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عميلنا حامل بطاقة فيز� �لبالتينية �الئتمانية،

ن�صكرك لختيارك بطاقة فيزا البالتينية الئتمانية من بنك الأردن، ونرحب بك يف عامل اخلدمات امل�صرفية 

البالتينية املتميز، والذي �صّممت كافة تفا�صيله لت�صفي املزيد من الرفاهية والتاألق اإىل اأ�صلوب حياتك املرموق. 

�صواء اأكنت تق�صي وقتاً طوياًل م�صافراً حول العامل، اأم كنت بحاجة اإىل �صقف مدفوعات عاٍل، اأم كنت مّمن يف�صلون 

التمّتع بكل ما هو متمّيز وفريد يف  خمتلف مناحي احلياة، فاإن البطاقة البالتينية تكافئك ومتنحك الثقة لتح�صل 

على ما ت�صتحقه وهو الأف�صل فقط.

ابداأ با�صتخدام بطاقة فيزا البالتينية الئتمانية من بنك الأردن اليوم لت�صديد قيمة م�صرتياتك، ال�صحب النقدي من 

خالل اأجهزة ال�صراف التي حتمل �صعار فيزا، ومتّتع باملزايا احل�صرية، مثل ال�صت�صافة املجانية يف �صالت النتظار 

اخلا�صة يف املطارات حول العامل، كما �صتن�صم مبا�صرة لربنامج املكافاآت “النقاط واحل�صومات“ الذي مينحك 

نقاطاً يف كل مرة ت�صتخدم فيها بطاقتك، والتي ميكنك ا�صتبدالها لت�صتمتع بالت�صّوق اأو ارتياد املطاعم وغريها من 

املتاجر املختارة، بالإ�صافة اإىل مزايا اأخرى قّيمة.

تف�صل بالطالع على هذا الدليل لتعرف املزيد عن مزايا بطاقة فيزا البالتينية من بنك الأردن، الر�صوم والعمولت، 

كيفية جتميع وا�صتبدال النقاط واجلوائز اخلا�صة بها، دليل �صالت املطارات التي ميكن ا�صت�صافتك بها جماناً. 

ندعوك للتنعم اليوم بعامل اخلدمات امل�صرفية البالتينية املميز.

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة اأقرب فرع اإليك اأو موقعنا الإلكرتوين www.bankofjordan.com، كما ميكنك 

الت�صال على مدار ال�صاعة مبركز اخلدمة الهاتفية 5807777 06. 

مع �أطيب �لتحيات،

�ملدير �لتنفيذي

�إد�رة �خلدمات �مل�صرفية لالأفر�د



Dear Visa Platinum Credit Cardholder,

We thank you for selecting the Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan and take this 
opportunity to welcome you to the world of Platinum banking services specially designed 
to add more to your prestigious lifestyle. Whether you are a frequent traveler around the 
world, require greater spending power or simply love to indulge in the finest things in life, the 
Platinum Credit Card rewards you and gives you the confidence to get the best, because that is 
what you deserve. 

Start using your Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan today for your daily purchases, 
cash withdrawals at Visa ATMs and exclusive privileges like complimentary access to 
international airport lounges. You will also be enrolled in the “Points and Discounts“ Rewards 
Program to accumulate points every time you use your card. These points can be redeemed for 
shopping, dining and other selected outlets in addition to many other valuable offers.

Kindly refer to this guide to know more about the privileges of the Visa Platinum Credit Card 
from Bank of Jordan, fees and charges, points and rewards and the airport lounges that you can 
access for free. We encourage you to start enjoying your lifestyle the unique Platinum way today.  

For more information, kindly visit your nearest branch or www.bankofjordan.com. You can also 
contact our Call Center around the clock at 06 5807777.

Best regards,

Managing Director

Retail Banking Management
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1. ما هي مز�يا بطاقة فيز� �الئتمانية �لبالتينية من بنك �الأردن؟
توفر البطاقة الئتمانية حلاملها الراحة والأمان. وميكن ا�صتخدامها يف ت�صديد قيمة امل�صرتيات وال�صحب النقدي من 1.9 

مليون جهاز �صراف اآيل يف اأكرث من 200 بلد حول العامل، وت�صاعدك على مراقبة م�صاريفك وتنظيم نفقاتك.

