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لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة مسؤول حساباتك الشخصي أو اإلتصال على خدمة العمالء رقم 1-888-225
www.cbk.com أو زيارة موقعنا

:

الشخصية

ــد فــي الشــرق  ــر مــن الوجهــات الســياحية األخــرى مــع برنامــج المكافــآت الحصــري والوحي ــدن والكثي استكشــف لن
األوســط علــى بطاقــات التجــاري مــع الخطــوط الجويــة البريطانيــة واحصــل علــى مــا يصــل إلــى 12,500 نقطــة مــن 

نقاط Avios عند التسجيل. هذه النقاط تكفي لحجز رحلة ذهاب إلى مدينة لندن.
 Al-Tijari يمكنــك االختيــار بيــن بطاقــات التجــاري االئتمانية او مســبقة الدفــع الحصرية مع الخطوط الجويــة البريطانية
BA. هذا، مع العلم أن كل عملية شراء تقوم بها بإستخدام بطاقة التجاري مع الخطوط الجوية البريطانية BA سوف 

تقربك إلى وجهتك المفضلة.

يقــدم التجــاري لعمالئــه تجربــة مصرفيــة ســهلة وفريــدة إلجــراء مدفوعــات ”التالمســية“ عــن مشــترياتهم فــي المتاجــر 
بإســتخدام الهواتف الذكية وســاعات ذكية وعادية معينة منها ســاعة Fitbit و Garmin و SwatchPay هذه الطريقة 
تمكــن العميــل مــن إجــراء معاملــة آمنــة وســريعة وبســيطة. فــكل مــا علــى العميــل فعلــه هــو أن يضــع هاتفــه 

.“NFC”المحمول أو ساعته على جهاز قارئ البطاقات لتمرير معاملة الدفع من خالل تقنية اإلتصال قريب المدى

ــاون مــع شــركة بيكــوك  ــة المســاعد الشــخصي بالتع ــر خدم ــا بتوفي ــا، قمن ــى رأس أولوياتن ــي عل ــك تأت ألن إحتياجات
كونسيرج ”Peacock Concierge“، وهي شركة شهيرة في إدارة و تقديم خدمات مميزة لنمط حياة يتسم بالفخامة 
و الرفاهيــة، لتقــدم لكــم خدمــات شــخصية فريــدة و علــى أعلــى مســتويات الجــودة مصممــة خصيصــًا لجعــل حياتكــم 
أكثــر ســهولة، تتوفــر خدمــات الكونســيرج علــى البطاقــات االئتمانيــة التاليــة: بطاقــات ماســتركارد وورلــد و بالتينيــوم 
و بطاقــات فيــزا إنفينيــت وسجنتشــر وبالتينيــوم، وتشــمل الخدمــات التــي تلبــي جميــع احتياجاتكــم مثــل الحجــوزات 

واإلستقبال في المطارات و برامج السفر والعديد من الخدمات األخرى.
تواصل مع خدمة كونسيرج التجاري على الرقم 22969920.

نهتــم بعمالئنــا خاصــًة عندمــا يتعلــق األمــر بإتبــاع أســلوب ونمــط حيــاة صحــي،  لذلــك يقــدم التجــاري خصمــًا يصــل 
إلى %20 لإلشتراك في نادي بالتينيوم وميس بالتينيوم الصحي Platinum Health Club & Miss Platinum  الذي 
يعتبــر أحــد أكبــر النــوادي الصحيــة فــي الشــرق األوســط، والمصمــم لتقديــم خدمــات ومرافــق متطــورة وعاليــة الجــودة 

لعشاق الرياضة واللياقة البدنية.

