بطاقة ائتمان المشرق  -إجراءات حجز خدمة المطار

فعالة من المشرق.
يحق لحاملي بطاقات ائتمان المشرق االستفادة من خدمة الليموزين المجانية ،شريطة امتالك بطاقة ائتمان صالحة ّ /
يعتبر هذا العرض صالح فقط لحاملي بطاقات ائتمان المشرق المؤهلين ("حامل البطاقة") الصادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من
قبل بنك المشرق ش.م.ع ("المشرق")

هذه الخدمة متاحة على بطاقة ائتمان سوليتير بطاقة ائتمان سوليتير المشرق اإلسالمي وبطاقة ائتمان بالتينيوم إيليت وبطاقة ائتمان

المشرق اإلسالمي وبطاقة ائتمان سمارت سيفر جلوبال.

تخضع االستفادة من خدمة التوصيل المجانية من أو إلى المطار للحد األدنى من نفقات التجزئة التراكمية .يرجى الرجوع إلى صفات

المنتج المعنية على االنترنت لالطالع على التفاصيل بخصوص معايير األهلية.

في حال عدم استيفاء حامل البطاقة للحد األدنى من معيار اإلنفاق الهدف أو في حالة الخدمات (االستخدامات) اإلضافية ،سيتم تقييد

رسوم ذلك على بطاقة االئتمان.

الخطوات الواجب اتباعها للقيام بحجز لالستفادة من الخدمة
القادمون
من المطار إلى وجهة حامل البطاقة في (ضمن حدود مدينة

دبي أو أبوظبي)

الخطوة  :1يتصل حامل البطاقة بمركز اتصال المشرق قبل 4
أيام عمل على األقل من تاريخ ووقت التوصيل.

الخطوة  :2يقوم ممثل مركز اتصال البنك بجمع المعلومات مثل
اسم العميل ورقم البطاقة وموقع التوصيل والتاريخ والوقت إلخ...

المغادرون
من نقطة االلتقاء بحامل البطاقة إلى المطار (ضمن حدود مدينة

دبي أو أبوظبي)

الخطوة  :1يتصل حامل البطاقة بمركز اتصال المشرق قبل 4
أيام عمل على األقل من تاريخ ووقت التوصيل.

الخطوة  :2يقوم ممثل مركز اتصال البنك بجمع المعلومات مثل

الخطوة  :3يقدم ممثل مركز اتصال البنك تفاصيل التوصيل إلى

اسم العميل ورقم البطاقة وموقع التوصيل والتاريخ والوقت إلخ...

الخطوة  :4عند التأكيد ،يرسل مقدم خدمة الليموزين تأكيداً عبر

مقدم خدمة الليموزين.

مقدم الخدمة.

البريد اإللكتروني إلى حامل البطاقة.

الخطوة  :5يرسل مقدم خدمة الليموزين قبل  12إلى  24ساعة

من موعد التوصيل رسالة نصية قصيرة  SMSإلى حامل
البطاقة مع تفاصيل اسم السائق وتفاصيل االتصال.

الخطوة  :6يكون سائق الليموزين في المكان المخصص لوقوف

سيارت القادمين حيث يتعين على حامل البطاقة الوصول إلى
ا

المكان المخصص لوقوف سيارات القادمين لمتابعة االستفادة من

الخدمة.

الخطوة  :3يقدم ممثل مركز اتصال البنك تفاصيل التوصيل إلى
الخطوة  :4عند التأكيد ،يرسل مقدم خدمة الليموزين تأكيداً عبر
البريد اإللكتروني إلى حامل البطاقة.

الخطوة  :5يرسل مقدم خدمة الليموزين قبل  12إلى  24ساعة

من موعد التوصيل رسالة نصية قصيرة  SMSإلى حامل
البطاقة مع تفاصيل اسم السائق وتفاصيل االتصال.

الخطوة  :6يقوم حامل البطاقة بالتنسيق مع السائق لمتابعة

االستفادة من الخدمة.

لالطالع على شروط وأحكام مستوى المنتج التفصيلية ،يرجى زيارة:






بطاقة ائتمان سوليتير – www.mashreq.com/solitaire

بطاقة ائتمان بالتينيوم إيليت – www.mashreq.com/elite

بطاقة ائتمان سمارت سيفر – www.mashreq.com/global

بطاقة ائتمان بالتينيوم المشرق اإلسالمي – www.mashreq.com/maic
بطاقة ائتمان سوليتير المشرق اإلسالمي – www.mashreq.com/maic