ت�صمل مزايا بطاقة فيزا البالتينية من بنك الأردن ما يلي:

•  برنامج املكافاآت “النقاط واحل�صومات“: عند ا�صتخدام بطاقتك الئتمانية البالتينية من بنك الأردن لت�صديد امل�صرتيات 
�صتجمع نقاطاً ميكنك ا�صتبدالها مبجموعة من امليزات واملكافاآت لدى وكالت ال�صياحة وال�صفر، الهدايا واملجوهرات، 

مطاعم ومقاهي، اأزياء، اأجهزة اإلكرتونية وكهربائية، اإقامة يف فنادق عاملية، بالإ�صافة للعديد من املتاجر املختارة.

•  خ�صومات ح�صرية مقّدمة من متاجر متنوعة يف اململكة مت اختيارها لك بعناية. 
•  حماية امل�صرتيات: عند ت�صديد قيمة م�صرتياتك بالبطاقة يف اأي مكان يف العامل �صتح�صل على تغطية مل�صرتياتك يف 

حالة ال�صرقة اأو التلف.

•  متديد ال�صمان: لتح�صل على “تغطية ال�صمان امل�صتمر“ وت�صاعف فرتة ال�صمان التي مينحها امل�صنِّع، ا�صتخدم 
بطاقتك الئتمانية البالتينية من بنك الأردن لت�صديد قيمة م�صرتياتك يف اأي مكان يف العامل.*

•  خدمة “اأق�صاطي“: ميكنك تق�صيط م�صرتياتك بوا�صطة بطاقتك الئتمانية البالتينية من بنك الأردن ملدة ت�صل اإىل 24 
�صهراً بفائدة 0% من املحاّلت امل�صاركة يف الربنامج. بالإ�صافة اإىل اإمكانية التق�صيط بفائدة 1% �صهرياً من اأي حمل 

جتاري داخل اأو خارج الأردن. 

2. ما هو �حلد �الأدنى �لذي ميكنني �حل�صول عليه للبطاقة �الئتمانية �لبالتينية؟ وهل ميكنني رفع �صقف �لبطاقة؟
احلد الأدنى للبطاقة هو 5,000 دينار اأردين. وميكن رفع �صقف البطاقة مبراجعة الفرع الذي تتعامل معه، وتكون 

املوافقة خا�صعة ل�صروط واأحكام البنك.

3. ما هو عدد �لبطاقات �لتابعة �لتي ميكن �أن �أح�صل عليها؟
ل يوجد عدد حمدد للبطاقات التابعة التي ميكن اأن ميتلكها العميل.

4. هل ميكن ��صتخد�م �لبطاقة للت�صوق عرب �الإنرتنت؟
نعم ميكن الت�صّوق بالبطاقة لل�صراء عرب الإنرتنت، وذلك من خالل تفعيل اخلدمة عرب زيارة اأقرب فرع اأو الت�صال 

مبركز اخلدمة الهاتفية، كما ونرجو منك الت�صجيل يف خدمة “موثوق من فيزا )VBV(“ باأ�صرع وقت ممكن، وذلك 

ليت�صنى للبنك �صمان توفري اأعلى م�صتويات الأمان لك عند الت�صوق عرب الإنرتنت، حيث اأن عدم ال�صرتاك يف هذه 

اخلدمة �صيعّر�صك اإىل فقدان حقوقك يف املطالبة بالتعوي�ض يف حال تعّر�صت بطاقتك لعمليات احتيال خالل عملية 

الت�صّوق عرب الإنرتنت. 

5. ما هي فرتة �ل�صماح لت�صديد �ملبلغ �مل�صتحق على �لبطاقة �لبالتينية؟
متتد فرتة ال�صماح لغاية 55 يوماً.
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* تخ�صع ل�صروط واأحكام �صركة فيزا العاملية.



1. What are the benefits of the Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan?
The Visa Platinum Credit Card is convenient and secure. It can be used for purchases and cash 
advances from 1.9 million ATMs in more than 200 countries around the world. It also helps you 
monitor your expenses and manage finances. 

The Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan also includes the following benefits:
• “Points and Discounts“ Rewards Program: When you make a purchase using the Visa Platinum  
    Credit Card from Bank of Jordan, you will earn points that can be redeemed for benefits and offers 
    on a wide assortment of products and services, including: travel agents, gifts and jewelry, cafés 
    and restaurants, fashion, electronics and appliances, hotel accommodation and many other outlets.
•  Exclusive discounts at diverse outlets in the Kingdom selected for you.
•  Purchases protection: Use your Visa Platinum Credit Card worldwide and receive coverage 

for stolen or damaged purchases.* 
•  Extended warranty: Receive double the original manufacturer’s warranty period on normal 

items purchased with your Visa Platinum Credit Card.* 
•  The “Aqsati“ service: You can pay off your purchases in monthly instalments for up to 24 

months when shopping with your Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan at 0% 
interest rate when you purchase from the participating merchants or 1% interest rate when you 
purchase from any merchant in Jordan and abroad.

2. What is the minimum credit limit that I can get for the Visa Platinum Credit Card and can I 
increase the limit?

The minimum credit limit for the Visa Platinum Credit Card is JD 5,000 and you can request to 
increase it when visiting your branch. Approval is subject to Bank terms and conditions.

3. How many supplementary cards can I apply for?
You can apply for as many supplementary cards as you like.

4. Can the Visa Platinum Credit Card be used for online shopping?
Yes, you can use the card for online shopping by activating the service at your nearest branch 
or through our Call Center. However, we advise our customers to register for the Verified by 
Visa )VBV( service as soon as possible so the Bank can ensure the highest levels of security 
while shopping online, noting that failure to subscribe to this service exposes you to loss of your 
rights to claim compensation in case your card is subject to fraud while shopping online. 

5. What is the grace period for settling the due amount?
The grace period extends up to 55 days.
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*Visa Global terms and conditions apply



�الن�صمام �إىل برنامج �ملكافاآت“�لنقاط و�حل�صومات“

عند ح�صولك على بطاقة فيزا البالتينية من بنك الأردن �صتن�صم مبا�صرة اإىل برنامج املكافاآت “النقاط 

واحل�صومات“ الذي ميّكنك من جتميع النقاط يف كل مرة ت�صتخدم فيها بطاقتك فيزا الئتمانية البالتينية حمليًا اأو 

عاملياً ل�صتبدالها مبكافاآت �صخية. 

جتميع �لنقاط

كحامل لبطاقة بنك الأردن الئتمانية البالتينية، ميكنك جمع النقاط عند كل حركة على البطاقة، حيث �صتح�صل 

على نقطة واحدة مقابل كل 7 دنانري تنفقها عند ا�صتخدامك للبطاقة، كما �صتح�صل على 30 نقطة اإ�صافية مبجرد 

قيامك بتفعيل البطاقة.

 

باإمكانك الطالع على ملخ�ض النقاط التي قمت بتجميعها عن طريق:

ك�صف ح�صاب بطاقتك الئتمانية ال�صهري	•

الر�صالة التي ت�صلك لإعالمك ب�صدور ك�صف ح�صب بطاقتك الئتمانية ال�صهري	•

مركز اخلدمة الهاتفية رقم 7777 580 06	•

�ملكافاآت

اإن النقاط التي مت جتميعها ميكن ا�صتبدالها بق�صائم للت�صّوق، مطاعم اأو ق�صائم �صفر، بالإ�صافة اإىل جمموعة من 

املكافاآت من متاجر وفنادق خمتارة ومعتمدة لدى البنك.

�صتتمكن من ا�صتبدال نقاطك عندما ت�صل اإىل 400 نقطة كحد اأدنى.

ملعرفة قيمة ال�صتبدال بالدينار مقابل عدد النقاط املجّمعة يف ر�صيد البطاقة، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين 

www.bankofjordan.com

لالطالع على دليل املتاجر التي ميكنك ا�صتبدال النقاط من خاللها اأو احل�صول على احل�صومات

يرجى حتميل تطبيق نقاط وح�صومات على هاتفك الذكي	•

•	www.bankofjordan.com/merchants يرجى زيارة
ت
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Enrolling in the “Points and Discounts” Rewards Program
Upon receiving your Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan, you will be directly enrolled 
in the “Points and Discounts“ Rewards Program, which enables you to earn points every time you 
use your Visa Platinum Credit Card locally or internationally. You can then redeem these points for 
generous rewards.

