
Free Roadside Assistance is provided for vehicles registered under 
customer’s name.

Roadside Assistance Services include Towing Service, Mechanical Repair 
Service, Battery Boost Service, Flat Tyre Service, Emergency Fuel Service, 
Lock out Service and Off-Road Recovery Service.

This is an Emergency Service and will be provided by IMC as follows:

1.	 	Towing	Service	
 (a)  If the vehicle breaks down or has an accident, IMC will tow 

customer’s vehicle to the nearest garage within the emirate 
in the UAE / Oman.

2.	 	Mechanical	Repair	Service
 (a)  In case of mechanical problems, IMC will undertake minor 

adjustments to enable customer to drive the vehicle or will 
tow the vehicle to the nearest garage within the emirate in 
the UAE / Oman.

 (b)  Customer will need to bear the cost of any spare parts 
supp l ied .

3.	 	Battery	Boost	Service
 (a)  If the vehicle battery fails for whatever reasons, IMC will jump 

start the vehicle to enable to carry on with the journey or will 
tow the vehicle to the nearest garage within the emirate in 
the UAE / Oman.

4.	 	Flat	Tyre	Service
 (a)  In case of a flat tyre, IMC will change a flat tyre with a spare 

tyre.
 (b)  If no spare tyre is available, IMC will tow the vehicle to the 

nearest garage within the emirate in UAE / Oman.

5.	 	Emergency	Fuel	Service
 (a)  If the vehicle runs out of fuel on the road, IMC will deliver 

emergency fuel directly to the customer. The service will be 
provided free of charge however the customer will need to 
bear cost of the fuel.

6.	 	Lock	out	Service
 (a)  If the customer is locked out of the vehicle, IMC will attempt 

to gain access of the vehicle’s key.
 (b)  If IMC is unable to get the key, will tow the vehicle to the 

nearest garage within the emirate in the UAE /Oman.

7.	 	Off	Road	Recovery	Service
 (a)  If the vehicle is stuck less than five meters from a paved road, 

IMC will help to get the vehicle back on the paved road

Road	Side	Assistance	Service	Terms	and	Conditions:
 (a)  Services are offered only to Light Motor Vehicles (LMV) 

(Saloon & 4-wheel drive) and not to any vehicle whose weight 
exceeds 3.5 tons.

 (b)  All services will be provided within the same Emirate only and 
within city limits*.

 (c)  IMC will not be liable to provide service if breakdown occurs 
at places other than public roads.

 (d)  In case of major mechanical repairs, Customer will need to 
bear the cost of repairs and spare parts supplied, if any

 (e)  For all the above services (In case of an accident or 
breakdown), IMC is committed to tow the vehicle to the 
nearest garage within the emirate in the UAE and Oman

 (f)  All the above services under 24 hours Emergency Roadside 
Assistance service is limited within the borders of the emirate 
in UAE and Oman.

 (g)  Membership is strictly non – transferable.

تتوافر خدمات المساعدة على الطريق للمركبات الُمسجلة باسم العميل.

وتشــتمل خدمــات المســاعدة علــى الطريــق علــى خدمــة نقــل وســحب الســيارات، 
وخدمــة اإلصــاح الميكانيكــي، وخدمــة تحســين أداء البطاريــة، وخدمــة إصــاح 
أبــواب  فتــح  وخدمــة  الطــوارئ،  حــال  فــي  بالوقــود  التزويــد  وخدمــة  اإلطــارات، 

المركبــة، وخدمــة المســاعدة علــى الطــرق الوعــرة.

هذه خدمات حاالت الطوارئ، ويوفرها نادي السيارات الدولي بالصورة اآلتية:
 

خدمة نقل وسحب السيارات: 	.1
)أ(  فــي حــال تعطــل المركبــة أو تعرضــت إلــى حــادث، ســيقوم نــادي الســيارات   
أقــرب ورشــة تصليــح داخــل دولــة  إلــى  العميــل  الدولــي بســحب مركبــة 

المتحدة/عمــان. العربيــة  اإلمــارات 

خدمة اإلصالح الميكانيكي: 	.2
)أ(  فــي حــال حــدوث مشــكلة ميكانيكيــة فــي المركبة، ســيقوم نادي الســيارات   
ــن العميــل مــن قيــادة المركبــة أو  الدولــي بالتعديــات الطفيفــة التــي ُتمكِّ
ســيقوم نــادي الســيارات الدولــي بســحب مركبــة العميــل إلــى أقــرب ورشــة 

تصليــح داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة/عمــان.
)ب(  سيتحمل العماء تكلفة أي قطع غيار يتم تزويدها.  

خدمة تحسين أداء البطارية: 	.3
الســيارات  نــادي  ســيقوم  كان،  ســبب  ألي  المركبــة  بطاريــة  لــت  تعطَّ )أ(  إذا   
الدولــي بتشــغيل المركبــة عــن طريــق شــحن البطاريــة بكابــل توصيــل 
ــي بســحب  ــادي الســيارات الدول لجعلهــا تســتمر فــي رحلتهــا أو ســيقوم ن
اإلمــارات  بدولــة  اإلمــارة  داخــل  تصليــح  ورشــة  أقــرب  إلــى  العميــل  مركبــة 

المتحدة/عمــان. العربيــة 

خدمة إصالح اإلطارات: 	.4
)أ(  فــي حــال فــرغ إطــار المركبــة، ســيقوم نــادي الســيارات الدولــي باســتبدال   

االحتياطــي. اإلطــار  وتركيــب  اإلطــار 
نــادي الســيارات الدولــي  )ب(  فــي حــال عــدم توافــر إطــار احتياطــي، ســيقوم   
بدولــة  اإلمــارة  داخــل  تصليــح  ورشــة  أقــرب  إلــى  العميــل  مركبــة  بســحب 

المتحدة/عمــان. العربيــة  اإلمــارات 

خدمة التزويد بالوقود في حال الطوارئ: 	.5
الدولــي  الســيارات  نــادي  الطريــق، ســيزود  علــى  المركبــة  وقــود  نفــد  )أ(  إذا   
ُيعَفــى  الطارئــة بشــكل مباشــر. كمــا  بالحــاالت  الخــاص  بالوقــود  العميــل 
ــل تكلفــة الوقــود  ــه ســوف يتحمَّ العميــل مــن رســوم هــذه الخدمــة، غيــر أن

الُمقــدم.

