت�سوق،  اليومية،  لل�رصوريات  كانت  �سواء 
وغريها. وكلما اأنفقت اأكرث كلما زادت نقاط راك ريووردز التي تك�سبها. ميكنك 
اأي�ساً احل�سول على نقاط اإ�سافية كل ثالثة اأ�سهر. كما ميكنك ا�ستبدال نقاط 
راك ريووردز مبجموعة وا�سعة من املكافاآت ت�سمل رحالت الطريان، الفنادق، تاأجري 
ال�سيارات وباقات ال�سفر باالإ�سافة اإلى املطاعم وغريها. عملية اال�سرتداد �سهلة 
للغـاية - ميكنـك القيـام بذلك بكـل �سـهولة و�رصعة من خـالل زيـارة املـوقع

www.RAKrewards.ae ملعرفة املزيـد عن راك ريووردز، الرجاء الرجوع اإلى الن�رصة 
.www.rakbank.ae/HighFlyer املرفقة لراك ريووردز على املوقع

خطة ال�سداد املي�رص بدون فوائد

الت�سوق اأ�سبح اأكرث �سهولة مع خطة ال�سداد املي�رص مع البطاقات االئتمانية 
ملدة  فوائد  بدون  املي�رص  ال�سداد  لتحويل م�سرتياتك �سمن خطة  بنك.  راك  من 
3، 6، 9، اأو 12 �سهراً لدى جمموعة كبرية من املحالت التجارية امل�ساركة، يرجى 
تعمـل  التي  الهـاتف  عبـر  امل�رصفيـة  باخلدمة  واالت�سال  بالفواتري  االحتفاظ  
على مـدار ال�سـاعة طـوال اأيـام االأ�سـبوع عـلى الـرقم 00 00 213 04 خالل 
اإلى  م�سرتياتك  حتويل  �سيتم  طلبك  على  وبناًء  ال�رصاء.  عملية  من  اأيام  ع�رصة 
خطة ال�سداد املي�رص و�ستظهر الدفعات ال�سهرية امل�ستحقة يف ك�سف ح�ساب 

البطاقة االئتمانية.

قبول يف جميع اأنحاء العامل و�سحوبات نقدية يف اأي مكان

حتظى بطاقتك هاي فالير بالتينوم االئتمانية من راك بنك بالقبول فيما يزيد 
على 36 مليون موؤ�س�سة تعر�ش �سعار ما�سرتكارد يف اأكرث من 150 بلداً. ميكنك 
ا�ستخدام بطاقتك هاي فالير بالتينوم االئتمانية من راك بنك ل�سحب النقود 
النقدية من  ال�سحوبات  العامل واحل�سول على  االآيل حول  اأجهزة ال�رصاف  من 
فروع كافة البنوك ومراكز ال�رصافة االأع�ساء يف ما�سرتكارد اإنرتنا�سيونال. ملزيد 

من املعلومات، الرجاء االّطالع على دليل اخلدمات واالأ�سعار.

ا�ستمتع بالعرو�س اخلا�سة التالية التي تقدمها لك ما�سرتكارد على بطاقتك هاي فالير 

بالتينوم االئتمانية من راك بنك

الدخول اإلى ال�ساالت املخ�س�سة مبطارات خمتارة حول العامل  •
•  خ�سومات كلري تريب لل�سفر ولغاية 30% - حجوزات خطوط الطريان والفنادق

خدمة ال�سيارة مع �سائق خا�ش ب�سعر خمف�ش من �رصكة "كرمي"  •
 •  عـرو�ش مـا�سرتكارد - ا�سـرت واحـد واح�سـل على 1 جمـاناً، مقـدمـة مـن 

"ذا انرتتيرن"
  Avis خ�سومات على خدمات تاجري ال�سيارات من  •

خ�سومات على ال�سحن من "ماي يو اأ�ش"   •
عرو�ش قرى الت�سوق االأوروبية - خ�سومات ت�سل اإلى ٪60  •

حماية امل�سرتيات لغاية 5000 دوالر اأمريكي  •
تطبيق Mastercard for You ال�سامل  •



امتيازات الأ�سلوب حياة راقية

ا�ستمتع بباقة رائعة وح�رصية من االمتيازات مع بطاقتك هاي فالير بالتينوم 
اأرقى املحالت واملرافق يف االإمارات العربية املتحدة  االئتمانية من راك بنك يف 
ابتداًء من املطاعم، االأزياء، الرتفيه، اإلى ال�سياحة وال�سفر، النوادي واملنتجعات 

ال�سحية، املجوهرات وال�ساعات وو�سوالً اإلى املكتبات واملتاجر املتنوعة.