Point Accumulation
As a cardholder, you can earn points for every transaction with your Visa Platinum Credit Card 
from Bank of Jordan. Each JD 7 spent is awarded 1 point. You will also instantly receive 30 
bonus points upon activating your card. 

You can view the summary of your collected points through:
• Your monthly credit card statement 
• The SMS you receive to inform you of your monthly credit card statement issuance
• Customer service center number 06 580 7777

Rewards
Accumulated points can be redeemed for shopping, dining, travel vouchers and other rewards 
from a variety of the Bank’s authorized merchants.

You will be able to redeem your points once you accumulate a minimum of 400 points. 

To check the value of the points that you have earned in JD, please visit www.bankofjordan.com

For the list of merchants where you can redeem your points or receive discounts:
• Download the Points and Discounts application to your smartphone 
• Visit www.bankofjordan.com/merchants
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1. كيف ميكنني �لدخول �إىل �صالة �النتظار �ملجانية؟
اأبرز البطاقة الئتمانية البالتينية واأعلم موظف ال�صتقبال باأن البطاقة �صمن خدمة )LoungeKey( عند زيارة اأي من 

�صالت النتظار امل�صاركة واملذكورة يف الكتيب للدخول جماناً اإىل ال�صالة، على اأن تكون البطاقة �صارية املفعول.

2. هل باإمكان حامل �لبطاقة �لتابعة �لدخول �إىل �صاالت �النتظار؟
نعم، ميكن حلامل البطاقة التابعة الدخول اإىل �صالة النتظار باملطارات مبجرد اإبراز بطاقته، ول ي�صرتط مرافقة حامل البطاقة 

الرئي�صية لال�صتفادة من هذه اخلدمة.

3. هل هنالك �أية تكاليف �إ�صافية لال�صتفادة من مر�فق وت�صهيالت �صالة �النتظار؟
الدخول اإىل �صالت النتظار امل�صاركة وال�صتفادة من مرافقها جماناً حلاملي البطاقة الئتمانية البالتينية من بنك الأردن.

4. كم �صالة �نتظار ميكنني �لدخول �إليها بو��صطة �لبطاقة �الئتمانية �لبالتينية من بنك �الأردن؟ 
باإمكانك ال�صتمتاع بدخول 25 �صالة مطار حول العامل. جميع حاملي البطاقة الئتمانية البالتينية �صي�صجلون تلقائياً يف 

هذه اخلدمة ولي�ض عليهم ملء اأي منوذج اإ�صايف.

5. كم عدد حاملي �لبطاقات �لبالتينية �لذين باإمكانهم �لدخول �إىل �صاالت �النتظار؟
اأو تابعة) ال�صتفادة  ال�صارية املفعول (رئي�صية  باإمكان كل من يحمل بطاقة فيزا الئتمانية البالتينية من بنك الأردن 

من هذه اخلدمة.

6. كم عدد �ملر�ت �لتي ميكنني خاللها زيارة �صالة �النتظار، وهل ميكن يل �لدخول �إليها بعد �نتهاء عدد �لزيار�ت �ملجانية؟
ميكن حلامل البطاقة الئتمانية البالتينية الأ�صا�صية والتابعة من بنك الأردن ال�صارية املفعول احل�صول على 6 زيارات 

ل�صالت املطارات بدون اأي تكلفة اإ�صافية خالل ال�صنة، وي�صمح له بالدخول اإىل ال�صالة بعد ذلك على نفقته اخلا�صة.

7. هل ميكن ل�صيف مر�فقتي �إىل �صالة �النتظار؟
ل، �صيتم دفع تكلفة اإ�صافية على جميع ال�صيوف املرافقني بح�صب اأ�صعار ال�صالة. الدخول لأي �صيف مرافق يخ�صع 

ل�صروط وقوانني �صالة النتظار اخلا�صة وتختلف من �صالة اإىل اأخرى.

8. ما هي �مليز�ت �لتي ميكنني �حل�صول عليها يف �ل�صالة؟
باإمكان حاملي البطاقة الئتمانية البالتينية من بنك الأردن ال�صتفادة من جميع امليزات املتوفرة يف ال�صالت امل�صاركة.

