
بطاقة "إلى" سويتش االئتمانية بطاقة "إلى" بلو االئتمانية

مزايا وعروض بطاقات
"إلى" االئتمانية



 
ال توجد رسوم سنوية أو خفية. كل ماتراه، هو كل ما تحصل عليه.

 تقدم بطاقة "إلى" االئتمانية فرصة اإلسترداد النقدي بنسبة 1% 
 على جميع مشترياتك، ال استثناءات، وال شروط وأحكام. يمكنك

 الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 100 د.ب شهريًا مع بطاقة
 "إلى" بلو االئتمانية، وما يصل إلى 50 د.ب شهريًا مع بطاقة "إلى"

 سويتش االئتمانية.

 
 ستحصل على فرصة واحدة للفوز بسبيكة ذهب مقابل كل دينار

 بحريني تـنفقه باستخدام بطاقة "إلى" بلو االئتمانية وبطاقة
 "إلى" سويتش االئتمانية (يجب أن تنفق ما ال يقل عن 50 دينار

 بحريني شهريًا). سيكون هناك فائزان شهريًا!

 بطاقة “إلى” االئتمانية تمنحك راحة أكثر من أي بطاقة أخرى. 
 قدم طلبك للحصول على بطاقتك االئتمانية في دقائق وفي أي وقت

 ومن أي مكان مباشرة عبر تطبيق "إلى". يمكنك إنشاء وتغيير رمز
 التعريف الشخصي لبطاقتك، واالّطالع على معامالتك، ودفع رصيد

 بطاقتك االئتمانية.

%100 تحكم كامل ببطاقتك من خالل هاتفك

الشفافية

اربح الذهب شهريًا

استرداد نقدي 1% على جميع مشترياتك

بطاقة "إلى"
بلو االئتمانية 

مزايا بطاقات ”إلى“ االئتمانية

بطاقة "إلى" 
 سويتش االئتمانية



ilabank.com/Offers لالطالع على قائمة العروض الكاملة، يرجى زيارة*

 اكتشف عالمًا من المزايا تشمل السفر وأسلوب الحياة والتأمين مع
ماستركارد بما في ذلك:

 يمكنك التوفير مع العروض المميزة، في أكثر من 100 محل من 
 مجموعة شركائنا في البحرين، واستمتع بخصومات عند تناول

 الطعام والتسوق واالسترخاء في فنادقك المفضلة. من ضمنها:
 
 

مزايا بطاقات ”إلى“ االئتمانية
عروض حصرية من شركائنا

رفيقك في السفر والتسوق

خصم 10% على فاتورتك في إيلي كافيه
Apparel Group خصم 15% في متاجر

خصم يصل إلى 11% في آي ماشينز
خصم 20% في نادي الجولف الملكي

خصم 15% على إيجار السيارات في ايفيس وخصم %10
Rentalcars.com من

MyUS.com عضوية مجانية وخصم يصل إلى 30% من

عروض قرية التسوق األوروبية بما في ذلك قرية بيسستر

الدخول إلى 25 صالة من صاالت المطارات

Farfetch.com احصل على خصم 10% على ماركات مختارة من 
عند إنفاق 200 دوالر أو أكثر 

استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10% عند الحجز
 Booking.com*في

بطاقة "إلى"
بلو االئتمانية 

بطاقة "إلى" 
 سويتش االئتمانية

*تأكد من إجراء الحجز باستخدام بطاقة "إلى" االئتمانية عبر 
 booking.com/mastercardmea وليس التطبيق. سيتم إضافة االسترداد 

 النقدي بعد 64 يومًاً من اإلنتهاء من اإلقامة.



تحويل فوري لرصيد
 بطاقتك االئتمانية الحالية مع

البنوك األخرى إلى حساب
 بنك "إلى"

بطاقة "إلى"
 سويتش االئتمانية

عرض حصري - احصل
 على 0% لمدة 6
 أشهر على المبلغ

 المحول قبل 31 ديسمبر
 2022. وبعد 6 أشهر،

 سيتم تطبيق فائدة
 شهرية بنسبة 1.25%

 على مبلغ الرصيد
 المتبقي.

%1.833
 

%1.833
 

بطاقة "إلى"
 بلو االئتمانية

استرجع 1% 
 من مشترياتك

تحويل
 الرصيد

االسترداد
النقدي

سعر الفائدة
 الشهري

 تتمتع بطاقة "إلى" االئتمانية بمميزات مذهلة وتمنحك راحة وسهولة بال
 مثيل. يوضح الجدول التالي المقارنة بين البطاقتين:

 الفرق بين البطاقتين

استرجع 1% 
 من مشترياتك

لغاية 50 د.ب شهريًالغاية 100 د.ب شهريًا



 يحق لجميع العمالء الذين يتقاضون 300 دينار بحريني وما فوق شهريًا
 التقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمانية.

تقدم بطلبك اآلن في 4 خطوات بسيطة:

معايـير/شروط االستحقاق

4 3 2 1

ادخل على تطبيق
"إلى" واضغط

على "البطاقات"

اضغط على
قسم "االئتمانية"

اختر بطاقتك المفضلة،
وامأل استمارة تقديم
الطلب وقم بتحميل

بعض المستندات

سيتم تقيـيم
طلبك وستكون

بطاقتك في
طريقها إليك!



تجميد\
إلغاء التجميد

ادفع شهريًاً 
 بشكل تلقائي

%100 تحكم مباشرًة من التطبيق مع بطاقات "إلى" االئتمانية.

 راجع وفلتر
 كل معامالتك بسهولة

راحة وسهولة ال مثيل لها

إنشاء وتغيـير
الرقم السري

تـتبع مشترياتك
ونّظم ميزانيتك

ادفع رصيد بطاقتك
مباشرة من التطبيق



تحكم في معامالتك بسهولة
يمكنك التحكم في كل تفاصيل معامالت بطاقاتك االئتمانية،
مباشرًة من تطبيق بنك "إلى". باإلضافة إلى اختيار دول معينة

وفئات المتاجر، يمكنك أيضًا وضع حدودًا للصرف، تفعيل أو إلغاء
خاصية الدفع الالتالمسي والعديد من الخيارات األخرى، منها:



البطاقات االئتمانية التابعة

12

اضغط على
 "البطاقات التابعة"

3

اضغط على 
"ابدأ الطلب" وامأل استمارة قصيرة

اضغط على
"االئتمانية" 

 

4

صّور هوية حامل 
البطاقة التابعة

تأكد من بياناتك واضغط على "قم
بتأكيد الطلب"

5

يمكنك التقدم للحصول على بطاقة ائتمانية تابعة ألفراد عائلتك
بسهولة مباشرة من تطبيق بنك "إلى".



عروض بطاقات  "إلى"
االئتمانية الحصرية

استمتع بمجموعة واسعة من العروض الحصرية في البحرين بأكثر
من 150 عرض من المطاعم ومحالت التسوق والفنادق المفضلة

لديك.

افتح تطبـيق "إلى"، واضغط على "أكثر" في أسفل الشاشة. 1

اضغط على"عروض إلى" واضغط على "إلى" بلو أو "إلى" سويتش. 2

لإلطالع على كل العروض:

www.ilabank.com/ar-BH/Offersأو قم بزيارة موقعنا