خدمة فتح أبواب المركبات: 	.6
)أ(  إذا لــم يتمكــن العميــل مــن الدخــول إلــى ســيارته والمفتــاح داخلها، ســيقوم   

المركبــة. مفتــاح  علــى  الحصــول  بمحاولــة  الدولــي  الســيارات  نــادي 
ــي مــن الحصــول علــى مفتــاح مركبــة  ــادي الســيارات الدول ــم يتمكــن ن )ب(  إذا ل  
إلــى  نــادي الســيارات الدولــي بســحب مركبــة العميــل  العميــل، ســيقوم 
المتحدة/عمــان.  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  اإلمــارة  داخــل  تصليــح  ورشــة  أقــرب 

خدمة إعادة المركبة إلى الطريق: 	.7
الطريــق  مــن  أقــل مــن خمســة متــرات  الســيارة علــى مســافة  )أ(  إذا علقــت   
ــد، ســوف يســاعد نــادي الســيارات الدولــي فــي إعــادة المركبــة إلــى  الُممهَّ

ــد. الُممهَّ الطريــق 

األحكام والشروط الخاصة بخدمات المساعدة على الطريق:
ــات  ــون والمركب ــات الصال ــات الخفيفــة ) مركب )أ(  تقــدم الخدمــات فقــط للمركب  
طــن.  3.5 وزنهــا  يتعــدى  التــي  للمركبــات  وليــس  الرباعــي(  الدفــع  ذات 

م الخدمات كافًة داخل اإلمارة نفسها وداخل حدود المدينة*.  ُتقدَّ )ب(   
)ج(  ال يتحمــل نــادي الســيارات الدولــي مســؤولية تقديــم الخدمــة إذا تعطلــت   

العامــة. الطــرق  غيــر  أماكــن  فــي  المركبــات 
ــل  يتحمَّ هامــة،  ميكانيكيــة  تصليحــات  إلــى  المركبــة  احتيــاج  حــال  )د(  فــي   
العميــل تكلفــة تلــك التصليحــات وتكلفــة قطــع الغيــار الُمقدمــة، إذ ينطبــق.
)هـ(  فيمــا يتعلــق بجميــع الخدمــات المذكــورة أعــاه )فــي حــال حــدوث حــوادث   
أقــرب  إلــى  المركبــة  بســحب  الدولــي  الســيارات  نــادي  يلتــزم  أعطــال(،  أو 
وعمــان. المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  اإلمــارة  داخــل  تصليــح  ورشــة 
ــق  )و(  ُتقــدم جميــع الخدمــات المذكــورة أعــاه الخاصــة بالمســاعدة علــى الطري  
اإلمــارات  دولــة  فــي  اإلمــارة  حــدود  ضمــن  الســاعة  مــدار  علــى  والمتوفــرة 

وعمــان. المتحــدة  العربيــة 
)ز(  العضوية غير قابلة للتحويل بشكل صارم.  

أحــكام وشــروط نــادي الســيارات الدولــي الخاصــة بخدمــات المســاعدة 
علــى الطريــق واالســتقبال  - عمــالء بطاقــات راك بنــك بالتينــوم اإلئتمانيــة

IMC	 Roadside	 Assistance	 and	 Concierge	 Services	 Terms	 and
Conditions	provided	by	IMC	–	RAKBANK	Platinum	Credit	Card	Customers



Concierge	 Services:	 A	 range	 of	 Concierge	 services	 are	
provided	 by	 IMC	 as	 follows:
The Customer can enjoy the following Concierge Services at special 
rates. In order to book for any service, the concierge desk needs to be 
contacted within the time frame mentioned against each service.

The Concierge Desk is available from 8:30 am to 5:30 pm Saturday to 
Thursday excluding public holidays.

1.	 	Vehicle	Registration
 The customer can contact the Concierge Desk in order to renew the
 vehicle registration. Free Vehicle registration picks up and drop  
 service is provided for one vehicle registered under the customer’s
 name, per year.  All relevant documents and information required
 by the  traffic  department  are  to  b e provided by the customer.
 The vehicle and the documents will be collected from the 
 customer and shall be returned once the registration is completed.

Conditions:
 (a)  The service is to be booked 72 hours in advance with 

concierge desk and all relevant documents and information 
required by the traffic department need to be provided.

 (b)  The service is free however all fines, government fees and 
charges are to be cleared in advance or the amount has to be 
paid to IMC to clear the fines on the customer’s behalf.

 (c)  IMC will collect the vehicle and documents from the customer 
in the city/ emirate in which the vehicle is registered.

 (d)  Once the registration is complete IMC will deliver the vehicle 
and documents back to the customer.

 (e)  Vehicle Registration does not apply to export, sale or transfer 
vehicle, nor does it apply to any commercial vehicles (i.e. 
trucks, pick-up vehicles, buses or vans (above 10-seater 
capacity)) or motorcycles.

 (f)  IMC will not be responsible if the vehicle fails the registration 
check. In this scenario, it will be counted as service utilized.

 (g)  This service is provided in the UAE only within the Emirate and 
in city limits* only.

2.	 	Car	Servicing
Two one-way complimentary pick up or drop facility is provided for 
car servicing per year for vehicle registered under customer’s name. 
Before reserving the service, the customer should ensure to confirm the 
appointment with the service center. The vehicle and the documents 
will be collected from the customer in case of pick up and will be 
delivered back once the service is completed in case of drop off facility.

Conditions:
 (a)  The service is to be booked 72 hours in advance with the
   concierge desk.
 (b)  Before reserving the service, the customer should ensure to 

confirm the appointment with the service center.
 (c)  Vehicle service does not apply to export, sale or transfer 

vehicle, nor does it apply to any commercial vehicles (i.e. 
trucks, pick-up vehicles, buses or vans (above 10-seater 
capacity)) or motorcycles.

 (d)  One-way drive will be counted as one service utilized.
 (e) This service is provided within the Emirate in UAE and in city
  limits* only.

3.	 	Airport	Transfer-	[	Up	to	6	times	in	a	year:	UAE	and	India]
Each customer is entitled to complimentary airport pick up and drop 
service up to 6 times in a year in UAE and India. Upon booking, an email 
will be sent to the customer within 1 hour confirming the booking.
12 – 24 hours prior to the service an SMS with the Chauffer’s name and 
contact details will be sent to the customer’s mobile number.

 (a)  The customer has a choice of either 6 times usage of service 
in UAE only OR 3 times usage of service in the UAE and 3 
times usage of service in India (Mumbai, Chennai, Kolkata, 
Bangalore and Delhi). Please note maximum usage in India 
shall be up to 3 times and balance can be utilized in UAE.

 (b)  In case, this service is utilized beyond 6 times, additional 
charges will be applicable as per Airport pick up and drop off 
locations.

 (c)  The customer will need to book the service at least 48 hours 
in advance and provide the complete information on the 
form which will be sent to them.

 (d)  Upon confirmation of the service, IMC will send an email
   confirming the booking.

خدمــات االســتقبال: يقــدم نــادي الســيارات الدولــي مجموعــة واســعة مــن 
الخدمــات كمــا يلــي:

اآلتيــة بأســعار خاصــة. ومــن  العميــل أن يتمتــع بخدمــات االســتقبال  يســتطيع 
أجــل حجــز أي خدمــة، ينبغــي التواصــل مــع مكتــب االســتقبال خــال اإلطــار الزمنــي 

المذكــور بجانــب كل خدمــة.

إن مكتــب االســتقبال ُمتــاح مــن الســاعة 8:30 صباحــً وحتــى الســاعة 5:30 مســاًء 
مــن أيــام األحــد إلــى الخميــس فيمــا عــدا أيــام العطــات الرســمية.

