شروط وأحكام خدمات الدخول إلى صاالت االنتظار بالمطارات مع برنامج "لونج كي

َيســمح برنامــج "لونــج كـي" لحامــل بطاقــة نــور بنــك ماســتر كارد االئتمانيــة المؤهلــة بالدخــول واالســتمتاع بكافــة
المزايــا والمنافــع التــي تقدمهــا قرابــة  650صالــة انتظــار كبــار الشــخصيات فــي أكثــر مــن  300مطــار رئيســي
حــول العالــم .وبغــض النظــر عــن خطــوط الطيــران التــي تســافر علــى متنهــا أو عضويــة المســافر المتكــرر
أو درجــة تذكرتــكُ ،يســمح لحاملــي البطاقــات المؤهلــة باالســتمتاع براحــة ورفاهيــة قاعــة االنتظــار بالمطــار.

Lounge Key Terms and Conditions

The LoungeKey Airport Lounge Access Program provides eligible MasterCard
cardholders with access to, and all of the privileges of, approximately 650 VIP
lounges in over 300 major airports worldwide. Regardless of your choice of airline,
your frequent flyer membership, or class of ticket bought, eligible cardholders will
enjoy all of the convenience of an airport lounge.

شروط التأهل لالستفادة من هذه الخدمة

ELIGIBILITY
عدد الزيارات المجانية

حامل البطاقة المؤهلة

Number of Complimentary Visits

Eligible Cardholder

غير محدود

بطاقة ورلد االئتمانية

Unlimited

World Credit Card

زيارتان أثنان لكل سنة ميالدية*

بطاقة الخطوط الجوية السيريالنكية تيتانيوم

*2 visits in a calendar year

Srilankan Titanium Credit Card

* ســوف يتــم فــرض رســوم علــى الزيــارات اإلضافيــة بقيمــة  27دوالر أمريكــي للزيــارة الواحــدة ،كمــا تخضــع
هــذه الرســوم للتغييــر.

* Additional visits will be charged at USD 27 per visit and this charge is subject to change

كيف يعمل برنامج لونج كي

HOW LOUNGEKEY WORKS

ي www www.LoungeKey.com/WorldMENA
 1.باســتطاعة حامــل البطاقــة الدخــول إلــى الموقــع اإللكترونـ LoungeKeycomWorldMENA
واالطــاع علــى دليــل صــاالت المطــارات المتاحــة حــول العالــم قبــل الســفر.

1. Before traveling, cardholders can log on to www.LoungeKey.com/WorldMENA
and view a directory of airport lounges available worldwide.

 2.علــى حامــل البطاقــة المؤهلــة تقديــم بطاقــة نــور بنــك ماســتر كارد االئتمانيــة للدخــول للصــاالت ،بينمــا
المطلقــة لــكل صالــة.
يســمح للضيــوف بالدخــول وفقــ ًا للحريــة ُ

2. Eligible cardholders present their Noor Bank MasterCard Credit Card to gain
admission for themselves; guests are permitted at the discretion of each lounge.

 3بمجــرد الدخــول ،يمكــن لحامــل البطاقــة االســتمتاع بالمشــروبات والمرطبــات المجانيــة وقــراءة الصحــف
ومشــاهدة التلفــاز .عــاوة علــى ذلــك ،قــد يســمح لــه باالســتفادة مــن تجهيــزات رجــال االعمــال بمــا فــي ذلــك
الهاتــف والفاكــس وغــرف االجتماعــات واالنترنــت (أينمــا تكــون متاحــة).

3. Once admitted, cardholders Members will enjoy complimentary refreshments,
newspapers, and television. In addition, there may be access to business facilities
including phone, fax, conference and Internet facilities (where available).

الشروط واألحكام

TERMS AND CONDITIONS

المشــاركة
 1.إن الدخــول إلــى صــاالت المطــار ُمقــدم مــن مجموعــة شــركات لونــج كــي .إن قائمــة الصــاالت ُ
وكافــة الرســوم المطبقــة تخضــع للتغييــر دون إشــعار ُمســبق.

1. Airport lounge access services are provided by LoungeKey. The list of participating
lounges and All applicable fees are subject to change without notice.

 2.يوافــق حامــل البطاقــة المؤهلــة بأنــه بموجــب الموافقــة علــى اســتخدام خدمــات لونــج كــي ،فــإن ذلــك
بمثابــة موافقــة وقبــول منــه علــى شــروط االســتخدام المتوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي  www.LoungeKey.com/WorldMENAوبــأن شــروط
االســتخدام هــذه تخضــع للتغييــر دون إشــعار ُمســبق.