9. هل ميكنني ��صتخد�م �صالة �النتظار �أّيًا كانت �صركة �لطري�ن �لتي �أ�صافر معها؟
نعم، ترحب جميع �صالت النتظار امل�صاركة معنا بجميع حاملي البطاقات الئتمانية البالتينية من بنك الأردن اأّياً كانت 

�صركة الطريان التي ت�صافر معها.

10. ماذ� لو رغبت بدخول �ل�صالة وبطاقتي �الئتمانية �لبالتينية من بنك �الأردن مل تكن معي؟
اأن تربز بطاقتك الئتمانية البالتينية من بنك الأردن ال�صارية املفعول حتى تتمكن من الدخول. موظفو ال�صالة  يجب 

لن ي�صمنوا عملية دخولك، لذلك من ال�صروري اأن تكون البطاقة الئتمانية البالتينية من بنك الأردن بحوزتك دائماً.



1. How can I access airport lounges for free?
When visiting any of the participating airport lounges mentioned in this guide, present your 
Visa Platinum Credit Card and inform the receptionist that your card is included within the 
LoungeKey service. Your card must be valid. 

2. Can supplementary card members access the lounge?
Yes, supplementary cardholders can use their card to access participating lounges, by simply 
presenting it. Supplementary cardholders do not need to be accompanied by primary 
cardholders to enter the lounge.

3. Is there an additional charge to use any airport lounge facility?
Access to participating lounges in the program and their facilities is complimentary for holders 
of the Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan.

4. How many airport lounges can I access using the Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan?
With your card, you have complimentary access to 25 airport lounges around the world. You 
will be automatically enrolled in this service without the need to complete an additional form.

5. How many members can access airport lounges?
All members holding a valid Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan )primary or 
supplementary( can access airport lounges. 

6. How often am I allowed to access the lounge a year?
With a valid primary or supplementary Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan, you 
can enjoy 6 visits to participating lounges during the year at no cost, after which you can enjoy 
access to the lounges at your own cost. 

7. Can a guest accompany me to the lounge?
Guests are not eligible for free access to the airport lounge. Entry for any guest is subject to the 
rules and regulations of the specific lounge and may vary. All guests will be charged the rates 
required by the lounge.

8. What facilities can I use at the lounge?
As a holder of the Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan, you can use all the facilities 
available at the participating lounges.

9. Can I use the lounge, regardless of the airline I am traveling with?
Yes, all holders of the Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan can access any of the 
participating lounges, regardless of the airline. 

10. Can I access the lounge if I am not carrying my Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan 
with me?
You must always show your valid Visa Platinum Credit Card from Bank of Jordan to gain access 
to the lounge. Otherwise, lounge staff cannot grant you access. We advise that you always 
keep your Visa Platinum Credit Card with you.
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* ميكن ا�صتبدال نقاط العميل مقابل ت�صديد الر�صوم ال�صنوية. ولن ت�صرتد الر�صوم ال�صنوية يف حال اإلغاء البطاقة.
** ل يتم احت�صاب اأية ر�صوم متويلية (عدا ال�صحوبات النقدية)  يف حال مت ت�صديد املبلغ امل�صتحق كاماًل يف يوم ال�صتحقاق اأو قبل ذلك . 
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بطاقة فيز� �لبالتينية �الئتمانية

5% اأو 15 ديناراً، اأيهما اأعلىاملبلغ الأدنى امل�صتحق

90%ال�صحوبات النقدية

25 يوماًتاريخ ا�صتحقاق الدفع منذ تاريخ ك�صف احل�صاب

ت�صل اإىل 55 يوماًاحلد الأق�صى لفرتة ال�صماح

�لر�صوم

75 ديناراًالر�صم ال�صنوي للبطاقة الأ�صا�صية*

الر�صم ال�صنوي للبطاقة التابعة*
جماناً لغاية بطاقة واحدة، وبحال طلبك لبطاقة اأخرى 