تسجيل المركبة: 	.1
يســتطيع العميــل أن يتواصــل مــع مكتــب االســتقبال بغــرض تجديــد التســجيل 
الخــاص بالمركبــة، وتتوافــر خدمــة تحميــل المركبــة وتوصيلهــا مــن أجــل تســجيل 
لة باســم العميــل مجانــً مــرة واحــدة كل ســنة. كمــا يقــدم العميل  الســيارة الُمســجَّ
جميــع المســتندات والمعلومــات التــي تطلبهــا دائــرة المــرور، ويتــم جمــع المركبــة 
تســجيل  مــن  االنتهــاء  بمجــرد  إليــه  إعادتهــم  ثــم  العميــل  مــن  والمســتندات 

المركبــة.

الشروط:
مكتــب  لــدى  ســاعة  بـــ72  الخدمــة  علــى  الحصــول  قبــل  الحجــز  )أ(  ينبغــي   
االســتقبال كمــا ينبغــي تقديــم جميــع المســتندات والمعلومــات ذات الصلــة 

المــرور. دائــرة  تطلبهــا  التــي 
وجميــع  الغرامــات،  جميــع  دفــع  ينبغــي  أنــه  غيــر  مجانــً،  الخدمــة  )ب(  ُتقــدم   
ــادي  ــى ن ــغ إل ــً أو ينبغــي ســداد المبل ــة مقدم الرســوم، والنفقــات الحكومي
الســيارات الدولــي مــن أجــل دفعــه لجميــع الغرامــات نيابــة عــن العميــل.
)ج(  ســوف يجمــع نــادي الســيارات الدولــي كًا مــن المركبــة والمســتندات مــن   
المركبــة. فيهــا  لت  ُســجِّ التــي  نفســها  المدينة/اإلمــارة  فــي  العميــل 
)د(  بمجــرد إتمــام تســجيل المركبــة، ســوف يقــوم نــادي الســيارات الدولــي بإعــادة   

العميــل. إلــى  والمســتندات  المركبــة 
)هـ(  ال ُيطبــق تســجيل المركبــة علــى المركبــات الخاصــة بالتصديــر أو البيــع أو   
مــن طــراز  والمركبــات  النقــل،  عربــات  )أي  التجاريــة  المركبــات  أو  التحويــل 
أو  مقاعــد((   10 مــن  أكبــر  ســعة  ذات  والشــاحنات)  والحافــات،  أب،  البيــك 

الدراجات النارية. 
)و(  ال يتحمــل نــادي الســيارات الدولــي المســؤولية إذا لــم تجتــاز الســيارة فحــص   
بهــا. ُينتفــع  خدمــة  بأنهــا  ُتحتســب  ســوف  الظــروف،  هــذه  وفــي  التســجيل. 
اإلمــارة  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  داخــل  الخدمــة  هــذه  )ز(  ُتقــدم   

فقــط. المدينــة*  حــدود  وداخــل  نفســها 

تقديم الخدمات للسيارات: 	.2
تتوافــر خدمــة مجانيــة إمــا لتحميــل الســيارة أو لتوصيلهــا بغــرض تقديــم خدمــات 
الســيارات الســنوية للســيارات الُمســجلة باســم العميــل. وقبــل حجــز الخدمــة، 
ينبغــي أن يتأكــد العميــل مــن الموعــد الُمحــدد لــدى مركــز الخدمــة. وعــاوة علــى 
ذلــك، فــي حــال توفيــر خدمــة تحميــل المركبــة، ســيتم جمــع المركبــة والمســتندات 
مــن العميــل. وفــي حــال توفيــر خدمــة توصيــل المركبــة، ســيتم إعادتهــم بمجــرد 

إكمــال تقديــم الخدمــة.

الشروط:
يجــب الحجــز قبــل الحصــول علــى الخدمــة بـــ72 ســاعة لــدى مكتب االســتقبال. )أ(   
د لــدى  )ب(  توقبــل حجــز الخدمــة، ينبغــي أن يتأكــد العميــل مــن الموعــد الُمحــدَّ  

الخدمــة. مركــز 
البيــع  أو  بالتصديــر  الخاصــة  المركبــات  المركبــات علــى  ُتطبــق خدمــات  )ج(  ال   
أو التحويــل أو المركبــات التجاريــة )أي عربــات النقــل، والمركبــات مــن طــراز 
أو  مقاعــد((   10 مــن  أكبــر  ســعة  )ذات  والشــاحنات  والحافــات،  أب،  البيــك 

الناريــة. الدراجــات 
ُيحتسب التوصيل في اتجاه واحد بأنه خدمة ُينتفع بها. )د(   

)هـ(  تتوافــر الخدمــة داخــل اإلمــارة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وداخــل   
فقــط. المدينــة*  حــدود 

ــة  ــي دول ــنة: ف ــي الس ــرات ف ــى 6 م ــار 6	 ]حت ــن المط ــل م ــل العمي نق 	.3
والهنــد[: المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

يتمتــع كل عميــل بالخدمــة المجانيــة إليصالــه مــن وإلــى المطــار حتــى 6 مــرات فــي 
الســنة فــي اإلمــارات والهنــد. وعنــد حجــز العميــل لهــذه الخدمــة، تصلــه رســالة 
ــد الحجــز. كمــا ُترســل رســالة نصيــة  بريــد إلكترونــي خــال ســاعة واحــدة لتؤكِّ
قصيــرة إلــى رقــم الهاتــف المتحــرك الخــاص بالعميــل مــن 12 إلــى 24 ســاعة قبــل 

أداء الخدمــة، وتحمــل الرســالة اســم الســائق وبيانــات االتصــال الخاصــة بــه.

لـــ 6  مــرات فقــط فــي دولــة  )أ(  يملــك العميــل خيــار اســتعمال الخدمــة إمــا   
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو 3 مــرات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و3 
مــرات فــي دولــة الهنــد )فــي مــدن مومبــاي، وتشــيناي، وكلكتــا، وبنغالــور، 
ودلهــي(. ُيرجــى ماحظــة أن الحــد األقصــى الســتعمال الخدمــة فــي الهنــد 
اإلمــارات  دولــة  فــي  المتبقــي  العــدد  اســتعمال  ويمكــن  مــرات   3 هــو 

. المتحــدة  العربيــة 
ــق رســوم  )ب(  فــي حــال اســتعمال هــذه الخدمــة ألكثــر مــن 6 مــرات، ســوف ُتطبَّ  

المطــار. وإلــى  مــن  التوصيــل  مواقــع  حســب  إضافيــة 
)ج(  ينبغــي أن يقــوم العميــل بالحجــز قبــل الحصــول علــى الخدمــة بـــ48 ســاعة،   



 (e)  12 – 24 hours prior to the service an SMS with the Chauffer’s 
name and contact details will be sent to the customer’s 
mobile number.

 (f)  This service is provided within the emirate in UAE and in city 
limits*only. The service is provided in India within defined city 
limits*.

 (g)  One way drive will be counted as one service utilized.
 (h)  Customer(s) will need to provide their Credit Card details for 

the paid service.
 (i)  Inter-emirate service from Dubai – Sharjah Airport is allowed, 

however one-way Airport Service (for DXB-SHJ) to be counted 
as 2 services utilized and this service is not applicable in 
India. 

