Meethaq Lulu Credit Card

بطاقة ميثاق لولو االئتمانية

!Enjoy shopping with great rewards

استمتع بالتسوق واحصل على مكافآت رائعة
نمــط الحيــاة التــي طالمــا رغبــت فيهــا أصبحــت اآلن فــي متناولــك مــع العديــد
مــن االمتيــازات والمكافــآت المذهلــة .اســتمتع بمزايــا حصريــة ،بمــا فــي ذلــك
نقــاط مكافــأة  %٢فــي كل مــرة تســتخدم فيهــا بطاقتــك فــي لولــو هايبــر
ماركــت فــي ُعمــان.

The lifestyle you have always desired is now within your reach
with privileges and incredible rewards. Enjoy exclusive benefits,
including 2% reward points every time you utilize your card at Lulu
Hypermarket in Oman.

Features & Benefits

الخصائص والمميزات
احصــل علــى  %2نقــاط مكافأة/اســترداد نقــدي علــى كل شــراء عنــد
اســتخدام البطاقــة فــي محــات لولــو هايبــر ماركــت فــي ُعمــان مــع العديــد
مــن العــروض الحصريــة مــن لولــو.
احصــل علــى  %0.5نقــاط مكافأة/اســترداد نقــدي عنــد اســتخدام بطاقتــك
فــي المحــات التجاريــة المحليــة.

• Get 2% of your purchases as reward/cashback at Lulu
Hypermarket, plus exclusive offers from Lulu.
• Earn 0.5% of your purchases as reward/cashback when using your
card at other local merchants.
• Up to 52 days free credit period.

فترة سداد تصل إلى  52يومًا بدون رسوم إضافية.

• 25% cash advance limit.

حد السحب النقدي .%25

• E-Pin for added security and flexibility.

الرقم السري  E-Pinألمان ومرونة أكثر.

• Secure Internet shopping via online OTP service.

التســوق اإللكترونــي اآلمــن عبــر خدمــة الرقــم الســري المســتخدم لمــرة
واحــدة .OTP

• 24-hour ATM Cash Advance facility, 25% of your credit limit.

الســحب النقــدي عبــر أي جهــاز صــراف آلــي علــى مــدار الســاعة بنســبة %25
مــن الحــد االئتمانــي لبطاقتــك االئتمانيــة.

Offers & Promotions

العروض الترويجية والعروض األخرى
اشتر واحد واحصل على اآلخر مجانًا من ماستر كارد
عروض
ِ
اســتمتع بالمئــات مــن العــروض فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا فــي
المطاعــم والمنتجعــات واألنشــطة األخــرى مثــل:
طبق رئيسي مجاني عند شراء طبق رئيسي.

Mastercard Buy 1, Get 1 offers.
Enjoy hundreds of complimentary offers throughout the Middle East
& Africa across fine dining, premium spas or activities such as:
• Complimentary main menu item when one main menu item is
purchased.

أكثر من  800عرض في العديد من الدول.

• 800+ offers available across multiple countries.

استرداد غير محدود على كافة العروض.

• Unlimited redemptions/usage on all offers.
For details, please visit:

لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة
أبل:
أندرويد:

https://apps.apple.com/ae/app/mastercard-buy-1-get-1/id1089460588
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theentertainerme.mastercard&hl=en

اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ Pioneer of Islamic Banking in Oman

www.meethaq.om

Apple:
Android:

2465 6666

Airport lounge access

الدخول إلى صاالت االنتظار في المطارات
يجــب أن يكــون الســفر متعــة بالنســبة لــك كحامــل لبطاقــة ميثــاق لولــو
االئتمانيــة .يمكنــك الدخــول إلــى عــدد مــن صــاالت المطــارات الدوليــة والمحليــة.
ويمكنــك كحامــل لبطاقــة ماســتر كارد تيتانيــوم:

Travel should always feel like a privilege, and with access to some
regional airport lounges, it sure does. As a Titanium Mastercard
cardholder you receive:

الدخــول غيــر المحــدود ألكثــر مــن  10صــاالت* في اإلمــارات والســعودية واألردن
والكويــت ومصــر.

• Unlimited, complimentary access for you to over 10 lounges* in
UAE, KSA, Jordan, Kuwait and Egypt.

صالحيــة الدخــول إلــى خدمــات رجــال األعمــال  -اإليميــل ،االنترنــت ،الهواتــف،
أجهــزة الفاكــس ومســاحات المؤتمــرات فــي بعــض الصــاالت.

• Access to business facilities - email, Internet, phones, fax machines,
and conference space in some lounges.
• Complimentary refreshments and snacks.