تدفع ر�صوم اإ�صدار بقيمة 30 ديناراً ملرة واحدة

10 دنانريا�صتبدال البطاقة

عموالت �أخرى

ال�صحوبات النقدية
4% من قيمة النقد امل�صحوب

اأو 4 دنانري، اأيهما اأعلى

التمويل على جميع اأنواع التعامالت حت�صب من تاريخ 

ك�صف احل�صاب حتى تاريخ الت�صديد (بطريقة معّدل 

الر�صيد اليومي)**

1,75% �صهرياً (30 يوماً)

التمويل على ال�صحوبات النقدية حت�صب من تاريخ

احلركة حتى تاريخ ت�صديد املبلغ امل�صتحق كاماًل
1,75% �صهرياً (30 يوماً)

2% اأو 10 دنانري، اأيهما اأعلىجتاوز حد الئتمان

الدفع املتاأخر (اإن مل يتم ت�صديد املبلغ امل�صتحق يف يوم

ال�صتحقاق اأو قبل ذلك)
1% اأو 15 ديناراً، اأيهما اأعلى

1 دينارطلب ن�صخة عن ك�صف احل�صاب (للن�صخة الواحدة)

1 دينارك�صف الربيد العادي

تخ�صع ل�صروط واأحكام البنك.



* Points can be redeemed to pay annual fees. No refund of annual fees will be applicable 
if the card is terminated.

**No finance charge )excluding cash advances( will be levied if full payment is made  
    on or before the payment due date. 

Visa Platinum Credit Card
Minimum amount due 5% or JD 15, whichever is higher

Cash advances 90%

Payment due date from statement issuance 
date

25 days

Maximum grace period 55 days

Fees
Annual fees for primary card* JD 75

Annual fees for supplementary card*
*Free for a single card; additional cards
have a one-time issuance fee of JD 30

Card replacement fees JD 10

Other Charges

Cash advances
4% of cash advance amount or JD 4,

whichever is higher

Finance charge on all transaction types 
is calculated from statement date until 
repayment date )calculated on average daily 
balance method(**

1.75% per month )30 days(

Finance charge on cash withdrawals is 
calculated from the date of the withdrawal 
until complete repayment date

1.75% per month )30 days(

Over-limit charge 2% or JD 10, whichever is higher

Late payment charge )if minimum amount 
due is not paid within due date(

1% or JD 15, whichever is higher

Duplicate statement request )per statement( JD 1

Mailed statement JD 1
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Bank terms and conditions apply.



MARHABA UPPER LOUNGE
Bahrain, Bahrain – Bahrain International )BAH( – Main Terminal

FIRST CLASS LOUNGE
Cairo, Egypt – Cairo International – Terminal 3

STAR ALLIANCE LOUNGE
Paris, France – Charles de Gaulle – Terminal 1

LUXX LOUNGE
Frankfurt, Germany – Frankfurt Main – Terminal 1

ARISTOTLE ONASSIS LOUNGE
Athens, Greece – Athens International – Terminal A

TRAVEL CLUB LOUNGE
Mumbai, India – Mumbai Chhatrapati Shivaji Intl – International Terminal 2

AVIA LOUNGE
Rome, Italy – Rome Fiumicino – Terminal 3

PETRA LOUNGE
Amman, Jordan – Amman Queen Alia International  

DASMAN PREMIER LOUNGE
Kuwait, Kuwait – Kuwait International – Main Terminal

LAT Lounge
Beirut, Lebanon – Beirut Rafic Hariri Intl

ASPIRE LOUNGE (NO.41)
Amsterdam, Netherlands – Amsterdam Schiphol – Terminal 2

PLAZA PREMIUM LOUNGE (INTERNATIONAL DEPARTURES)
Muscat, Oman – Muscat International – International Departures Terminal

CIP LOUNGE
Karachi,  Pakistan – Karachi International – Jinnah Terminal Complex

AL MAHA TRANSIT LOUNGE
Doha, Qatar – Doha Hamad International – Terminal 1

FIRST CLASS LOUNGE
Jeddah, Saudi Arabia – Jeddah King Abdulaziz Intl – North Terminal

DNATA LOUNGE
Singapore, Singapore – Singapore Changi Intl )SIN( – Terminal 3

SHONGOLOLO LOUNGE
Johannesburg, South Africa – Johannesburg O.R. Tambo Intl )JNB( – International Terminal A
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MARHABA LOUNGE
البحرين، البحرين – مطار البحرين الدويل – البوابة الرئي�صية