 (j)  Customers availing this service either pick up or drop off in 
UAE and/or India will be provided with Lexus Sedan Cars in 
UAE and normal Sedan Cars in India.   At the time of booking 
if one Sedan car cannot accommodate the passenger(s) and 
their luggage(s) another Sedan car will be provided and this 
would be considered as 2 services utilized.

4.	 	24	hours	Rent	a	Car	Service
As a Platinum Credit Card holder, you are entitled to rent a car service 
free for 24 hours in case of an accident.

Conditions:
 (a)  This service is provided within the Emirate in UAE only.

5.	 	Discount	on	International	Driving	License
The customer can call the concierge desk to apply for International 
Driving license.

Conditions:
 (a)  Customer needs to call the concierge desk minimum 48 hours
  in advance.
 (b)  An application form will be emailed to the customer within 1
   hour of receiving customer’s call.
 (c)  Upon request customer will be provided free document pick
  up & delivery service.
 (d)  The following documents are to be submitted for processing
  the request;
  -  valid passport copy including visa page
  -  copy of valid UAE driving license
  -  Two passport size photographs
  -  Any other documents as required by the issuing authority
 (e)  Within 24 hours of the customer’s request the documents 
  will be picked from them.
 (f)  There is discount of AED 20/- for customer on the charges for
  an International Driving License.
 (g)  After collection of documents, the International Driving
  License will be delivered within 3 working days.

6.	 	Courier	Services	–	(Dubai,	other	Emirates	and	International)
To avail special rates for local and international courier the customers 
need to book the service with the concierge desk. IMC will arrange for 
free pick up of documents.

Conditions:
 (a)  Only documents will be accepted.
 (b)  Charges will be applicable depending on the parcel weight. 

Additional charges will be applicable for documents above 
the weight of 1 kg.

 (c)  The service is to be booked with the concierge desk 24 hours 
in advance.

 (d)  This service is provided in the UAE only.
 (e)  Service restrictions may be applicable for outskirt areas and 

off-city limits*. Local Courier service within the emirate and 
within the city limits*.

 (f)  International couriers are also within city limits*

7.	 	Visit	Visa	Submission	(Airport)
The customer can contact the Concierge Desk to avail the submission 
of Visit Visa.

Conditions:
 (a)  For visa submission the concierge desk is to be contacted 48 

hours in advance.
 (b)  For Visa submissions only UAE visas will be accepted.
 (c)  The documents for visa submission will be picked from the 

وكذلــك مــلء النمــوذج الــذي ســوف ُيرســل إلــى العميــل بالمعلومــات كاملــة.
)د(  عنــد تأكيــد العميــل لحجــز هــذه الخدمــة، ُيرِســل نــادي الســيارات الدولــي   

خالهــا. مــن  الحجــز  لــه  ــد  لُيؤكِّ إلكترونــي  بريــد  رســالة 
)هـ(  ُترســل رســالة نصيــة قصيــرة إلــى رقــم الهاتــف المتحــرك الخــاص بالعميــل   
مــن 12 إلــى 24 ســاعة قبــل أداء الخدمــة، وتحمــل الرســالة اســم الســائق 

بــه. الخاصــة  االتصــال  وبيانــات 
)و(  تتوافــر هــذه الخدمــة داخــل اإلمــارة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وداخــل   
حــدود المدينــة* فقــط. كمــا تتوافــر هــذه الخدمــة فــي الهنــد داخــل الحــدود 

للمــدن*. الموضوعــة 
سوف ُيحتسب التوصيل في اتجاه واحد بأنه خدمة ُينتفع بها. )ز(   

م العميل/العمــاء بيانــات بطاقتهــم االئتمانيــة مــن أجــل  )ح(  ينبغــي أن ُيقــدِّ  
الدفــع. ة  الُمســتحقَّ الخدمــات 

)ط(  ُيســمح بتوفيــر الخدمــات بيــن اإلمــارات مــن مطــار دبــي – شــارقة. ومــع ذلــك،   
ــى  ســوف ُتحتســب خدمــة التوصيــل فــي اتجــاه واحــد للمطــار ) بالنســبة إل
ــق هــذه  الطيــران بيــن دبــي – الشــارقة( بأنهــا خدمتيــن ُينتفــع بهمــا. وال ُتطبَّ

الخدمــة فــي الهنــد.

خدمة تأجير سيارة لمدة 24 ساعة: 	.4
  بصفتــك حامــل لبطاقــة ائتمــان باتينــوم، يحــق لــك تأجيــر خدمــة ســيارة مجانــً لمــدة 

24 ســاعة فــي حــال حــدوث حــادث.

الشرط:
ال ُتقدم هذه الخدمة إال داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة )أ(   

ضة: رخصة قيادة دولية ُمخفَّ 	.5
ــى رخصــة  ــب الحصــول عل بإمــكان العميــل االتصــال بمكتــب االســتقبال للتقــدم لطل

قيــادة دوليــة.

الشروط:
)أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال قبــل الموعــد المطلــوب بــــ48   

األقــل. علــى  ســاعة 
)ب(  سُترَســل اســتمارة الطلــب بالبريــد اإللكترونــي إلــى العميــل خــال ســاعة مــن   

العميــل. مكالمــة  تلقــي 
النقــل  بخدمــة  خــاص  مجانــي  ــب  بكتيِّ العميــل  د  ســُيزوَّ الطلــب،  )ج(  فــور   

. صيــل لتو ا و
م المستندات التالية لتفعيل الطلب: )د(  يتعين أن ُتقدَّ  

-  صورة من جواز سفر صالح يتضمن الصفحة الخاصة بالتأشيرة.   
-  صورة من رخصة قيادة صالحة باإلمارات العربية المتحدة.   

-  صورتان بحجم صور جواز السفر.   
-  أي مستندات أخرى وفقً لما هو مطلوب من جانب جهة اإلصدار.   
ع المستندات في غضون 24 ساعة من وقت طلب العميل. سُتجمَّ )هـ(   

)و(  يتوفــر خصــم قــدره 20,000 درهمــً إماراتيــً للعميــل علــى الرســوم فيمــا   
دوليــة. قيــادة  رخصــة  علــى  الحصــول  يخــص 

)ز(  بعــد جمــع المســتندات، سُتســلَّم رخصــة القيــادة الدوليــة فــي غضــون ثاثــة   
عمــل. أيــام 

ضة: رخصة قيادة دولية ُمخفَّ 	.6
للحصــول علــى أســعار خاصــة عــن خدمــة نقــل البريــد الدولــي والمحلــي، يحتــاج العمــاء 
إلــى حجــز الخدمــة لــدى مكتــب االســتقبال. وســيعمل نــادي الســيارات الدولــي علــى 

نقــل المســتندات مجانيــً.

