At AROPE, we know the value of a well-earned trust, and thus bring you
the AROPE Signature Credit Card.
The Visa Signature Card from AROPE Insurance comes with a host of
outstanding and prestigious benefits that suit your personality and honor
your lifestyle.
You can now enjoy a “signé” treatment with a dedicated 24/7 worldclass Concierge Service and Medical Assistance, a special Rewards
Program, irresistible discounts, worldwide airport VIP lounge access,
multi-trip travel insurance, secure payment and insurance services, and
much more complimentary offers and distinctive privileges.
AROPE Signature is more than just a card…it’s a signature to trust!

AROPE Signature Card Comes With Irresistible Benefits!
• FREE Compulsory Motor Insurance for Bodily Injury as a
yearly gift for the cardholder’s Private Car.
* For more information: 1219

• FREE of Charge Info-Santé card*: 24-hour Professional
Medical Assistance over the phone.
* issued upon request

• FREE access to a selection of VIP Airport Lounges around the
world*.
*Visit www.visamiddleeast.com/signature to view the list of available
lounges

• FREE Signature Concierge Service: From travel arrangements
and entertainment ideas, to fashion and technology trends,
Signature Concierge Service will delight you with their service
and recommendations.
Visa’s International Direct Dialing: (971 - 4) 4367222
BLOM Concierge Center: (961 - 1) 758000

• FREE Multi-Trips Travel Insurance:
- Personal Accident Coverage up to $500,000 (common carrier)
- Emergency Medical Expenses up to $150,000 with $100
deductible
- Medical Evacuation & Repatriation Expenses up to $500,000
- Baggage Damage / Loss up to $1,000 with $50 deductible
- Baggage Delay (over 4 hours) up to $500
- Flight Delay (over 12 hours) up to $1,000
- In addition to Dental Expenses, Emergency Children & Family
Repatriation, Hospital Indemnity, Trip Cancellation / Rescheduling, etc.
• 50% payment of travel tickets must be done using your
AROPE Signature Card
• Age Limit: 80 Years
• Max. Length of Trip: 90 days
• Special discount on concert tickets sponsored by AROPE
Insurance.
• Special discount on New Spare Parts.
* Call 1219 for the list of participating Car Dealers.
• Special Reward Program
- 4 Golden Points / 2 Golden Miles with every USD 1 spent at
AROPE Insurance.
- 2 Golden Points / 1 Golden Mile with every USD 1 spent
elsewhere.
You may redeem your Golden Points with airline tickets or
exclusive gifts*.
* Visit www.blomgoldenpoints.com to view all the available gifts!
• Buy & fully settle any Motor or Medical Insurance by AROPE
Signature Card & get 20% discount on: Expatriate, Life, Personal
Accident (PA), Household Multi-Risks and Pleasure Boat Insurance.

• Buy & fully settle a Term Life Insurance by AROPE Signature
Card & get a FREE PA Insurance.
• Buy & fully settle a Medical Insurance by AROPE Signature
Card & get a FREE Travel Insurance.
• Purchase Protection and Extended Warranty
Use your AROPE Signature Card to cover all your purchases and
benefit from:
- New items purchased Coverage against theft/damage up
to USD 6,000 per claim, with an annual aggregate limit of
USD 20,000 per year.
- New items purchased Coverage for repair/replacement up
to USD 3,500 per item, with a yearly limit up to USD 6,000.
- A double repair period: Extend the original manufacturer’s
warranty for 1 additional year.
• Life Insurance on card’s outstanding balance covers the
amount owed by the cardholder on the card in case of death.

Characteristics & Features of the AROPE Signature Card
> Card Type: Visa Signature Credit Card
> Card Yearly Fee: USD 100
> Currency: USD
> Monthly Interest Rate: 1.75%
> Annual Percentage Rate for POS spending: 23.14%
> Annual Percentage Rate for ATM spending: 34.49%
• No need to have an account at BLOM Bank.
Payments can be directly debited from your account at any bank
in 2 ways:
- Settle the total amount of your spending before the 10th of
the month interest-free, benefiting from a 45-day grace period.
- Settle a portion of your spending every month, starting
from 3%, with a minimum of USD 20.

• Visa Signature is accepted locally and at tens of millions of
worldwide locations, including 1.9 million ATMs in the Visa
Global ATM Network.

Easy Access to Your Card Anytime, Anywhere!
• Internet Banking - eBLOM
If you have an account at BLOM Bank, you can enjoy real-time
access to your transactions by applying to the eBLOM Internet
Banking Service available at all BLOM Bank branches.
• Mobile Banking
Connect to www.blombank.mobi from any smart phone to
perform online transactions while enjoying your usual daily
activities.
• SMS Alerts
Receive free SMS alerts through eBLOM as soon as the
balance of your accounts changes or whenever you perform a
transaction. Or activate the Service without having eBLOM at a
cost of USD 1 per month.
• 24/7 Assistance
Reach any of our dedicated Call Center Agents on:
(961 - 1) 753000 and receive all the help you need.

