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ا�صتعد للبار�صا

و�حلما�ش  �ل�سغف  هذ�  يكون  وكيف  �لقدم،  بكرة  �سغفك  مدى  نعرف  نحن 
عندما يتعلق �الأمر بنادي بر�سلونة، �أحد �أ�سهر فرق كرة �لقدم يف �لعامل. 

لهذ� �ل�سبب، قمنا بابتكار بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد 
�الئتمانية، فقط مل�سجعي كرة �لقدم �ملتحم�سني من �أمثالك. 

فقط  تعك�ش  ال  فاأنت  �لبطاقة،  هذه  با�ستخد�م  فيها  تنفق  مرة  كل  ففي 
مدى �سغفك جتاه ناديك �ملف�سل، بل �أي�ساً �ستح�سل على مكافاآت و�متياز�ت 

ح�رشية.

اك�صب مع راك بار�صا ريووردز

بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية جتعل نفقاتك 
جمزية �أكرث وذلك بف�سل نقاط ر�ك بار�سا ريووردز. ميكنك �الآن ك�سب نقاط ر�ك 
�لت�سوق،  �ليومية،  لل�رشوريات  كانت  �سو�ء  نفقاتك،  جميع  على  ريووردز  بار�سا 
�لفو�تري �ل�سهرية �أو غريها. وكلما �أنفقت �أكرث كلما ز�دت نقاط ر�ك بار�سا ريووردز 

�لتي تك�سبها.

فئة النفقات
النفقات املحلية

لكل 1 درهم

النفقات الدولية

لكل 1 درهم

الفئة اخلا�صة )املتاجر الريا�صية/

ال�صاالت الريا�صية، املطاعم،

املغامرات الريا�صية(

1.252

11.5نفقات الفئات االأخرى

الفئات املتعلقة باخلدمات احلكومية، 

دفع الفواتري )فواتري االت�صاالت واخلدمات 

العامة(، العقارات، تاأجري ال�صيارات، 

املوا�صالت وحمطات الوقود/الغاز

0.35

.www.rakbarcarewards.ae ال�ستعادة �ملكافاآت، قم بزيارة �ملوقع

اكت�صب نقاط ا�صافية مع راك بار�صا ريووردز*

قم بتفعيل �لبطاقة و�نفق 3,000 درهم كحد �أدنى خالل �ل�سهر �الأول و�ح�سل 
100 منفق �سهرياً  �أعلى  ريووردز.  بار�سا  �إ�سافية من ر�ك  20,000 نقطة  على 
)خا�سع حلد �دنى من �النفاق 7,500 درهم( �سيح�سلون على 30,000 نقطة 

�إ�سافية من ر�ك بار�سا ريووردز.
*يخ�سع ملر�عاة �حلد �الأدنى ملبلغ �الإنفاق على م�سرتيات �لتجزئة. تطبق �ل�رشوط

اأجواء ملعب كامب نو

�أنفق با�ستخد�م بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم �الئتمانية ما�سرتكارد 
و�ربح باقات ح�رشية حل�سور مبار�ة حّية لنادي بر�سلونة مبلعب �لكامب نو.

ا�صتمتع بالعرو�ض اخلا�صة التالية التي تقدمها لك ما�صرتكارد على بطاقة راك بنك اإف 

�صي بر�صلونة بالتينوم ما�صرتكارد االئتمانية

�لدخول �إلى �أكرث من 25 من �ساالت �ملطار�ت �ملختارة حول �لعامل  •
•  خ�سومات كلري تريب لل�سفر ولغاية 30% - حجوز�ت خطوط �لطري�ن و�لفنادق

�إلى  �أو  •  �ح�سل على خدمة �لتو�سيل �ملجانية ب�سيارة مع �سائق خا�ش من 



�ملطار 6 مر�ت يف �ل�سنة يف دولة �الإمار�ت )د�خل �الإمارة فقط(*
•  عرو�ش ما�سرتكارد - ��سرت و�حد و�ح�سل على 1 جماناً

خ�سومات على �ل�سحن من "ماي يو �أ�ش"   •
عرو�ش قرى �لت�سوق �الأوروبية - خ�سومات ت�سل �إلى ٪60  •

حماية �مل�سرتيات لغاية 5000 دوالر �أمريكي  •
تطبيق "Mastercard for You" �ل�سامل  •

  AVIS خ�سومات على خدمة تاأجري �ل�سيار�ت مع  •
*يرجى مر�عاة �أن هذه �خلدمة ال ت�سمل �لتنقل د�خل �الإمارة