الشروط:
لن ُتقبل إال المستندات فقط. )أ(   

ــق رســوم إضافيــة للمســتندات  ــق الرســوم وفقــً لــوزن الطــرد، وُتطبَّ )ب(  ُتطبَّ  
كجــم.  1 عــن  وزنهــا  يزيــد  التــي 

ُتحَجز الخدمة لدى مكتب االستقبال قبل الموعد المطلوب بــ24 ساعة. )ج(   
م هذه الخدمة إال في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط. ال ُتقدَّ )د(   

ــق قيــود علــى الخدمــة فيمــا يخــص المناطــق النائيــة والمناطــق خــارج  )هـ(  ُتطبَّ  
حــدود المدينــة*، وخدمــة نقــل البريــد المحلــي تكــون داخــل اإلمــارة وفــي 

المدينــة*. حــدود 
كما أن نقل البريد الدولي يكون أيضً داخل حدود المدينة*. )و(   

تقديم تأشيرة زيارة )مطار(: 	.7
بإمكان العميل االتصال بمكتب االستقبال للحصول على تأشيرة زيارة.

الشروط:
)أ(  للحصــول علــى التأشــيرة، ُيرجــى االتصــال بمكتــب االســتقبال قبــل الموعــد   

ســاعة. بــــ48  المطلــوب 
دولــة  تأشــيرات  إال  ُتقبــل  ال  أنــه  العلــم  ُيرجــى  التأشــيرة،  علــى  )ب(  للحصــول   

فقــط. المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
)ج(  ســُتنقل المســتندات الخاصــة بالتقــدم للحصــول علــى التأشــيرة مــن درجــة   

المطــار. إلــى  م  وُتقــدَّ العميــل  بــاب 
والشــارقة،  دبــي،  مطــارات  فــي  التأشــيرة  علــى  للحصــول  م  التقــدُّ )د(  ُيجــَرى   

المدينــة*. حــدود  وفــي  اإلمــارة  داخــل  وأبوظبــي 



customer’s doorstep and will be submitted to the airport.
 (d)  Visa submission will be done in Dubai, Sharjah and Abu Dhabi 

Airports within the emirate and in city limits*.
 (e)  Visa will be deposited up to a maximum of 12 hours before 

arrival time.
 (f)  Visa submission will be within the same emirate of collection 

of document.
 (g)  This service is provided in the UAE within the emirate and in 

city limits* only.
 (h)  Credit card details are to be provided for payments.

8.	 	Marhaba	Services
For a swift, smooth and safe passage through the airport, customers 
can avail Airport meet & greet service at special discounted rates.

Conditions:
 (a)  The service is to be booked with the concierge desk 48 hours 

prior to the arrival / departure date and time.
 (b)  Service rates are subject to change.
 (c)  Credit card details are to be provided for the booking.

9.	 	Payment	 of	 School	 Fees	 /	 Electricity	 and	 Water	 bills,	
Municipality	 taxes

The concierge desk will collect the payments from your doorstep and 
pay them on your behalf.

Conditions:
 (a)  The customer needs to contact the concierge desk 24 hours in 

advance.
 (b)  These services are provided in UAE within the Emirate and in 

city limits* only.
 (c)  Credit card details are to be provided for payments.

10.		Restaurant	Reservations	Service	(Free	Service)
The concierge desk will make a reservation at the restaurant of the 
customer’s choice within the UAE. The concierge desk will contact the 
customer within 2 hours of receiving their email / call.

Conditions:
 (a)  The customer needs to contact the concierge desk and provide 

details 48 hours in advance.
 (b)  The concierge desk will contact the customer within 2 hours 

of receiving their email / call.
 (c)  Reservation is subject to availability.
 (d)  Credit card details are to be provided for the booking, if 

requested by the restaurant/hotel.

11.		Liquor	License
The concierge desk can help the customer to apply for the Liquor 
License.

Conditions:
 (a)  Customer needs to call the concierge desk minimum 48 hours 

in advance.
 (b)  All relevant documents (along with supporting document 

duly completed) required for processing the application 
should be provided.

 (c)  This service is provided within the same emirate and within 
city limit* only.

 (d)  Credit card details are to be provided for the payment.

12.		Air	Ticket	Reservation
The customers are to contact the concierge desk to avail assistance for 
Air Ticket bookings.

Conditions:
 (a)  Customer needs to contact the concierge desk minimum 48 

hours in advance.
 (b)  Terms and Conditions of the Airlines will be applicable for this 

service.
 (c)  The concierge desk will contact the service providers and 

provide the customer with two or three quotes. Upon 
confirmation the booking will be done on the customer’s 
credit card.

 (d)  Credit card details are to be provided for the booking.

13.		Car	Rental	Assistance	Services
The customers can contact the concierge desk to avail the assistance 
for Car rental.

)هـ(  ُتوَدع التأشيرة حتى 12 ساعة بحٍد أقصى قبل وقت الوصول.  
م للتأشيرة يكون داخل نفس اإلمارة الخاصة بتجميع المستندات. التقدُّ )و(   

م هــذه الخدمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة داخــل اإلمــارة وفــي  )ز(  ُتقــدَّ  
فقــط. المدينــة*  حــدود 

م بيانات بطاقة االئتمان ألغراض السداد. )ح(  ُتقدَّ  

خدمات مرحبا: 	.8
ــع  التمتُّ للعمــاء  ُيمِكــن  المطــار،  فــي  وســريع  وهــادئ،  آمــن،  مــرور  علــى  للحصــول 

خاصــة. ضــة  ُمخفَّ بأســعار  والترحيــب  االســتقبال  بخدمــات 

الشروط:
)أ(  ُتحَجــز الخدمــة لــدى مكتــب االســتقبال فــي غضــون 48 ســاعة قبــل تاريــخ   

ووقتهمــا. الوصول/المغــادرة 
أسعار الخدمة قابلة للتغير. )ب(   

وضرائــب  والميــاه،  الكهربــاء  المدراس/فواتيــر  مصاريــف  ســداد  	.9
لبلديــة: ا

يجمع مكتب االستقبال المبالغ من درجة بابكم ويدفعها بالنيابة عنكم.

الشروط:
)أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال قبــل الموعــد المطلــوب بــــ24   

ســاعة.
م هــذه الخدمــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة داخــل اإلمــارة وفــي  )ب(  ُتقــدَّ  

فقــط. المدينــة*  حــدود 
م بيانات بطاقة االئتمان ألغراض السداد. ُتقدَّ )ج(   

خدمة حجز المطاعم )خدمة مجانية(: 	.10
الــذي يختــاره العميــل داخــل  يقــوم مكتــب االســتقبال بتوفيــر حجــز فــي المطعــم 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســيتصل مكتــب االســتقبال بالعميــل فــي غضــون 

ســاعتين مــن تلقــي البريــد اإللكتروني/المكالمــة.

الشروط:
م البيانــات قبــل الموعــد  )أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال وُيقــدِّ  

ســاعة. بــــ48  المطلــوب 
)ب(  يتصــل مكتــب االســتقبال بالعميــل فــي غضــون ســاعتين مــن تلقــي البريــد   

اإللكتروني/المكالمــة.
ر المقاعد. يعتمد الحجز على توفُّ )ج(   

)د(  ُتقــدم بيانــات بطاقــة االئتمــان ألغــراض الحجــز، حــال طلــب المطعم/الفنــدق   
لذلــك.