امتيازات املطاعم الرائعة من راك فودي

يف  املَُف�َسلة  اأطباقك  على   ٪30 لغاية  ت�سل  �سهية  بخ�سومات  ا�ستمتع 
مطاعمك املَُف�َسلة لدى اأكرث من 2000 مطعم، عرو�ش ا�سرت 1 واح�سل على 
االإمارات مع  دولة  اأنحاء  اأيام اجلمعة يف جميع  واأف�سل عرو�ش فودي  1 جماناً 
راك فودي. تف�سل بزيارة www.rakbank.ae/rakfoodie ملعرفة تفا�سيل العرو�ش.

اكت�سف مفتاح مدينتك مع براي�سل�س �سيتيز

ا�ستمتع بالتجارب والعرو�ش املختارة يف مدن عديدة حول العامل. لالطالع على 
تفا�سيل العرو�ش امل�ستمرة واالمتيازات يف جميع اأنحاء العامل، تف�سل بزيارة 

 www.priceless.com

امتيازات ال�سفر

بالتوفري عندما ت�ستخدم بطاقتك راك بنك هاي فالير بالتينوم  ا�ستمتع دائماً 
االئتمانية حلـجز عطـالتك لـدى »ام ام اآي لل�سـياحة وال�سـفر«، حيث �ستح�سل 
على خ�سم 7٪ على باقات العطالت اإ�سافة اإلى نقــاط راك ريووردز. ات�سـل 
ب�سـركة ام ام اآي لل�سياحة وال�سـفر على الرقــم 6579 703 04 اأو عرب الربيد 

reservations@mmitravel.ae :االإلكرتوين

خدمة Fulfill  للم�ساعدة يف تقدمي طلب تاأ�سرية ال�سفر 

�ستكون  فاإنك  االئتمانية،  بالتينوم  فالير  بنك هاي  راك  بطاقة  باعتبارك حتمل 
قادراً على تقدمي طلب التاأ�سرية وحجز املواعيد مقابل دفع ر�سوم ثابتة قدرها 15 
دوالر اأمريكي من خالل خدمة Fulfill للم�ساعدة يف ا�ستخراج التاأ�سرية. ت�ساعدك 
هذه اخلدمة يف تقليل الوقت الذي تق�سيه يف التقدم بطلب احل�سول على 
تاأ�سرية �سفر وبالتايل تفادي تعبئة مناذج الطلبات املعقدة، حيث �سنقوم بذلك 
بدالً عنك، باالإ�سافة اإلى تزويدك بقائمة امل�ستندات املطلوبة للتحقق من طلب 
تاأ�سرية  على  احل�سول  بطلب  والتقدم  اخلدمة،  من  لال�ستفادة  ال�سفر.  تاأ�سرية 

ال�سفر، تف�سل بزيارة موقع Fulfill من خالل:
 www.fulfillsolutions.com/mastercard

امتيازات التاأمني

متنـحـك بطـاقتك هـاي فـالير بـالتينـوم االئتمانيـة من راك بنك جممـوعــة 
مده�سـة مـن خـدمات التــاأمني مثــل درع االئتمــان، حمــايـة امل�ســـرتيات 
والتــاأمني �سـد حــوادث الـ�سفر التي تغطي تاأخري ال�سـفر ومغـادرة الرحلـة 
دون امل�سـافر، تاأخـر االأمتعة، �سيـاع االأمتعـة، تغطيـة الــحوادث الــ�سخ�سية 
على  لالّطـالع   www.rakbank.ae بزيارة  تف�سـل  ال�سـخ�سيـة.  وامل�ســوؤولية 

تفا�سيـل التغطيـة واالأحكـام والـ�رصوط.

حماية امل�سرتيات

ت�سوق واأنت على ثقة، و اطمئن لكون عمليات ال�رصاء التي جتريها ببطاقة راك 
اأو ال�رصر العار�ش  بنك هاي فالير بالتينوم االئتمانية حممية يف حالة ال�رصقة 
اإلى  ت�سل  تغطية  على  اح�سل  ال�رصاء.  تاريخ  من  يوماً   180 اإلى  ت�سل  ملدة 
2,000 دوالر اأمريكي لكل مطالبة وبحد اأق�سى قدره 5,000 دوالر اأمريكي على 
مدار 12 �سهراً. يف حالة وقوع �رصر ما، ميكنك احل�سول على منتج جديد ليحل 



االإجمالية  للقيمة  اأو احل�سول على تعوي�ش  ال�رصر  به  اأحلق  الذي  املنتج  حمل 
للمنتج وفقاً الإي�سال املتجر.