Hotels.com خ�صم 10٪ من خالل

خ�سم ي�سل �إلى 10٪ على مئات �الآالف من �لعقار�ت يف �أكرث من 200 دولة 
حول �لعامل من خالل hotels.com  با�ستخد�م بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة 

بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية �خلا�سة بك.
كيفية اال�صتفادة من العر�ض:

 https://www.hotels.com/hotel-deals/mastercard-ar زيارة:  �سوى  عليك  ما 
�سي  �إف  بنك  ر�ك  بطاقة  با�ستخد�م  �لدفع  عند  �لرتويجي  �لرمز  و��ستخد�م 
بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية �خلا�سة بك. ينطبق فقط على �حلجوز�ت 

�ملدفوعة بالكامل عرب �الإنرتنت.

Farfetch.com خ�صم 10٪ من خالل

ملحبي �ملو�سة و�الأزياء، ��ستمتعو� بخ�سم 10٪ عرب �ملوقع: Farfetch.com �ملتجر 
جميع  من  جتارية  وعالمة  متجر   700 من  �أكرث  ي�سم  �لذي  �لعاملي  �الإلكرتوين 

�أنحاء �لعامل.
بنك  ر�ك  بطـاقـة  با�ســتخد�م  �لـدفـع  عند  خ�ســم   ٪10 على  للح�سـول 
�سوى  عليك  ما  بك،  �خلا�سة  �الئتمانية  ما�سرتكارد  بالتينوم  بر�سلونة  �سي  �إف 
��ستخد�م �لرمز �لرتويجي: MASTERCARD10 ينطبق هذ� �خل�سم على �ملو�د ذ�ت 

�الأ�سعار �لكاملة فقط. تطبق �ل�رشوط و�الأحكام.

خ�صم على خدمة حجز ال�صيارة مع ال�صائق من كرمي

�ح�سل على 30٪ خ�سم لغاية ثالث رحالت يف �ل�سهر مع كرمي، ��ستخدم �لرمز 
�لرتويجي: RAKBANK30 عند �لقيام باحلجز با�ستخد�م بطاقة ر�ك بنك �إف �سي 

بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية �خلا�سة بك.

امتيازات الأ�صلوب حياة راٍق

بنك  ر�ك  بطاقة  مع  و�المتياز�ت  �ملز�يا  من  وح�رشية  ر�ئعة  ببـاقـة  ��ستمتع 
و�ملر�فق يف  �أرقى �ملحالت  �الئتمانية يف  بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد  �إف �سي 
�ل�سياحة  �إلى  �لرتفيه،  �الأزياء،  �ملطاعم،  من  �بتد�ًء  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 
�إلى  وو�سوالً  و�ل�ساعات  �ملجوهر�ت  �ل�سحية،  و�ملنتجعات  �لنو�دي  و�ل�سفر، 

.www.rakbank.ae ملكتبات و�ملتاجر �ملتنوعة. تف�سل بزيارة�

امتيازات املطاعم الرائعة من راك فودي

يف  �ملَُف�َسلة  �أطباقك  على   30٪ لغاية  ت�سل  �سهية  بخ�سومات  ��ستمتع 
مطاعمك �ملَُف�َسلة لدى �أكرث من 2000 مطعم، عرو�ش ��سرت 1 و�ح�سل على 1 

جماناً و�أف�سل عرو�ش فودي �أيام �جلمعة يف جميع �أنحاء دولة �الإمار�ت.
تف�سل بزيارة www.rakbank.ae/rakfoodie ملعرفة تفا�سيل �لعرو�ش.

اكت�صف مفتاح مدينتك مع براي�صل�ض �صيتيز

��ستمتع بالتجارب و�لعرو�ش �ملختارة يف مدن عديدة حول �لعامل. لالطالع على 
تفا�سيل �لعرو�ش �مل�ستمرة و�المتياز�ت يف جميع �أنحاء �لعامل،

 www.priceless.com تف�سل بزيارة



امتيازات ال�صفر

بر�سلونة  �سي  �إف  بنك  ر�ك  بطاقتك  ت�ستخدم  بالتوفري عندما  د�ئماً  ��ستمتع 
لل�سـياحة  �آي  �م  "�م  لـدى  عطـالتك  حلـجز  �الئتمانية  ما�سـرتكارد  بالتينـوم 
و�ل�سـفر"، حيث �ستح�سل على خ�سم 7٪ على باقات �لعطالت �إ�سافة �إلى 
و�ل�سـفر على  لل�سياحة  �آي  �م  �م  ب�سـركة  �ت�سـل  ريووردز.  بار�سا  ر�ك  نقــاط 
reservations@mmitravel.ae :لرقــم 6579 703 04 �أو عرب �لربيد �الإلكرتوين�

امتيازات التاأمني

�الئتمانية  ما�سرتكارد  بالتينوم  بر�سلونة  �سي  �إف  بنك  ر�ك  بطاقة  متنحك 
�مل�سرتيات  حماية  �الئتمان،  درع  مثل  �لتاأمني  خدمات  من  مده�سة  جمموعة 
دون  �لرحلة  ومغادرة  �ل�سفر  تاأخري  تغطي  �لتي  �ل�سفر  حو�دث  �سد  و�لتاأمني 
�مل�سافر، تاأخر �الأمتعة، �سياع �الأمتعة، تغطية �حلو�دث �ل�سخ�سية و�مل�سوؤولية 
�ل�سخ�سية. تف�سل بزيارة www.rakbank.ae لالّطالع على تفا�سيل �لتغطية 

و�الأحكام و�ل�رشوط.

�صداد �صهل

بالتينوم  بر�سلونة  �سي  �إف  بنك  ر�ك  بطاقة  م�ستحقات  ت�سديد  ميكنك 
بنك،  ر�ك  لدى  �مل�رشيف  �لتحويل من ح�سابك  �الئتمانية من خالل  ما�سرتكارد 
�إ�سد�ر تعليمات م�ستد�مة، ت�سديد �لدفعات نقد�ً يف �أي من فروع ر�ك بنك �أو 
�أي جهاز �رش�ف �آيل �أو جهاز �إيد�ع �إلكرتوين تابع لر�ك بنك، �لدفع من خالل مر�كز 
�مل�سطرة  �ل�سيكات  �إ�سد�ر  يجب  م�سطر.  �سيك  بو��سطة  �أو  معينة  �رش�فة 
ل�سالح »بطاقات بنك ر�أ�ش �خليمة �لوطني )�ش.م.ع(« م�سحوبة برقم �لبطاقة 
�ملكّون من 16 رقماً باالإ�سافة �إلى ��سمك خلف �ل�سيك، ثم يتم �إر�سال �ل�سيك 
�إلى مركز �لبطاقات يف ر�ك بنك، �ش.ب. 34134، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
ح�ساب  ك�سف  خلف  �ملوجودة  �ملعلومات  على  �الطالع  �لرجاء  �ملزيد،  ملعرفة 

�لبطاقة �ل�سهري.

خطة ال�صداد املي�رص بدون فوائد

�لت�سوق �أ�سبح �أكرث �سهولة مع خطة �ل�سد�د �ملي�رش بدون فو�ئد �لتي توفرها لك 
�لبطاقات �الئتمانية من ر�ك بنك. لتحويل م�سرتياتك �سمن خطة �ل�سد�د �ملي�رش 
بدون فو�ئد ملدة 3، 6، 9، �أو 12 �سهر�ً لدى جمموعة كبرية من �ملحالت �لتجارية 
�مل�ساركة، يرجى �الحتفاظ  بالفو�تري و�الت�سال باخلدمة �مل�رشفيـة عبـر �لهـاتف 
�لتي تعمـل على مـد�ر �ل�سـاعة طـو�ل �أيـام �الأ�سـبوع عـلى �لـرقم 00 213 04 
00 خالل ع�رشة �أيام من عملية �ل�رش�ء. وبناًء على طلبك �سيتم حتويل م�سرتياتك 
ك�سف  �مل�ستحقة يف  �ل�سهرية  �لدفعات  و�ستظهر  �ملي�رش  �ل�سد�د  �إلى خطة 

ح�ساب �لبطاقة �الئتمانية.

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

حتظى بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية بالقبول 
فيما يزيد على 36 مليون موؤ�س�سة تعر�ش �سعار ما�سرتكارد يف �أكرث من 150 بلد�ً. 
ميكنك ��ستخد�م بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية 
ل�سحب �لنقود من �أجهزة �ل�رش�ف �الآيل حول �لعامل و�حل�سول على �ل�سحوبات 
ما�سرتكارد  يف  �الأع�ساء  �ل�رش�فة  ومر�كز  �لبنوك  كافة  فروع  من  �لنقدية 

�إنرتنا�سيونال. ملزيد من �ملعلومات، �لرجاء �الّطالع على دليل �خلدمات و�الأ�سعار.

