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  مميزات تناسب أسلوب حياتك

خدمة المساعد الشخصي لترّتب لك الحجوزات في المطاعم وتؤّمن لك السائق وسيارات   •
التاكسي وبطاقات المسرح والهدايا وأي شيء آخر قد تحتاج إليه لتصبح رحلتك الترفيهية 
لك  لتقدم  ورغباتك،  أولوياتك  عن  المعلومات  أخذ  خالل  ومن  وأفضل.  أجمل  والعملية 

النصيحة المثالية في اللحظة المناسبة.
    لمزيد من المعلومات بإمكانك االتصال على  1234 361 4 971+  

مزايا حصرية من بنك اإلسكان 
االشتراك تلقائيًا ببرنامج إسكان كوينز ومن خالله يمكنك اختيار العديد من المكافآت التي   •

تناسبك.
• خصم خاص لدى فندق الرويال، بنسبة 10% لدى كافة المطاعم والنادي الصحي باإلضافة 

إلى خصم 15% على حجوزات الغرف. 
خصومات عديدة في مجال التسوق والسفر والمطاعم.  •

 HBTF Visa تمتع بالعديد من العروض الحصرية من فيزا العالمية من خالل البرنامج الخاص  •
.Google Play / ITunes Store المتوفر من خالل Explore

www.hbtf.com خاضع لشروط وأحكام البنك، لالطالع على الشروط يرجى زيارة الموقع اإللكتروني *

* خاضع لشروط وأحكام فيزا الشرق األوسط، لالطالع على الشروط يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

https://jo.visamiddleeast.com/ar_JO/pay-with-visa/find-a-card/signature.html

الحماية
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 الحماية
حالة  )في  أردني  دينار   60,000 ولغاية  البطاقة  رصيد  بقيمة  الحياة  على  مجانًا  التأمين   •

الوفاة*(. 
بطاقة آمنة مدعومة بشريحة و رقم سري.   •

مبلـغ  يتجـاوز  ال  أن  على   ،$6000 للمطالبة  أقصى  بحد  ودوليًا  محليًا  المشتري  حماية   •
 +97143611234 التالـي  الرقـم  20000$ سنويـًا. لتقديم المطالبـات يرجـى االتصال علـى 

أو زيـارة الموقـع اإللكتروني  
/https://cardholderbenefitsonline.com    

تأمين السفر للرحالت الخارجية والداخلية لمدة 3 أشهر من تاريخ السفر وتشمل:  •
- تكاليف اإلخالء الطبي وإعادة الرفات )لغاية 500 ألف دوالر أمريكي(.

- تغطية التكاليف الطبية الطارئة )لغاية 500,000 دوالر أمريكي(.
- حوادث السفر )لغاية 500 ألف دوالر أمريكي(.

- منفعه المستشفى اليومية )لغاية 1500 دوالر أمريكي(.
- مصاريف عالج األسنان الطارئة )لغاية 10,000 دوالر أمريكي(.

- فقدان األمتعة والممتلكات الشخصية )لغاية 1,000 دوالر أمريكي(.
- تأخر السفر )لغاية 1,000 دوالر أمريكي(.

- تأخر وصول االمتعة )لغاية 500 دوالر أمريكي(.
- الخطف )لغاية 500 دوالر أمريكي(.

- إلغاء أو اختصار الرحلة )لغاية 5,000 دوالر أمريكي(.
لالطالع على الشروط

https://cardholderbenefitsonline.com/ أو االتصال 97143611234+

المساعدة في مجال االستشارات والخدمات الطبية والقانونية.   •
تأمين تمديد الكفالة المصنعية لضعف مدة الكفالة المقدمة من البائع وبحد أقصى 24   •

شهراً.

www.hbtf.com خاضع لشروط وأحكام البنك، لالطالع على الشروط يرجى زيارة الموقع اإللكتروني *

* خاضع لشروط وأحكام فيزا الشرق األوسط، لالطالع على الشروط يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

https://jo.visamiddleeast.com/ar_JO/pay-with-visa/find-a-card/signature.html

وسائل الراحة/ التواصل
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 وسائل الراحة/ التواصل
كن على اطالع على حساب بطاقتك  مجانًا وذلك من خالل قنوات بنك اإلسكان اإللكتدونية: 

)Iskan Online( 1. إسكان اون الين
 )Iskan Mobile( 2. إسكان موبايل

3. خدمة مرسال - خدمة الرسائل من بنك اإلسكان
4. شبكة الصرافات اآللية لبنك اإلسكان

5. مركز خدمة العمالء )إسكان 7/24(

تقدم لك القنوات اإللكترونيـة لبنـك اإلسكـان مجموعة واسعة من الخدمات كاالستعالم 
عن الرصيد، كشف حساب، عمليـات تحويـل األمـوال، دفـع الفواتير والعديـد من الخدمـات 

اإللكترونيـة األخرى.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة أقرب فرع إليك، 
اتصل  على إسكان 7/24: 5200400-06، )الرقم المجاني 080022111(

www.hbtf.com أو زيارة الموقع اإللكتروني للبنك
يمكنك تحميل البرنامج الخاص باإلسكان موبايل في أي وقت من خالل