ميكنك تقدمي مطالبة عرب االنرتنت عرب تطبيق ما�سرتكارد على الهاتف النقال اأو 
من خالل ال�سغط على الرابط التايل:

  https://www.mcpeaceofmind.com/Platinum

�سهولة يف ت�سديد فواتري اخلدمات اال�ستهالكية 

ميكنك ت�سديد فواتري ات�ساالت )الهاتف املتحرك، الهاتف الثابت، ال�سامل، دايل 
اأب، اإي فيجن، اإعادة تعبئة بطاقة وا�سل، جتديد ا�سرتاك وا�سل(، هيئة كهرباء 
فالير  بطاقتك هاي  بوا�سطة  و�سالك  الدفع  البطاقة م�سبقة  دو،  دبي،  ومياه 

بالتينوم االئتمانية من راك بنك عرب االت�سال على الرقم 4049 54 600.

بدون ر�سوم �سنوية على االإطالق! 

رغم املميزات املده�سة التي تقدمها لك بطاقتك هاي فالير بالتينوم االئتمانية 
من راك بنك، فاإنك لن ت�سطر اإلى دفع اأي ر�سوم �سنوية اإطالقاً.

مرونة يف ال�سداد

يف  �ست�ستلم  املرفقة.  الرتحيبية  الر�سالة  يف  املبني  االئتمان  بحد  ا�ستمتع 
كل �سهر ك�سف ح�ساب بطاقة االئتمان، حيث ميكنك �سداد احلد االأدنى من 
تاريخ  من  يوماً   25 خالل  متناهية  مبرونة  بطاقتك  على  امل�ستحقة  الدفعات 
الك�سف وت�سديد الر�سيد وفق ما ينا�سبك. بناء على ذلك، فاإن بطاقتك هاي 
بدون  ائتمان  بنك ال تخّولك للح�سول على  راك  االئتمانية من  بالتينوم  فالير 
لت�سديد  التخطيط  يف  تامة  مرونة  متنحك  بل  وح�سب،  يوماً   55 ملدة  فوائد 
دفعاتك. كما ميكنك ت�سديد م�ستحقات بطاقتك هاي فالير بالتينوم االئتمانية 
اإ�سدار  بنك،  راك  لدى  امل�رصيف  ح�سابك  من  التحويل  خالل  من  بنك  راك  من 
تعليمات م�ستدامة، ت�سديد الدفعات نقداً يف اأي من فروع راك بنك اأو اأي جهاز 
�رصاف اآيل اأو جهاز اإيداع اإلكرتوين تابع لراك بنك، الدفع من خالل مراكز �رصافة 
ل�سالح  امل�سطرة  ال�سيكات  اإ�سدار  يجب  م�سطر.  �سيك  بوا�سطة  اأو  معينة 
»بطاقات بنك راأ�ش اخليمة الوطني )�ش.م.ع(« م�سحوبة برقم البطاقة املكّون 
اإر�سال ال�سيك اإلى  باالإ�سافة اإلى ا�سمك خلف ال�سيك، ثم يتم  من 16 رقماً 
املتحدة.  العربية  االإمارات  دبي،   ،34134 �ش.ب.  بنك،  راك  يف  البطاقات  مركز 
ح�ساب  ك�سف  خلف  املوجودة  املعلومات  على  االطالع  الرجاء  املزيد،  ملعرفة 

البطاقة ال�سهري.

�سهولة يف احل�سول على �سيك بطاقة االئتمان 

بطاقتك  ا�ستخدام  �سيمكنك  االئتمان«  بطاقة  »�سيكات  خدمة  بف�سل 
البطاقة عادة،  تُقبل فيها هذه  التي ال  االأماكن  تايتانيوم حتى يف  االئتمانية 
اأية دفعات  اأو ت�سديد  لدفع اأجرة املنزل، ر�سوم مدار�ش االأوالد واأق�ساط التاأمني 
اأخرى تزيد عن 1000 درهم، �رصط اأن يتوفر الر�سيد الكايف يف ح�ساب بطاقتك 
على  االت�سـال  �سـوى  عليـك  ما  بنك.  راك  االئتمانية من  بالتينوم  فالير  هاي 
االئتمان  بطاقة  �سيك  تو�سيل  و�سيتم  وقت  اأي  يف   04 213 00 00 الـرقـم 
اإليك عرب �رصكات التو�سيل خالل 3 اأيام عمل. االأمر يف غاية الب�ساطة. ملزيد من 

املعلومات عن االأ�سعار، الرجاء االّطالع على دليل اخلدمات واالأ�سعار.

