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بنك الجزيرة يوقع اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية السعودية
وقّــع بنــك الجزيــرة ممث ـاً بربنامــج «بطاقــة أجــواء» ،اتفاق ـاً مــع برنامــج الفرســان الخــاص باملســافرين الدامئــن عــى مــن

الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،إلضافــة مزيــد مــن التعــاون و الخدمــات املقدمــة ألعضــاء الربنامجــن و الحصــول عــى

خدم ــات ممي ــزة الت ــي متك ــن عم ــاء البن ــك م ــن تحوي ــل نق ــاط برنام ــج مكاف ــآت أج ــواء واس ــتبدالها بأمي ــال الفرس ــان حي ــث

يتمت ــع أعض ــاء برنام ــج الفرس ــان مبزاي ــا وخدم ــات متع ــددة ،رح ــات مجاني ــة وترفي ــع درج ــة الس ــفر م ــع زي ــادة مجاني ــة يف وزن

األمتع ــة وأولوي ــة ع ــى قامئ ــة االنتظ ــار وغريه ــا .وبإنض ــام «الس ــعودية» إىل تحال ــف رشكات الط ــران “س ــكاي تي ــم”،
ميك ــن ألعض ــاء الفرس ــان الوص ــول إىل ش ــبكة واس ــعة م ــن خط ــوط الط ــران العاملي ــة إىل جان ــب الحص ــول ع ــى أمي ــال
املكاف ــآت واس ــتبدالها ع ــر ش ــبكة «س ــكاي تي ــم».

وم ــن جانب ــه أش ــار األس ــتاذ  /خال ــد ب ــن عث ــان العث ــان نائ ــب أول للرئي ــس ورئي ــس مجموع ــة الخدم ــات املرصفي ــة لألف ــراد
ببن ــك الجزي ــرة أن ه ــذه االتفاقي ــات تحم ــل نقل ــة نوعي ــة وف ــق معاي ــر ذات ج ــودة عالي ــة لكس ــب والء عم ــاء البن ــك و تقدي ــم

كل م ــا ه ــو أفض ــل م ــن الخدم ــات املقدم ــه والتع ــاون والتكام ــل و التنافس ــية و مواكب ــة التط ــورات ،ك ــا أض ــاف أن عم ــل

الكيان ــان معــاً يعن ــي مزي ــد م ــن التف ــوق يف الخدم ــات و يع ــزز ق ــدرة الربنامج ــن ع ــى بن ــاء عالق ــات اس ــراتيجية متكامل ــة
ذات أه ــداف مش ــركة لتحقي ــق الريادة.حي ــث تؤه ــل عم ــاء البن ــك الك ــرام حام ــي بطاق ــة أج ــواء م ــن تحوي ــل النق ــاط م ــن
برنام ــج أج ــواء إىل أمي ــال الفرس ــان حي ــث س ــيحصل العمي ــل ع ــى  1مي ــل يف الفرس ــان مقاب ــل كل  21نقط ــة يت ــم تحوله ــا
م ــن برنام ــج أج ــواء

وق ــد أفص ــح األس ــتاذ  /حس ــام ج ــال مدي ــر ع ــام الفرس ــان برشك ــة الخط ــوط الس ــعودية للنق ــل الج ــوي ب ــأن الرشاك ــة م ــع
بن ــك الجزي ــرة وال ــذي يعت ــر م ــن أح ــد أه ــم املص ــارف الرائ ــدة يف اململك ــة ت ــأيت ضم ــن خط ــط الس ــعودية يف تحق ــق رؤي ــة

«برنام ــج الفرس ــان» يف أن يحت ــل الري ــادة يف تقدي ــم الخدم ــات ألعض ــاء برنامج ــه املمي ــز يف منطق ــة ال ــرق األوس ــط ،و

كجــزء مــن هــذه الرشاكــة ســيكون هنــاك فــرص إضافيــة و نشــاطات مشــركة ملزيــد مــن املزايــا و كســب األميــال و أصبــح
بإمــكان أعضــاء برنامــج «أجــواء» مــن بنــك الجزيــرة اســتبدال نقاطهــم للحصــول عــى أميــال الفرســان عــر مجموعــة خيــارات

لتقدي ــم حواف ــز و مكاف ــآت راقي ــة املس ــتوى ،ك ــا أن ه ــذه الرشاك ــة تعك ــس م ــدى االهت ــام باألعض ــاء وتدفعه ــم ملزي ــد

م ــن الثق ــة وال ــوالء» للربنامج ــن وتحق ــق متيزه ــم .

الجديـــر بالذكـــر أن بطاقـــة أجـــواء االئتامنيـــة متنـــح حامليهـــا أعـــى قيمـــة نقـــاط مقابـــل كل ريـــال يتـــم رصفـــه بواســـطة

البطاق ــة ،باإلضاف ــة إىل س ــهولة اس ــتخدام النق ــاط املكتس ــبة واس ــتبدالها بالعدي ــد م ــن الخي ــارات ،مث ــل الس ــفر أو املتج ــر
اإللكــروين أو القســائم الرشائيــة واســتبدال النقــاط لــدى الــركاء مــن خــال املوقــع اإللكــروين الخــاص بربنامــج أجــواء
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