2. Eligible cardholders agree that by using the LoungeKey services, they agree to
and accept the Conditions of Use available at www.LoungeKey.com/WorldMENA
and that these Conditions of Use are subject to change without notice.

ال عــن التأكــد مــن التعــرف علــى آخــر إصــدار لشــروط االســتخدام وأن
 3.يعتبــر حامــل البطاقــة المؤهلــة مســؤو ً
يكــون علــى علــم بــأي صــاالت يحــق لــه الدخــول فيهــا.

3. It is the responsibility of eligible cardholders to ensure they are familiar with the latest
version of the Conditions of Use and that they know which lounges they have access to.

 4.يتوقــف الدخــول إلــى صالــة االنتظــار علــى تقديــم بطاقــة نــور بنــك ماســتر كارد االئتمانيــة المؤهلــة مــع أي
بطاقــة للهويــة مثــل جــواز الســفر أو بطاقــة الهويــة الوطنيــة أو رخصــة القيــادة.

4. Admittance to a lounge is conditional upon presentation of an eligible card
Noor Bank MasterCard Credit Card, together with personal identification such as
passport, national identity card or driving license.

 5.قــد تخضــع زيــارات صالــة االنتظــار إلــى فــرض رســم علــى دخــول الشــخص الواحــد للمــرة الواحــدة .وعندمــا
ينطبــق ذلــك ،ســوف يتــم إضافــة رســوم الدخــول بمــا فــي ذلــك الرســوم للضيــوف المرافقيــن (وفقـ ًا لشــروط
الصالــة المعنيــة) علــى مدفوعــات البطاقــة مــن قبــل نــور بنــك أو لونــج كــي .يخضــع جميــع األطفــال المرافقيــن
(حيــن يســمح بدخولهــم) لدفــع رســم الضيــف البالــغ بالكامــل ،إذا كان ذلــك ينطبــق .أنظــر الشــروط الخاصــة
بــكل صالــة انتظــار فــي الموقــع اإللكترونــي  www.loungekey.comلمعرفــة المزيــد مــن التفاصيــل.

5. Lounge visits may be subject to a per person per visit charge. Where applicable,
visit charges, including those by accompanying guests (subject to the terms of the
applicable lounge), will be debited to the cardholder's payment card by Noor Bank
or LoungeKey. All accompanying children (where permitted) will be subject to the
full guest fee, if applicable. See individual lounge descriptions on www.loungekey.
com for further details.

 6.عنــد تقديــم البطاقــة المؤهلــة للدخــول إلــى صالــة االنتظــار ،علــى حامــل البطاقــة أن يبلــغ موظفــي صالــة
االنتظــار بأنــه يرغــب فــي دخــول صالــة االنتظــار باســتخدام برنامــج لونــج كــي .حيــن ذلــك ،ســوف يقــوم موظفــو
الصالــة بالتحقــق مــن التأهــل لدخــول الصالــة مــن خــال الفحــص النظــري للبطاقــة ثــم بعــد ذلــك ســوف
يقومــون إمــا بمســح البطاقــة فــي قــارئ البطاقــة أو إدخــال بياناتهــا فــي نظــام مؤمــن باســتخدام لوحــة
ا للدخــول ،ســوف يتــم تخزيــن بيانــات البطاقــة فــي نظــام مؤمــن.
المفاتيــح .إذا كان حامــل البطاقــة مؤهــ ً
كمــا ســيقوم موظفــو صالــة االنتظــار بإدخــال عــدد الضيــوف (إن وجــد) المرافقيــن لحامــل البطاقــة .يجــب علــى
حامــل البطاقــة ،إذا مــا طلــب منــه ذلــك ،التوقيــع فــي شاشــة قــارئ البطاقــة والتــي ســوف تظهــر عــدد
الضيــوف المرافقيــن ،إن وجــد ،ولكــن لــن تظهــر رســم دخــول الشــخص الواحــد فــي المــرة الواحــدة.

6. When presenting the eligible card upon entering the lounge, cardholders must
tell lounge staff that they wish to enter the lounge using the LoungeKey program.
Lounge staff will verify eligibility to enter the lounge by checking the card visually
and then either swiping the card in a card reader, or entering the details into a secure
system using a keyboard. If the cardholder is eligible to enter, the card details will
be stored in a secure system. Lounge staff will also enter the number of guests (if
any) accompanying the cardholder. If requested, the cardholder must sign the card
reader screen, which will reflect the number of accompanying guests, if any, but
does not show any per person per visit charge.