11.		رخصة المشروبات الكحولية:
رخصــة  علــى  الحصــول  فــي طلــب  العميــل  يســاعد  أن  االســتقبال  بإمــكان مكتــب 

الكحوليــة. المشــروبات 

الشروط:
)أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال قبــل الموعــد المطلــوب بــــ48   

األقــل. علــى  ســاعة 
ــن تقديــم جميــع المســتندات ذات الصلــة )باإلضافــة إلــى المســتند  )ب(  يتعيَّ  

الطلــب. لتفعيــل  والمطلوبــة  لألصــول(  وفقــً  الُمكتمــل  الداعــم 
م هذه الخدمة داخل نفس اإلمارة وفي داخل حدود المدينة* فقط. ُتقدَّ )ج(   

م بيانات بطاقة االئتمان ألغراض السداد. ُتقدَّ )د(   

حجز تذكرة الطيران: 	.12
يتواصــل العمــاء مــع مكتــب االســتقبال لاســتفادة مــن خدمــة المســاعدة فــي حجــز 

تذاكــر الطيــران.

الشروط:
)أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال قبــل الموعــد المطلــوب بــــ48   

األقــل. علــى  ســاعة 
هــذه  بخصــوص  الطيــران  بشــركات  الخاصــة  واألحــكام  الشــروط  ــق  )ب(  ُتطبَّ  

. مــة لخد ا
م للعميــل عرضيــن  دي الخدمــات وُيقــدِّ )ج(  يتواصــل مكتــب االســتقبال مــع ُمــزوِّ  
أو ثاثــة عــروض أســعار. وفــور التأكيــد ُيجــَرى الحجــز علــى بطاقــة ائتمــان 

العميــل.
م بيانات بطاقة االئتمان للحجز. )د(  ُتقدَّ  

خدمات المساعدة في استئجار السيارات: 	.13
بإمــكان العميــل التواصــل مــع مكتــب االســتقبال لاســتفادة مــن خدمــة المســاعدة فــي 

اســتئجار السيارات.

الشروط:
)أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال قبــل الموعــد المطلــوب بــــ48   

األقــل. علــى  ســاعة 
الُمختــارة  الســيارات  تأجيــر  بشــركة  الخاصــة  واألحــكام  الشــروط  ــق  )ب(  ُتطبَّ  



Conditions:
 (a)  Customer needs to contact the concierge desk minimum 48 

hours in advance.
 (b)  Terms and Conditions for Rent a Car Company selected will 

be applicable for this service.
 (c)  The concierge desk will contact the service providers and 

provide the customer with two or three quotes. Upon 
confirmation the booking will be done on the customer’s 
credit card.

 (d)  Additional charges may apply depending upon the location or off
  city limits*.
 (c)  Credit card details are to be provided for the booking.

14.		Maid	Visa	Services
The concierge desk can help the customer to arrange maid visa
application formalities.

Conditions:
 (a)  The customer needs to contact the concierge desk with 

relevant documents and information required by the 
Immigration Authorities need to be provided.

 (b)  This service is available only in UAE.
 (c)  Credit card details are to be provided for the payment.
 
15.		Occasion	Reminders
The concierge desk can help the customer to set reminders for special 
occasions such as birthdays, anniversaries and other important events. 
The customer can specify details to be included in the reminder and also 
set dates or frequency of reminders depending on their requirements. 
The customers shall be reminded by a phone call and an e-mail if in the 
UAE and only by e-mail if outside UAE.

Conditions:
 (a)  The concierge desk is to be contacted at least one week in 

advance to record the occasion.
 (b)  Maximum 5 reminders can be set for a day.

16.		Driver	Services
The concierge desk can arrange for personalized Driver services that 
will combine convenience, luxury and safety. Drivers can be arranged 
on an hourly, daily or monthly basis depending on your requirement. 
Our drivers are punctual, well experienced, well-mannered, with good 
knowledge of the routes in the city.

Conditions:
 (a)  The customer needs to contact the concierge desk 48 hours in 

advance.
 (b)  Booking will be subject to availability.
 (c)  This service is available only in UAE, within city limits.
 (d)  Credit card details are to be provided for the booking.

17.		Handyman	Service
Concierge Handyman services are designed to take the hassle out of 
arranging for a wide variety of day to day small jobs, remodels, repairs 
and maintenance.   The concierge desk can help the customer by 
arranging for services like masonry, curtain fixing, plumbing, electrical 
fixing and any other home/office fixtures. Concierge desk will call the 
customer within 4 hours and provide the best quotes from the service 
providers and upon confirmation, will book the service.

Conditions:
 (a)  The customer needs to contact the concierge desk and provide 

details.
 (b)  Credit card details are to be provided for payments.
 (c)  This service is available only in UAE within the Emirate and within
   the city limits.

18.		Document	Management	Services
The Concierge desk can help the customer to arrange for Document 
Management Services. Document Management Services make 
accessing personal documents from anywhere around the globe quick 
and easy. Customer can either send documents via email or request a 
collection. IMC will scan and digitally store the documents. Customers 
can request the documents and IMC  will make them available 24/7 via 
email or fax.

Conditions:
 (a)  The customer needs to contact the concierge desk 48 hours 

الخدمــة. هــذه  بخصــوص 
م للعميــل عرضيــن  دي الخدمــة وُيقــدِّ )ج(  ســيتواصل مكتــب االســتقبال مــع ُمــزوِّ  
أو ثاثــة عــروض أســعار. وفــور التأكيــد ُيجــَرى الحجــز علــى بطاقــة ائتمــان 

العميــل.
ق رسوم إضافية حسب الموقع أو إذا كانت خارج حدود المدينة*. قد ُتطبَّ )د(   

م بيانات بطاقة االئتمان للحجز. ُتقدَّ )هـ(   

خدمات توفير تأشيرة الخادمات: 	.14
بإمــكان مكتــب االســتقبال مســاعدة العميــل فــي القيــام بإجــراءات طلــب الحصــول 

علــى تأشــيرة الخادمــات.

الشروط:
)أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال لتقديــم المســتندات ذات   

الهجــرة. ســلطات  قبــل  مــن  المطلوبــة  والمعلومــات  الصلــة 
هذه الخدمة غير متاحة إال في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط.   )ب(   

م بيانــات بطاقــة االئتمــان ألغــراض الســداد. )ج(  ُتقــدَّ  

رسائل التذكير بالمناسبات: 	.15
بإمــكان مكتــب االســتقبال مســاعدة العميــل فــي ضبــط رســائل تذكيــر لمناســبات 
األخــرى  الفعاليــات  مــن  وغيرهــا  الســنوية،  واالحتفــاالت  الميــاد،  أعيــاد  مثــل  خاصــة 
د بيانــات خاصــة ُتضــاف فــي رســائل التذكيــر وأيضــا  المهمــة. ويمكــن للعميــل أن ُيحــدِّ
ر  د تواريــخ الرســائل التذكيريــة أو تكرارهــا حســب مــا هــو مطلــوب. وســُيذكِّ أن ُيحــدِّ
مكتــب االســتقبال العمــاء مــن خــال مكالمــة هاتفيــة وعبــر البريــد اإللكترونــي إذا 
كانــوا داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وعبــر البريــد اإللكترونــي فقــط إذا كانــوا 

خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الشروط:
ــن االتصــال بمكتــب االســتقبال قبــل أســبوع واحــد على األقل لتســجيل  )أ(  يتعيَّ  

المناســبة.
يمكن وضع خمس رسائل تذكيرية بحٍد أقصى في اليوم.   )ب(   

 
خدمات السائقين: 	.16

ر لكــم  بإمــكان مكتــب االســتقبال توفيــر خدمــة الســائق الشــخصي والتــي ســُتوفِّ
أو  باليــوم  أو  الراحــة، والرفاهيــة، والســامة معــً. يمكــن طلــب الســائقين بالســاعة 
بالشــهر حســب طلبكــم. يتمتــع ســائقونا باالنضبــاط، والخبــرة الواســعة، واألخــاق 

الحســنة باإلضافــة إلــى معرفتهــم الجيــدة بالطــرق فــي المدينــة.