Apply for your AROPE Signature Card today by:
• Visiting any AROPE Insurance branch and get assistance from
our Customer Service Officers (Zalka, Verdun, Jounieh, Tripoli,
Hadath, Zahle, Saida and Tyr).
• Contacting BLOM Bank’s 24-hour Call Center on:
(961 - 1) 753000

ّ
لكافة مشترياتك أو لسحب
• يمكنك استخدام البطاقة مح ّليًا وعالميًا
النقود من  1,9مليون صرّ اف آلي.

بطاقتك بمتناول يديك في أي وقت ،وبأي مكان !
• خدمات مصرفيّة عبر اإلنترنت ()eBLOM
إذا كان لديك حساب لدى بنك لبنان والمهجر ،خدمة  eBLOMالمصرفيّة
تخوّ لك ّ
اإلطالع على رصيدك ،وبطاقاتك ،ورصيد نقاطك ّ
الذهبية وكافة
الخدمات المصرفيّة.
• خدمة الصيرفة عبر الجوّ ال
ّ
التحكم بحساباتك المصرفيّة أينما كنت ومن أي
تمنحك القدرة على
هاتف ذكي عبر زيارة الموقع اإللكترونيwww.blombank.mobi :
• خدمة الرسائل ال ّنصيّة القصيرة ()SMS
مجانيّة عبر ال  eBLOMأو مدفوعة (دوالر أميركي واحد /شهر)
خدمة ّ
ّ
أي عمليّة مصرفيّة تقوم
تخوّ لك اإلطالع على رصيد حسابك أو تنبيهك عن ّ
بها بواسطة بطاقة آروب اإلئتمانية.
الساعة
• خدمة على مدار ّ
ّ
المتوفرة وذلك
تواصل مع مركز خدمة الزبائن لإلستفسار عن الخدمات
من خالل اإلتصال على)961 - 1( 753000 :

تقدم بطلبك من خالل:
للحصول على بطاقة آروب اإلئتمانية،
ّ
• زيارة أحد فروع آروب للتأمين للحصول على المعلومات الالزمة من
ّ
موظفي خدمة الزبائن (الزلقا ،فردان ،جونية ،طرابلس ،الحدث ،زحلة ،صيدا
وصور).
• اإلتصال بمركز خدمة الزبائن على الرقم)961 - 1( 753000 :

ً
ّ
كاملة بواسطة بطاقة آروب
مؤقت ثابت على الحياة وتسديدها
تأمين
اإلئتمانية.
ضد حوادث السفر لدى شرائك بوليصة تأمين
• إحصل ّ
مجانًا على تأمين ّ
ً
صحي وتسديدها كاملة بواسطة بطاقة آروب اإلئتمانية.
ّ
• حماية المشتريات مع تمديد الكفالة
إستخدم بطاقة آروب اإلئتمانية لدفع جميع مشترياتك واستفد من:
 تغطية على المشتريات الجديدة ضد السرقة  /الضرر حتى  6,000دوالركحد أقصى سنوي.
أميركي عن كل حادث ،مع  20,000دوالر أميركي
ّ
 تغطية على إصالح  /إستبدال المشتريات الجديدة حتى  3,500دوالركحد أقصى سنوي.
أميركي للغرض الواحد ،مع  6,000دوالر أميركي
ّ
 مضاعفة فترة كفالة المص ّنع على اإلصالح لسنة إضافية.ّ
المتوجب على حامل البطاقة
يغطي رصيد المبلغ
• تأمين على الحياة
ّ
في حال وفاته.

خصائص ومزايا بطاقة آروب اإلئتمانية
> نوع البطاقة :فيزا  Signatureاإلئتمانية
> سعر البطاقة السنوي 100 :دوالر أميركي
> العملة :دوالر أميركي
معدل الفائدة 1,75% :شهريًا
>
ّ
> الفائدة المئوية السنوية لإلنفاق في نقاط بيع (23,14% :)POS
> الفائدة المئوية السنوية لإلنفاق عبر الصرّ اف اآللي (34,49% :)ATM
• ال حاجة لفتح حساب في بنك لبنان والمهجر.
ً
مباشرة من حسابك في أي مصرف آخر
بإمكانك اختيار تسديد مشترياتك
بطريقتين:
 تسديد كافة مشترياتك وسحوباتك الشهريّة قبل العاشر من الشهرمن دون فوائد وذلك لإلستفادة من فترة سماح تصل لغاية  45يومًا.
ّ
ّ
مستحقاتك الشهريّة تبدأ من  3%على أ ّ
تقل عن 20
ال
 تسديد نسبة مندوالر أميركي

