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،عميلنا العزيز 

وورلد إيليت

مع بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية الجديدة، ستحصل على المزايا المذكورة أدناه وغيرها الكثير:

أمان تام مع بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية

مرحبًا بكم في آفاق ا�سالمية للتمويل

نشكركم الختيار بطاقة آفاق رويال وورلد إيليت االئتمانية. لقد اهتممنا بشكل خاص بتصميم هذه البطاقة للتأكد من أن كل تفاصيلها ستتجاوز توقعاتك.

اكسب حتى 2٪ رصيد توفير (SaveBack) على جميع المشتريات واختبر تجربة فريدة للتوفير اليومي. 
خصومات وعروض ومزايا في أكثر من 200 محل تجاري ومراكز الصحة وأماكن الترفيه.

تحويل الرصيد، وخطط الدفع السهلة، والتمويل عبر الهاتف.

•  عضويات مميزة (للفنادق، لتأجير السيارات، لخطوط الطيران).

•  خدمات تأجير السيارات وا®جرة. 

•   إقامة مجانية في أفضل الفنادق في العالم@.
Cleartrip.com  تخفيضات طيران من   •

•   تخفيضات على خدمة االستقبال في المطار.
•   عروض على قرى التسوق ا®وروبية.

.(Careem) أسعار مخفضة على حجوزات سيارات ا®جرة من كريم   •
•   عروض ماستركارد (اشتر واحد واحصل على واحد). 

•   تمتع بخدمات مجانية من فالترانس لخدمة صف السيارات في المواقع المختارة.

نشكركم على إتاحة الفرصة لنا لخدمتكم. وإذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات حول مزايا بطاقتكم الجديدة، يرجى االتصال على 502006 600.

*تطبق الشروط وا®حكام 

إشعار رسائل نصية فوري لكل معاملة.
شريحة ذكية ورقم تعريف شخصي لحماية متطورة.

يمكنك اختيار رقم التعريف الشخصي الذي يناسبك.
استخدام شفرة آمنة للتسوق عبر ا·نترنت.

حماية المشتريات@.

مزايا وخصومات أخرى:

600 502006 www.aafaq.ae اتصل على 

الرئيس التنفيذي
آفاق ا·سالمية للتمويل

هشام حمود



Dear Customer,

Welcome to aafaq Islamic Finance

With your new aafaq Royal World Elite credit card you will enjoy all the advantages mentioned below and even more:

 Earn up to 2% SaveBack on all retail transactions. Experience our unique and simple way of everyday savings.

We are pleased to welcome you to aafaq Royal World Elite credit card. We have taken special care with the design of this card to 

ensure that every detail exceeds your expectations. 

Discounts, offers & benefits from 200+ retail outlets on lifestyle, dinning, shopping, entertainment, wellness and others.

Balance Transfers, Easy payment plans and finance on phone offers.      
Other benefits:                 

•  Premium memberships (Hotel, Car Rental, Airlines).

•  Car rental and chauffer services.

•  Complementary stay in top hotels in the world.

•
•
•
•
•
•

  Cleartrip.com airline discounts.

  Airport meet & greet discounts.

  European shopping villages offers.

  Discounted chauffer rides with Careem.

  Mastercard “Buy 1 Get 1” offers.

  Enjoy complimentary valet parking services at selected Valtrans Valet Service locations.     

Built-in security for your aafaq Royal World Elite card.

      Instant SMS notification.

Chip & PIN enabled credit card for enhanced security.

Chose your own pin as per your ease and requirement.

SecureCode security for online shopping.

Purchase protection*.
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*Terms & Conditions apply

Call 600 502006        www.aafaq.ae

A

We thank you for providing us an opportunity to serve you. Should you have questions or queries about the benefits of your new 
card, please call 600 502006.

Hisham Hammoud
Chief Executive Officer
aafaq Islamic Finance