الشروط:
)أ(  يحتــاج العميــل أن يتصــل بمكتــب االســتقبال قبــل الموعــد المطلــوب بــــ48   

األقــل. علــى  ســاعة 
ر سائقين.   يعتمد الحجز على توفُّ )ب(   

المتحــدة فقــط  العربيــة  اإلمــارات  فــي دولــة  إال  الخدمــة غيــر متاحــة  )ج(  هــذه   
المدينــة. حــدود  وداخــل 

م بيانات بطاقة االئتمان ألغراض الحجز. ُتقدَّ )ب(   

خدمة توفير العمالة الماهرة: 	.17
ــص  تهــدف خدمــات مكتــب االســتقبال فيمــا يخــص تقديــم العمالــة الماهــرة إلــى التخلُّ
اليوميــة،  الصغيــرة  األعمــال  مــن  بالعديــد  القيــام  تصاحــب  التــي  الصعوبــات  مــن 
والتجديــدات، والتصليحــات، والصيانــة. فبإمــكان مكتــب االســتقبال مســاعدة العميــل 
البنــاء، وتثبيــت الســتائر، واألعمــال الصحيــة،  بتنظيــم هــذه الخدمــات مثــل أعمــال 
وتركيــب الكهربــاء، وغيرهــا مــن تجهيــزات المنزل/المكتــب. كمــا ســيتصل مكتــب 
مــة مــن  االســتقبال بالعميــل فــي غضــون 4 ســاعات ويعــرض لــه أفضــل األســعار الُمقدَّ

مــزودي الخدمــة، وفــور التأكيــد ســيحجز الخدمــة.

الشروط:
م البيانات. يحتاج العميل أن يتصل بمكتب االستقبال وُيقدِّ )أ(   

م بيانات بطاقة االئتمان ألغراض السداد.   ُتقدَّ )ب(   
)ج(  هــذه الخدمــة غيــر متاحــة إال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــط داخــل   

فقــط. المدينــة  حــدود  وداخــل  اإلمــارة 

خدمات إدارة الوثائق: 	.18
يســتطيع مكتــب االســتقبال مســاعدة العميــل فــي ترتيــب خدمــات إدارة الوثائــق. 
مــكان  أي  مــن  الشــخصية  الوثائــق  إلــى  الوصــول  الوثائــق  إدارة  لخدمــات  ويمكــن 
حــول العالــم بســرعة وســهولة. ويمكــن للعميــل أن يرســل الوثائــق إمــا عبــر البريــد 
اإللكترونــي أو أن يطلــب التجميــع. كمــا ســيفحص نــادي الســيارات الدولــي هــذه الوثائــق 
ويخزنهــا رقميــً، ويســتطيع العمــاء طلــب الوثائــق وســيقوم نــادي الســيارات الدولــي 
بتوفيرهــم طــوال أيــام األســبوع علــى مــدار الســاعة عبــر البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس.

الشروط:
يحتاج العميل إلى التواصل مع مكتب االستقبال مقدمً لمدة 48 ساعة. )أ(   

)ب(  ســُتفرض رســوم علــى العمــاء عــن المعــدالت الفعليــة حســبما هــو معمــول   



in advance.
 (b)  Customers will be charged on actual and rates as applicable 

depending on documents to be scanned and stored.
 (c)  Collection and delivery will be arranged in the UAE within the 

Emirate within the city limits only.
 (c)  Uploading the documents to the storage facilities would require 

a notice of 6 hours from receipt of documents and sending 
customer’s documents by email or fax will require 30 minutes 
once request received.

19.		Movers	&	Packers
To avail this service the customer needs to call the concierge desk. 
The Movers and Packers to visit the customer’s site and will provide the 
customer with a custom quote. Upon confirmation the concierge desk 
will book the service for the customer.

Conditions:
 (a)  The customer needs to contact the concierge desk 24 hours in 

advance.
 (b)  The concierge desk will arrange for Movers and Packers to 

visit the customer’s site and will provide the customer with 
a custom quote. Upon confirmation the concierge desk will 
book the service for the customer.

 (c)  This service is available only in UAE.
 (d)  Credit card details are to be provided for payments.

20.		Purchases
The customer can contact the Concierge Desk to avail utility services 
which includes movie, concert and play ticket booking, Purchasing of 
Salik and Mobile and recharge cards.

Conditions:
 (a)  This service is provided in the UAE within the emirate and in city 

limits* only.
 (b)  For Utility payments contact the concierge desk 24 hours in 

advance, payment will be done within 24 hours.
 (c)  For movie, play and concert ticket bookings the concierge desk 

is to be contacted 72 hours in advance. Tickets shall be delivered 
within 24 hours of request of the customer.

 (d)  Salik / mobile recharge can be done on the same day within 5 
hours after the customer has requested.

 (e)  Movie, concert and play ticket bookings are subject to availability.
 (f)  For Movie, play and concert seating may not be guaranteed.
 (g)  Delivery of tickets shall be within the emirate and in city limits*.
 (h)  Credit card details are to be provided for purchases/payments.

Note:
 (a)  *City limits within the UAE/India and worldwide are developed 

areas within the emirates and Indian cities. Any area outside 
the developed cities will be termed as outer city limits.

 (b)  In addition to the service fees; Government fees, fines, other 
Vendor Service Utilization and products will be charged to 
the customer as applicable.

 (c)  Service is charged only on Credit Card unless otherwise stated.
 (d)  Third party vendor payments to be done directly wherever 

applicable.
 (e)  IMC does not guarantee and assumes no liability or responsibility 

with respect to the services provided by third party vendors.
 (f)  Each service has its limitations and restrictions which are 

governed by UAE laws, Merchant Rights and Regulation.
 (g)  Any clause or part thereof on these terms and conditions can be 

changed/modified/deleted/added at the sole discretion of IMC 
management.

Disclaimer:
 (a)  These terms & conditions are binding on the customer as soon 

as they enroll for Platinum Credit Card without any further 
signatures/agreements.

 (b)  While IMC endeavors and promises to provide the best 
possible service to you, please be considerate at times when 
IMC experiences unavoidable service delays. These usually 
occur due to heavy demand of services during unusual 
conditions, religious days especially during the Holy month 
of Ramadan, traffic jams, extreme weather conditions such 
as rain, fog and also during the respective Emirates/Oman 
shopping festivals.