 7.إذا مــا تــم اســتخدام قــارئ البطاقــة ،يقــع علــى عاتــق حامــل البطاقــة مســؤولية التأكــد مــن أن شاشــة قــارئ
البطاقــة التــي وقــع عليهــا ،تظهــر بشــكل صحيــح زيارتــه وزيــارة أي ضيــوف مرافقيــن لــه (إن وجــد) .كمــا يتوافــر
إيصــال عنــد الطلــب بعــد التوقيــع علــى شاشــة قــارئ البطاقــة.

7. If a card reader is used, the cardholder is responsible for ensuring that the card
reader screen they sign correctly reflects their own visit and that of any guests.
A receipt is available on request after signing the card reader screen.

 8.كافــة الصــاالت المشــاركة مملوكــة وتديرهــا مؤسســات مــن الغيــر .ويجــب علــى حامــل البطاقــة والضيــوف
المرافقيــن لــه االمتثــال للقواعــد والسياســات الخاصــة بــكل صالــة مشــاركة .يقبــل حامــل البطاقــة بــأن حــق
الدخــول ُمقــدم وفق ـ ًا للحريــة المطلقــة لمشــغل الصالــة.

8. All participating lounges are owned and operated by third party organisations.
The cardholder and accompanying guests must abide by the rules and policies of
each participating lounge. The cardholder accepts that access shall be granted at
the discretion and on the terms of the lounge operator.

800 6667
noorbank.com
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 9.يوافــق حامــل البطاقــة الــذي يســتخدم خدمــات الدخــول إلــى الصالــة بــأن البنــك ومجموعــة شــركات لونــج
كــي غيــر مســؤولين عــن أي خســارة يتكبدهــا حامــل البطاقــة أو أي مــن الضيــوف المرافقيــن لــه والتــي
تنشــأ عــن تقديــم أو عــدم تقديــم (ســواء بشــكل كامــل أو جزئــي) ألي منافــع أو تســهيالت ُمعلــن عنهــا أو أي
خســارة للمتعلقــات الشــخصية يكــون حامــل البطاقــة أو ضيوفــه قــد أدخلوهــا إلــى الصالــة.

9. Cardholders who use the lounge access service accept that neither the Bank
nor LoungeKey group of companies is liable for any loss to the cardholder, or
any accompanying guests, arising from the lounge operators refusal to admit the
cardholder or accompanying guests, the provision or non-provision (whether in
whole or in part) of any of the advertised benefits and facilities or the loss of any
personal belongings brought into a lounge by cardholders and their guests.

 10.ال يكفــل أو يضمــن البنــك ومجموعــة شــركات لونــج كــي ،بــأي شــكل مــن األشــكال ،بــأن المنافــع أو
المعلــن عنهــا ســتكون متاحــة فــي وقــت زيــارة حامــل البطاقــة.
التســهيالت ُ

10.Neither Noor Bank nor the LoungeKey group of companies warrant or guarantee
in any way that the advertised benefits and facilities will be available at the time
of the cardholder's visit.

 11.يجــوز للصــاالت المشــاركة أن تحتفــظ بحــق فــرض سياســة للحــد األقصــى لفتــرة االنتظــار (عــادة 3-4
ســاعات) لمنــع االزدحــام .ويكــون ذلــك وفقـ ًا للحريــة المطلقــة لــكل ُمشــغل صالــة علــى حــدة والــذي يجــوز لــه
الممتــدة.
أن يفــرض رســم مقابــل فتــرات االنتظــار ُ

11.Participating lounges may reserve the right to enforce a maximum stay policy
(usually 3-4 hours) to prevent overcrowding. This is at the discretion of the individual
lounge operator who may impose a charge for extended stays.

 12.ليــس علــى الصــاالت المشــاركة أي التــزام تعاقــدي لإلعــان عــن الرحــات وال يتحمــل البنــك أو مجموعــة
شــركات لونــج كــي أي مســؤولية عــن أي خســارة ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة تنتــج عــن إخفــاق أي حامــل
بطاقــة و/أو أي ضيــوف مرافقيــن فــي الصعــود علــى متــن رحالتهــم.

12.Participating lounges have no contractual obligation to announce flights and
neither Noor Bank nor the LoungeKey group of companies shall be held liable for
any direct or indirect loss resulting out of any cardholder and/or accompanying
guests failing to board their flight(s).