خيارات ال�صداد املي�رصة 

ر�ك  بطاقة  ��سـتخد�م  كا�ش  و�سمارت  االئتمان  بطاقة  �صيك  خدمات  لك  تتيح 
بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية حتى يف �الأمـاكن �لتي ال 
تُقبـل فيهـا هـذه �لبطاقـة عـادة، لـدفع �أجـرة �ملنـزل، ر�سـوم مـد�ر�ش �الأوالد 



و�أق�سـاط �لتـاأمني �أو ت�سـديد �أيـة دفعـات �أخـرى تزيد عن 1000 درهم، �رشط �أن 
يتـوفر �لر�سيد �لكايف يف ح�سـاب بطاقـة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم 
ما�سـرتكارد �الئتمانيـة. مـا عليـك �سـوى �الت�سـال على �لـرقـم 00 00 213 04 
يف �أي وقت و�سـيتم تو�سـيل �سـيك بطاقة �الئتـمان �إليك عرب �رشكات �لتو�سيل 
خالل 3 �أيام عمل. مع خدمة �سمارت كا�ش ميكنك �أن حت�سل على 80٪ من �حلد 
�الئتماين نقد�ً حيث يتم حتويل �ملبلغ �لنقدي �إلى �إي ح�ساب م�رشيف يف �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وفقاً ملا ينا�سبك، كما ميكنك �ل�سد�د من خالل �أق�ساط �سهرية 
بطاقتك  على  �ملتبقي  �لر�سيد  حتويل  باإمكانك  �أي�ساً  �سهر�ً.   12 ملدة  مي�رشة 
�الئتمانية �ل�سادرة من بنوك �أخرى هاتفياً �إلى بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة 
بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية با�ستخد�م خدمة حتويل الر�صيد �ملجانية من دون 

وثائق �أو م�ستند�ت.
للمزيد من �لتفا�سيل عن �سعر �لفائدة ور�سوم �الإجر�ء�ت، �لرجاء �الّطالع على 

www.rakbank.ae/barca :دليل �خلدمات و�الأ�سعار �أو زيارة موقعنا

البطاقات الإ�سافية املجانية

��ستمتع مبز�يا بطاقة ر�ك بنك �إف �سي بر�سلونة بالتينوم ما�سرتكارد �الئتمانية 
مع �أحبائك �ليوم! ميكنك بكل ب�ساطة �لتقدم بطلب للح�سول على بطاقات 
�إ�سافية الأي فرد من �أفر�د �أ�رشتك على �أن تتجاوز �أعمارهم 15 �سنة. وبالن�سبة 
ملتقدمي طلب �لبطاقات �الإ�سافية �الآخرين، فاإن �حلد �الأدنى للعمر هو 21 عاماً.

�لذي  �الإ�سافية  �لبطاقات  على  �ل�سهري  �الإنفاق  حتديد  خيار  لديك  �سيكون 
�لتي  �لنفقات  جميع  �ستظهر  الئتمانك.  �الأق�سى  �حلد  �إلى  ي�سل  �أن  ميكن 
�ل�سهري،  بطاقتك  ح�ساب  ك�سف  يف  �الإ�سافية  �لبطاقات  با�ستعمال  متّت 
كما ميكنك �أي�ساً ك�سب نقاط ر�ك بار�سا ريووردز عندما يقوم حامل �لبطاقة 

�الإ�سافية با�ستخد�م �لبطاقة.

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

ميكنك �لتحدث �إلينا يف �أي وقت باالت�سال على �لرقم 00 00 213 04 ليقوم 
�أو  ��سـتف�سار�تك  كافة  على  بالـرد  �لهاتفيـة  �مل�سـرفية  �خلدمة  موظف 
�إلى خدمة  4049 54 600 للـو�سول  �لـرقم �ملجـاين  ميكنـك �الت�سـال عـلى 

�لرد �ل�سوتي �لتفاعلي.

حاالت الطوارئ

يف �حلاالت �لطارئة �لتي تتعلق ببطاقتك �الئتمانية �أثناء �سفرك خارج �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، كاالإبالغ عن فقد�ن �أو �رشقة �لبطاقة �أو طلب بطاقة بديلة 
برنامج خدمة   - �لعاملية  بخدمات ما�سرتكارد  �الت�سال  ب�سكل عاجل، ميكنك 
�أنحاء �لعامل على �لرقم �ملجاين 7111-722-636-1+ يف �أي  �لعمالء يف جميع 

وقت و�أي مكان.

�إنها جمرد �خلطوة �الأولى يف م�سرية رحلة مليئة باملز�يا �لر�ئعة.
ملعرفة �ملزيد، �ت�سل باخلدمة �مل�رشفية �لهاتفية على �لرقم 00 00 213 04 �أو 

.www.rakbank.ae/barca تف�سل بزيارة

تُطبق �ل�رشوط

www.rakbank.ae/barca تف�سل بزيارة