FIRST CLASS LOUNGE
القاهرة، م�صر – مطار القاهرة الدويل – بوابة 3

STAR ALLIANCE LOUNGE
باري�ض، فرن�صا – مطار ت�صارل ديغول – بوابة 1

LUXX LOUNGE
فرانكفورت، اأملانيا – مطار فرانكفورت الرئي�صي- بوابة 1

ARISTOTLE ONASSIS LOUNGE
A اأثينا، اليونان – مطار اأثينا الدويل- بوابة

TRAVEL CLUB LOUNGE
مومباي، الهند – مطار مومباي ت�صهاتراباتي �صيفاجي الدويل - البوابة الدولية 2

AVIA LOUNGE
روما، اإيطاليا – مطار روما فيوميكينو بوابة 3

PETRA LOUNGE
عّمان، الأردن – مطار امللكة علياء الدويل

DASMAN PREMIER LOUNGE
الكويت، الكويت – مطار الكويت الدويل - البوابة الرئي�صية

LAT LOUNGE
بريوت، لبنان – مطار رفيق احلريري الدويل

ASPIRE LOUNGE (NO.41)
اأم�صرتدام، هولندا – مطار اأم�صرتدام �صكيفول - بوابة 2

PLAZA PREMIUM LOUNGE (INTERNATIONAL DEPARTURES)
م�صقط، ُعمان – مطار م�صقط الدويل - بوابة املغادرين الدولية

CIP LOUNGE
كرات�صي، الباك�صتان – مطار كرات�صي الدويل -  مبنى بوابة جيناه

AL MAHA TRANSIT LOUNGE
الدوحة، قطر – مطار حمد الدويل - بوابة 1

FIRST CLASS LOUNGE
جدة، اململكة العربية ال�صعودية – مطار امللك عبدالعزيز الدويل - البوابة ال�صمالية

DNATA LOUNGE
�صنغافورة، �صنغافورة – مطار ت�صاجني الدويل - بوابة 3

SHONGOLOLO LOUNGE
A جوهان�صربغ، جنوب اإفريقيا – مطار تامبو الدويل - البوابة الدولية
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SALA VIP PAU CASALS
بر�صلونة، اإ�صبانيا – مطار اإل بارت - بوابة 1

ASPIRE LOUNGE
زيورخ، �صوي�صرا – مطر زيورخ - البوابة الرئي�صية

LGM INTERNATIONAL CIP LOUNGE
ا�صطنبول، تركيا – مطار �صبيحة جوكني - البوابة الدولية

AL REEM LOUNGE
اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة – مطار اأبو ظبي الدويل - بوابة 1

MARHABA LOUNGE
1C دبي، الإمارات العربية املتحدة – مطار دبي الدويل - بوابة

MARHABA LOUNGE
3A دبي، الإمارات العربية املتحدة – – مطار دبي الدويل - بوابة

MARHABA LOUNGE
دبي، الإمارات العربية املتحدة – – مطار دبي الدويل - منطقة املغادرين – بوابة 2

CLUB ASPIRE LOUNGE
لندن، اململكة املتحدة – مطار هيرثو - بوابة 3
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 تخ�صع ل�صروط واأحكام ال�صالت.



SALA VIP PAU CASALS LOUNGE
Barcelona, Spain – Barcelona El Prat (BCN) – Terminal 1

ASPIRE LOUNGE
Zurich, Switzerland – Zurich – Main Terminal

LGM INTERNATIONAL CIP LOUNGE 
Istanbul, Turkey – Istanbul Sabiha Gokcen Intl – International Terminal

AL REEM LOUNGE
Abu Dhabi, United Arab Emirates – Abu Dhabi Intl – Terminal 1

MARHABA LOUNGE 
Dubai, United Arab Emirates – Dubai Intl – Terminal 1 (C)

MARHABA LOUNGE 
Dubai, United Arab Emirates – Dubai Intl – Terminal 3 (A)

MARHABA LOUNGE
Dubai, United Arab Emirates – Dubai Intl – Terminal 2 Departure Area 

CLUB ASPIRE LOUNGE
London, United Kingdom – London Heathrow – Terminal 3
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Lounge terms and conditions apply.