 تغطية تكاليف الترحيل واإلعادة إلى الوطن لسبب طبّي حتى  500,000دوالرأميركي
تحمل  50دوالر
 فقدان  /تلف األمتعة حتى  1,000دوالر أميركي مع كلفةّ
أميركي
 التأخير في تس ّلم األمتعة (أكثر من  4ساعات) حتى  500دوالر أميركي التأخير في إقالع الرحلة (أكثر من  12ساعة) حتى  1,000دوالر أميركي باإلضافة إلى مصاريف عالج األسنان ،اإلخالء الطارىء للعائلة واألوالد،تعويضات اإلستشفاء ،إلغاء  /تعديل الرحلة ،إلخ.
مسددة بواسطة بطاقة آروب Signature
•  %50من قيمة تذاكر السفر
ّ
اإلئتمانية
كحد أقصى
• العمر 80 :سنة
ّ
كحد أقصى
مدة الرحلة 90 :يوم
ّ
• ّ
• حسم خاص على تذاكر الحفالت برعاية آروب للتأمين.
• حسم خاص على القطع البديلة الجديدة للسيارات.
السيارات المشاركين.
* إتصل على  1219لالئحة وكالء ّ
• برنامج المكافآت المميّز:
ّ
لكل ( 1واحد) دوالر أميركي مدفوع
  4نقاط ذهبية  2 /مايل ذهبيانلدى آروب للتأمين.
ّ
لكل ( 1واحد) دوالر أميركي مدفوع
 نقطتان ذهبيتان  /مايل ذهبي واحدلدى نقاط بيع أخرى.
يمكنك استبدال نقاطك الذهبية بتذاكر سفر وهدايا حصرية.
ّ
لإلطالع على الئحة
* ندعوك لزيارة موقع www.blomgoldenpoints.com
ّ
المتوفرة.
الهدايا
• إحصل على  20%حسم على التأمينات التالية :العمال األجانب ،الحياة،
الحوادث الشخصية ،التأمين الشامل للمنازل والتأمين على اليخوت لدى
صحي أو تأمين سيارة وتسديدها كاملة بواسطة
شرائك بوليصة تأمين
ّ
بطاقة آروب اإلئتمانية.
مجانًا على تأمين ضد الحوادث الشخصية لدى شرائك بوليصة
• إحصل ّ

ّ
المستحقة عن جدارة ،لذا يسرّ نا
نحن في آروب للتأمين ،ندرك قيمة الثقة
نقدم لك بطاقة  Signatureاإلئتمانية.
أن ّ
تأتي بطاقة آروب  »Signature» Visaمن آروب للتأمين بمجموعة من
المنافع المميّزة والحصرية التي تالئم شخصيتك وتغني نمط حياتك.
راق في المعاملة مرفق بخدمة  Conciergeعلى
إستمتع اآلن بمستوى ٍ
مدار الساعة ومساعدة طبية عبر الهاتف ،وبرنامج مكافآت استثنائي،
وحسومات ال تقاوم ،ودخول مجاني إلى الئحة من صاالت المطارات حول
العالم ،وتأمين شامل على السفر المتعدد الرحالت ،وخدمات دفع وتأمين
آمنة وغيرها من العروض المميزة واإلمتيازات الفريدة.
بطاقة آروب اإلئتمانية الجديدة ...توقيع يستحق كل الثقة!
بطاقة آروب اإلئتمانية بفوائد ال تقاوم !
ضد األضرار الجسديّة لسيارة حامل
• هديّة سنوية :تأمين إلزامي
ّ
البطاقة فقط (من نوع سياحي خصوصي).
* لمزيد من المعلومات1219 :
• بطاقة*  :Info-Santéخدمة طبيّة مجانيّة عبر الهاتف على مدار الساعة.
* تصدر عند الطلب
عدة حول العالم.
• دخول ّ
مجاني إلى صاالت  VIPفي مطارات ّ
يرجى زيارة موقع www.visamiddleeast.com/signature :لالئحة
ّ
المتوفرة.
الصاالت
وانتهاء
• خدمة  :Conciergeبدءًا بترتيبات السفر واألفكار الترفيهية
ً
بتوجهات األناقة العصرية والتكنولوجيا.
ّ
رقم فيزا الدولي المباشر)971 - 4( 4367222 :
مركز  Conciergeلدى بنك لبنان والمهجر)961 - 1( 758000 :
مجاني على حوادث السفر:
• تأمين ّ
 تغطية الحوادث الشخصية حتى  500,000دوالر أميركي (خالل رحلة السفر) تغطية النفقات الطبية في الحاالت الطارئة حتى  150,000دوالر أميركي معتحمل  100دوالر أميركي
كلفة
ّ

الســجل التجــاري  | 32357الرقـم المـالي  | 4940شركـة مسـجلــة بسجل هيئــات الضمــان تـحت الـرقـم  153تـاريــخ  1974/07/30وخـاضعـة ألحكـام قـانــون تنظيــم هيئــات الضمــان.