خدمة حتويل الر�سيد

�سيمكنك هاتفياً حتويل الر�سيد املتبقي على بطاقتك االئتمانية ال�سادرة من 
بنوك اأخرى اإلى بطاقتك هاي فالير بالتينوم االئتمانية من راك بنك با�ستخدام 
خدمتنا املجانية لتحويل الر�سيد باأدنى �سعر فائدة ومن دون وثائق اأو م�ستندات.



�سمارت كا�ش

متنحك خدمة �سمارت كا�ش اال�ستفادة من املبالغ النقدية ولغاية احلد النقدي 
احلد  من   ٪80 على  حت�سل  اأن  ميكنك  ات�سال.  مبجرد  ب�سهولة  لك  امل�سموح 
االئتماين نقداً حيث يتم حتويل املبلغ النقدي اإلى اإي ح�ساب م�رصيف يف االإمارات 
هناك  يكون  ولن  ينا�سبك  ملا  وفقاً  �سيكون  ال�سداد  يالئمك.  املتحدة  العربية 
ق�سط �سهري. تتوفر خدمة �سمارت كا�ش اأي�ساً على اأ�سا�ش الق�سط ال�سهري 
ملدة 12 �سهراً. للمزيد من التفا�سيل عن �سعر الفائدة ور�سوم االإجراءات يرجى 

.www.rakbank.ae زيارة الرابط

البطاقات الإ�سافية املجانية

ا�ستمتع مبزايا بطاقتك االئتمانية هاي فالير بالتينوم من راك بنك مع اأحبائك 
اليوم! ميكنك بكل ب�ساطة التقدم بطلب للح�سول على بطاقات اإ�سافية الأي 
فرد من اأفراد اأ�رصتك على اأن تتجاوز اأعمارهم 15 �سنة. ملتقدمي طلب البطاقات 

االإ�سافية االآخرين، فاإن احلد االأدنى للعمر هو 21 عاماً.
الذي  االإ�سافية  البطاقات  على  ال�سهري  االإنفاق  حتديد  خيار  لديك  �سيكون 
ميكن اأن ي�سل اإلى احلد االأق�سى الئتمانك. �ستظهر جميع النفقات التي متّت 
كما  ال�سهري،  بطاقتك  ح�ساب  ك�سف  يف  االإ�سافية  البطاقات  با�ستعمال 
االإ�سافية  البطاقة  يقوم حامل  النقود عندما  ا�ستعادة  ميكنك احل�سول على 

با�ستخدام البطاقة.

الدفع بدون بطاقة

ا�ستمتع بالدفع بدون بطاقة مع اآبل باي، �سام�سوجن باي، فيت بيت باي، جارمن 
باي اأوجوجل باي. باالإ�سافة اإلى ال�سحب النقدي بدون بطاقة من بع�ش اأجهزة 

ال�رصاف االأيل التابعة لراك بنك التي تعمل بدون تالم�ش

راك دايركت - اخلدمة امل�رصفية الهاتفية على مدار ال�ساعة

ميكنك التحدث اإلينا يف اأي وقت باالت�سال على الرقم 00 00 213 04 ليقوم 
اأو  ا�سـتف�ساراتك  كـافة  على  بالـرد  الهاتفيـة  امل�سـرفية  اخلدمة  موظف 
اإلى خدمة  4049 54 600 للـو�سول  الـرقم املجـاين  ميكنـك االت�سـال عـلى 

الرد ال�سوتي التفاعلي.

حالت الطوارئ

يف احلاالت الطارئة التي تتعلق ببطاقتك االئتمانية اأثناء �سفرك خارج االإمارات 
العربية املتحدة، كاالإبالغ عن فقدان اأو �رصقة البطاقة اأو طلب بطاقة بديلة 
برنامج خدمة   - العاملية  ما�سرتكارد  بخدمات  االت�سال  ب�سكل عاجل، ميكنك 
اأنحاء العامل على الرقم املجاين 7111-722-636-1+ يف اأي  العمالء يف جميع 

وقت واأي مكان.

اإنها جمرد اخلطوة االأولى على طريق مليء باأف�سل املزايا.
ملعرفة املزيد، ات�سل بخدمتنا امل�رصفية الهاتفية على الرقم 00 00 213 04 اأو 

.www.rakbank.ae تف�سل بزيارة

تُطبق ال�رصوط