مرطبات ووجبات خفيفة مجانية.

https://mastercard.om/en-om/consumers/lounge-titanium.html?section=&benefit=1

لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة:

* تطبــق شــروط وأحــكام صــاالت المطــارات .ســيتم فــرض رســوم علــى الضيــوف .يتحمــل
حامــل البطاقــة مســؤولية التحقــق مــن أي ايصــاالت (بحضــوره الفعلــي أو بإنجــاز المعاملــة
إلكترون ًيــا) لضمــان الدقــة قبــل التوقيــع علــى الرســوم التــي قــد يتــم فرضهــا.

خدمة سائق خاص بسعر مخفض مع كريم
عندمــا تســافر إلــى دول الشــرق األوســط وأنــت تحمــل معــك بطاقــة ماســتر كارد
تيتانيــوم ،يمكنك االســتمتاع:
خصم  %20على  3جوالت كل شهر .لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة:
لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة:

* Lounge T&Cs apply. Guests will be charged. Cardholder is responsible for
checking any receipts (physical or electronic) for accuracy before signing as fees may
be charged.

Discounted chauffeur rides with Careem
When you travel across countries in the Middle East with your
Titanium Mastercard, you can enjoy:
• 20% off on 3 rides every month.

https://www.mastercard.om/en-om/consumers/find-card-products/titanium/travel/careem-benefit.html

خصومات على تأجير السيارات من أفيس
ســواء كنــت مســافر مــع أســرتك فــي عطلــة أو فــي رحلــة عمــل ،يمكنــك
االســتمتاع بالعديــد مــن المزايــا مــع أفيــس .باســتخدام بطاقــة ماســتركارد
تيتانيــوم ،يمكنــك االســتمتاع بمــا يلــي:
خصم  %15عند استئجار السيارة.

For details visit:

Avis Car Rental Discounts
Whether you are traveling with your family or on a business trip,
enjoy exclusive benefits with Avis. With your Titanium Mastercard,
you can now enjoy:
• 15% off on your next car rental.

ترقية مجانية مع كل حجز حول العالم.
لمزيد من التفاصيل ،تفضل بزيارة:

For details visit:

• A complimentary upgrade with every rental, worldwide.

https://www.mastercard.om/en-om/consumers/find-card-products/titanium/travel/avis-benefit.html

اســتفد مــن عــروض وخصومــات ماســتركارد فــي الكثيــر مــن منافــذ الطعــام
والتســوق ومكاتــب الســفر والفنــادق والمنتجعــات والعديــد من الوجهــات األخرى.

For details visit:

Take advantage of Mastercard credit card deals and discounts at home
and abroad across Dining, Shopping, Travel, Stay, Spas and more.

Fees & Charges

الرسوم والمصاريف
الرسوم السنوية على البطاقة

 10ر.ع

10 OMR

Annual Fee

الرسوم السنوية على البطاقة اإلضافية

 5ر.ع

5 OMR

Supplementary Annual Fee

رسوم األجرة

 15ر.ع شهريًا

15 OMR per month

Monthly Ujrah Fee

رسوم السلفة النقدية

 2.5ر.ع لكل عملية سحب

2.5 OMR per transaction

Cash Advance Fee

رسوم استبدال البطاقة (المفقودة /

 10ر.ع

10 OMR

& Card Replacement (lost
)stolen

المسروقة)
رسوم كشف حساب بديل

 5ر.ع

رسوم الغرامة على المبلغ المستحق

 %1سنويًا

5 OMR

Duplicate Statement Fee

1% per annum

Overdue Penalty or Late
*Payment Fee

الدفع أو التأخير في السداد
رسوم صرف العمالت األجنبية

حتى %2.5
(لكافة المعامالت الدولية)

أقل مبلغ مستحق الدفع

 %5أو  10ر.ع
(أيهما أعلى)

*يتــم اســتخدام جميــع المبالــغ المدفوعــة غرامــةً  /رســوم دفــع متأخــر لألغــراض الخيريــة علــى النحــو الــذي
اعتمدتــه هيئــة ميثــاق للرقابــة الشــرعية ولــن يتــم احتســابها كإيــرادات للبنــك.

Up to 2.5%

Foreign Exchange Mark-Up

(For all International

Fee

)Transactions
5% or 10 OMR

Minimum Amount Due

)(Whichever is higher
*All amounts paid for Penalty / Late Payment fee will be used for charitable purposes as
approved by Meethaq Shariah Supervisory Board and shall not be accounted as bank’s income.