بصفتــك أحــد عمــالء الخدمــات المصرفيــة الخاصــة، يســرنا إبالغــك بأننــا نقــدم حلــوًال مصرفيــة لألطفــال. حيــث قمنــا 
بتصميــم ”حســابي األول“ لألطفــال يبــدأ مــن تاريــخ ميــالد الطفــل وحتــى ســن 14 عامــا. ”حســابي األول“ هــو حســاب 
ــة الشــهر. فضــًال عــن ذلــك, ننظــم  ــد فــي نهاي ــة وتقي ــد الحســاب بصــورة يومي ــدة علــى رصي ــر وتســتحق الفائ توفي
فعاليــات وأنشــطة ممتعــة وعــروض ترويجيــة فــي مواقــع ومراكــز تعليميــة مناســبة. وبصفتــك الوصــي علــى طفلــك 
القاصــر، فإنــه إذا مــا اختــرت فتــح حســاب لطفلــك مــع التجــاري، يمكنــك ربــط ذلــك الحســاب بحســابك الشــخصي 
حيــث يمكنــك متابعــة المصاريــف والتحكــم فــي نشــاط حســاب طفلــك مــن خــالل تطبيــق التجــاري علــى الهاتــف 

المحمول.

بتجربــة  تزويــدك  إلــى  نهــدف  الشــخصية،  المصرفيــة  الخدمــات  كونــك مــن عمــالء 
المصممــة  والخدمــات  المنتجــات  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  اســتثنائية  مصرفيــة 

خصيصًا لتلبية متطلباتك المصرفية الشخصية.
نســعى أن تكــون علــى اطــالع دائــم بأحــدث عروضنــا الترويجيــة والخدمــات وعــروض 

المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية إحتياجاتك وتوقعاتك.
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For more details, please contact your dedicated Premier Banking Officer or our Call Center on 1-888-225 
or visit www.cbk.com

British Airways Cards

Al-Tijari Wallet and Wearable’s

Al-Tijari Concierge 

Platinum & Miss Platinum Health Club

Premier Parents

As a Premier Banking customer, we aim to provide you with an exceptional 
banking experience through a set of tailor-made products and services 
that cater to your personal banking requirements.
We always strive to keep you updated with our latest promotions, services 
and product offerings that are designed especially for you to meet your 
needs and expectations.

Explore London and beyond with the only British Airways card rewards program in the Middle 
East exclusively from CBK and receive up to 12,500 Avios bonus points when you sign up.
That is enough for a one-way flight to London. Choose between Al-Tijari BA credit cards or our 
exclusive BA prepaid card. Every purchase on a BA card takes you closer to your preferred 
destination.

Your needs are our top priority. In collaboration with “Peacock Concierge” a renowned lifestyle 
management company, we offer you unique concierge services of the highest quality dedicated to 
making your life simpler. Available with MasterCard’s - World & Platinum and Visa cards - Infinite, 
Signature & Platinum. Services that can be managed for you include but are not limited to 
bookings, reservations, deliveries, flight plans, and much more. 
Call Al-Tijari dedicated call center 22969920 to request concierge services.

We care about our clients especially when it comes to a healthy life style, therefore Al-Tijari offers a 
discount at Platinum Health Club & Miss Platinum up to 20%. Platinum Gym is one of the largest 
health clubs in the Middle East that are designed to provide sports and fitness enthusiasts with 
cutting-edge and high quality services and facilities.

As a Premier client, we wanted to inform you that we provide banking solutions for children. The 
‘My First Account’ is designed for youngsters starting from date of birth until they are 14 years old. 
On this saving account, interest is accrued on a daily basis and credited at the end of the month. 
We also organize fun events and promotional offers at suitable locations and educational centers. 
As a guardian, if you decide to open your child’s account with Al-Tijari, you can link it to yours. 
Enabling you to monitor spends and control activity all through Al-Tijari mobile application.

Al-Tijari offers its customers convenient “contactless” payment experiences enabling 
customers to make in-store payments by using their smartphone device and wearable 
watches including Fitbit, Garmin and SwatchPay. It is secure quick and simple, to make a 
transaction, all the customer has to do is hold their mobile device or watch over the 
payment reader through a near field technology communication “NFC” for the transaction 
to be processed.