Concierge Desk Contact Number: 04 - 387 6633

ن. وُتخــزَّ التــي ســُتفحص  الوثائــق  إلــى  اســتنادًا  بــه 
)ج(  ُتجــَرى الترتيبــات للتحصيــل والتوصيــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة   

فقــط. المدينــة  حــدود  فــي  اإلمــارة  داخــل 
)د(  ســيتطلب تحميــل الوثائــق إلــى مرافــق التخزيــن إخطــار مدتــه 6 ســاعات   
م الوثائــق، وســيتطلب إرســال وثائــق العميــل مــن خــال البريــد  مــن تســلُّ

الطلــب. م  تســلُّ فــور  دقيقــة   30 الفاكــس  أو  اإللكترونــي 

النقل والشحن: 	.19
يحتــاج العميــل كــي يســتفيد مــن هــذه الخدمــة إلــى االتصــال بمكتــب االســتقبال. 
ويــزور المســؤولون عــن النقــل والشــحن موقــع العميــل ويقدمــون لــه عــرض أســعار 

خــاص بالجمــارك، ويحجــز مكتــب االســتقبال هــذه الخدمــة للعميــل فــور تأكيــده.

الشروط:
مً مع مكتب االستقبال لمدة 24 ساعة. يحتاج العميل إلى التواصل ُمقدَّ )أ(   

)ب(  ُيرتِّــب مكتــب االســتقبال لزيــارة المســؤولين عــن النقــل والشــحن لموقــع   
مكتــب  ويحجــز  بالجمــارك،  خــاص  أســعار  عــرض  لــه  ويقدمــون  العميــل 

تأكيــد. فــور  للعميــل  الخدمــة  هــذه  االســتقبال 
رة في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط.   هذه الخدمة ُمتوفِّ )ج(   

االئتمــان. بطاقــة  باســتخدام  الســداد  عــن  معلومــات  م  )د(  ُتقــدَّ  

المشتريات: 	.20
يســتطيع العميــل التواصــل مــع مكتــب االســتقبال لتوفيــر خدمــات المرافــق التــي 
تتضمــن حجــز تذاكــر األفــام، والحفــات الموســيقية، والمســرحيات، وشــراء بطاقــة 

ســالك، وبطاقــة الهاتــف المتحــرك، وإعــادة شــحن البطاقــات.

الشروط:
ــر هــذه الخدمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة داخــل اإلمــارة وفــي  )أ(  تتوفَّ  

فقــط. المدينــة*  حــدود 
)ب(  لســداد خدمــات المرافــق ُيرجــى االتصــال بمكتــب االســتقبال علــى مــدار 24   

ســاعة.  24 غضــون  فــي  الســداد  ويتــم  ُمســبقً  ســاعة 
والحفــات  األفــام،  تذاكــر  لحجــز  االســتقبال  بمكتــب  ســلفً  االتصــال  )ج(  يتــم   
تــم  التــي  التذاكــر  وُتســلَّم  ســاعة،   72 خــال  والمســرحيات  الموســيقية، 

العميــل. طلــب  مــن  ســاعة   24 غضــون  فــي  حجزهــا 
)د(  يمكــن إتمــام شــحن بطاقــة ســالك/الهاتف المتحــرك فــي غضــون خمــس   

العميــل. طلــب  مــن  ســاعات 
إلــى  والمســرحيات  الموســيقية،  والحفــات  األفــام،  تذاكــر  حجــز  )هـ(  يعتمــد   

. هــا ر فُّ تو
)و(  قــد ال يكــون حجــز مقاعــد فــي األفــام، والمســرحيات، والحفــات الموســيقية   

ــرًا. ُمتوفِّ
)ز(  يكون تسليم التذاكر في اإلمارة وحدود المدينًة.  

م معلومات عن السداد/الشراء باستخدام بطاقة االئتمان. )ح(  ُتقدَّ  

ملحوظة:
وهمــا  المتحدة/الهنــد  العربيــة  اإلمــارات  دولتــي  فــي  المدينــة*  )أ(  حــدود   
منطقتيــن متقدمتيــن علــى نطــاق المــدن اإلماراتيــة والهنديــة. وُتحــدد أي 
خارجيــة. مدينــة  حــدود  أنهــا  علــى  المنطقتيــن  هاتيــن  خــارج  منطقــة 
والغرامــات،  الحكومــة،  رســوم  ُتحَتســب  الخدمــة،  رســوم  إلــى  )ب(  باإلضافــة   
مــي الخدمــات األخــرى، والمنتجــات علــى العميــل حســبما  واســتخدام ُمقدِّ

بــه. معمــول  هــو 
د رسوم الخدمة ببطاقة االئتمان ما لم ينص على خاف ذلك. ُتسدَّ )ج(   

ي الخدمات من الغير مباشرًة حيثما ينطبق ذلك. )د(  يتم السداد لُمقدمِّ  
)هـ(  ا يضمــن نــادي الســيارات الدولــي وال يتحمــل أي مســؤولية أو التــزام فيمــا   

الغيــر. مــن  الخدمــات  مــي  ُمقدِّ مــن  مــة  الُمقدَّ بالخدمــات  يتعلــق 
اإلمــارات  دولــة  قوانيــن  تنظمهــا  التــي  وحدودهــا  قيودهــا  خدمــة  )و(  لــكل   

بالتجــار. الخاصــة  واللوائــح  والحقــوق  المتحــدة  العربيــة 
أو  الشــروط واألحــكام  فــي هــذه  أي جــزء منــه  أو  بنــد  أي  )ز(  ييمكــن تغييــر   
الدولــي  نــادي الســيارات  إدارة  تعديلــه أو حذفــه أو إضافتــه وفقــً لتقديــر 

وحدهــا.

أخالء المسؤولية:
)أ(  هــذه الشــروط واألحــكام ُملِزمــًة للعميــل فــور تســجيلها فــي بطاقــة ائتمــان   

أخــرى. توقيعات/اتفاقيــات  أي  بــدون  باتينــوم 
)ب(  بينمــا يســعى ويتعهــد نــادي الســيارات الدولــي بتقديــم أفضــل خدمــة   
ممكنــة لكــم، ُيرجــى التكــرم بمراعــاة أنــه فــي بعــض األحيــان قــد يحــدث 
يحــدث  مــا  عــادًة  وهــذا  تجنبــه.  يمكــن  ال  الخدمــة  فــي  جانبــه  مــن  تأخيــر 
المعتــادة،  غيــر  الظــروف  أثنــاء  الخدمــات  علــى  المتزايــد  الطلــب  بســبب 
مثــل المناســبات الدينيــة أثنــاء شــهر رمضــان المبــارك، واالزدحــام المــروري، 
خــال  وأيضــً  والضبــاب  األمطــار،  مثــل  القاســية،  المناخيــة  والظــروف 

. وعمــان  اإلمــارات  فــي  الصلــة  ذات  التســوق  مهرجانــات 

6633 387 - 04رقم االتصال الخاص بمكتب االستقبال:  