 13.يخضــع الدخــول للصــاالت لتصــرف حامــل البطاقــة وأي ضيــوف (بمــا فــي ذلــك األطفــال) بشــكل
منظــم وصحيــح وارتــداء المالبــس المناســبة (ال يســمح بارتــداء الســراويل القصيــرة خــارج الواليــات المتحــدة
األمريكيــة) .ويجــوز أن يطلــب مــن أي رضــع أو أطفــال يتســببون فــي إزعــاج راحــة المســتخدمين اآلخريــن
مغــادرة صالــة االنتظــار.

13. Admittance to lounges is subject to members and any guests (including
children) behaving and dressing (no shorts allowed outside of the USA) in an orderly
and correct manner. Any infants or children causing upset to other users' comfort
may be asked to vacate the lounge facilities.

 14.لــن يكــون نــور بنــك أو مجموعــة شــركات لونــج كــي مســؤولين عــن أي نــزاع قــد ينشــأ بيــن حامــل البطاقــة
و/أو أي ضيــوف أو ُمشــغل الصالــة.

14. Neither Noor Bank nor the LoungeKey group of companies shall be held
responsible for any disputes that may occur between the cardholder and/or any
guests and a lounge operator.

 15.يوافــق حامــل البطاقــة الــذي يســتخدم خدمــات الدخــول إلــى الصالــة بأنــه ســوف يدافــع ويعــوض نــور
بنــك و/أو مجموعــة شــركات لونــج كــي ومدرائهــم ومســؤوليهم وموظفيهــم ووكالئهــم (ويشــار إليهــم
مجتمعيــن "باألطــراف المعوضيــن") ضــد وإخــاء مســؤوليتهم عــن جميــع المطلوبــات واألضــرار والخســائر
والمطالبــات والقضايــا واألحــكام والتكاليــف والمصروفــات (بمــا فــي ذلــك أتعــاب المحامــاة المعقولــة) عــن
أي إصابــة جســدية أو وفــاة أي شــخص أو ضــرر أو تلــف ألي ممتلــكات ينتــج عــن اســتخدام أي صالــة مــن
قبــل حامــل البطاقــة أو أي ضيــوف أو أي شــخص فــي الصالــة المذكــورة بأمــر مــن حامــل البطاقــة باســتثناء
أن يكــون مثــل ذلــك التعويــض ال يمتــد ليشــمل أعمــال اإلهمــال الجســيم أو ســوء التصــرف المتعمــد مــن قبــل
االطــراف المعوضيــن.

15. Cardholders who use the lounge access service agree that they will defend and
indemnify Noor Bank and/or the LoungKey group of companies, their directors,
officers, employees and agents (collectively 'the indemnified parties') against and
hold each indemnified party harmless from all liabilities, damages, losses, claims,
suits, judgments, costs and expenses (including reasonable attorney's fees) for
injury to or death of any person or damage to or destruction of any property arising
out of the use of any lounge by the cardholder or any guests or any person in said
lounge at the behest of the cardholder, except that such indemnification shall not
extend to acts of gross negligence or willful misconduct by the indemnified parties.

 16.بموجــب اســتخدام خدمــات الدخــول إلــى الصالــة ،يوافــق حامــل البطاقــة علــى أي اســتخدام
للبيانــات الشــخصية لــه وفقــ ًا لسياســة الخصوصيــة للونــج كــي والمتوفــرة فــي الموقــع
اإللكتروني .www.loungekey.com

16. By using the lounge access service, the cardholder consents to any personal
data being used in accordance with the LoungeKey privacy policy available
at www.loungekey.com.

 17.يحتفــظ نــور بنــك بحــق تعديــل هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت ووفق ـ ًا لحريتــه المطلقــة ودون
إشــعار ُمســبق أو أن يلغــي الدخــول أو يســحب خدمــات الدخــول إلــى صــاالت المطــارات.

17. Noor Bank reserves the right any any time in its sole discretion and without
notice to amend these terms and conditions, revoke access or withdraw the airport
lounge access services.

المعلومات اإلضافية

Additional Information

 1.للحصــول علــى معلومــات إضافيــة حــول البرنامــج بمــا فــي ذلــك شــروط االســتخدام ودليــل الصــاالت
المشــاركة ،يرجــى زيــارة www.www.LoungeKey.com/WorldMENALoungeKeycomWorldMENA

نــور بنــك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبــي ,اإلمــارات العربيــة المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

NB-PB-PB-PF-TOR-LOUNGE KEY T&C-714081

800 6667
noorbank.com

1. For additional program information including 'Conditions of Use' and participating
lounge information, please visit www.LoungeKey.com/WorldMENA.
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