
ش�وط وممي�ات 
برنامج الوسام الذهبي



ش�وط البرنامج 

تحو�ل �ا�ب شهري من 20,000 ��ال إلى 
أقل من 45,000 ��ال 

األصول المالية: وهي عبارة عن مجموع 
متوسط رصيد 6 أشهر حساب جاٍري وأرصدة 

صناد�ق اس�ثمار ورصيد حساب خي�ات 
وحساب الذهب من 100,000  ��ال إلى أقل 

من 500,000 ��ال 

 إيداع مباشر من 500,000 ��ال إلى أقل من 
1,000,000 ��ال 

ممي�ات برنامج الوسام الذهبي:

•  أولوية الخدمة عبر أكثر من 200 صالة وسام 
حول المملكة. 

• ع�وض وم�ايا حص��ة على المنتجات البنكية   

• سعر صرف عمالت مميز 

• حد تحو�ل �ومي 500,000 ��ال عبر القنوات 
الرقمية 

• برنامج "لك" للمكافآت، اكتساب نقاط أكثر 

• دفتر شيكات خاص وتصميم مميز 

• تسوق عبر اإل�ترنت واستخدام خا�ج المملكة، 
باإلضافة إلى تأمين السفر 

• استمتع بصاالت مطا�ات حول العالم 
وخصومات والعديد من الم�ايا والفوائد 

األخرى 

• خصم 50% من جميع رسوم الخدمات 
المصرفية 

• خصم 50% من رسوم صندوق األمانات 

استيفاء أحد ش�وط برنامج الوسام الذهبي التالية:



ممي�ات خاصة 
بالمنتجات التمويلية

بطاقات 
اال�تمان

تمو�ل 
شخصي

تمو�ل 
تأجيري

تمو�ل 
عقاري



ممي�ات خاصة بالمنتجات التمويلية

بطاقات اال�تمان
الفوائد 

والممي�ات 
للبطاقة:

عضوية العالم "لك" تمكن العميل من استبدال 
النقاط المكتسبة من استخدام البطاقة للعديد 
من المكافآت. يجب على العميل التسجيل في 

موقع البرنامج واالستمتاع بالع�وض ومن أب�زها:

• أميال جوية بالش�اكة مع شركات الطي�ان الكبرى 
• نقاط عضوية في فنادق مختارة

• حجو�ات فندقية 
• قسائم ش�اء إلكت�ونية

• استرجاع نقدي

1. خدمة صاالت اال�تظار في المطا�ات الدولية 
    (أكثر من 900 صالة ا�تظار في مختلف 

    مطا�ات العالم بمجرد إب�از البطاقة)

2. تأمين السفر وحماية المشت��ات   
  

3. اإلعفاء من الرسوم السنوية لبطاقة
     (ماستر كارد وو�لد)

العمر
18

عمالء س��ع " ال�وا�ب"
يشترط ن�ول �ا�ب واحد على األقل " للقطاع 

الحكومي" ، 3 "�وا�ب للقطاع الخاص"

عمالء غير س��ع "متوسطات"
مدة العالقة من تا��خ االنضمام للبرنامج 3 أشهر 

الية احتساب نقاط لك
2 نقطة / ��ال محليا، 2.5 نقطة/ ��ال دوليا 

ش�وط المنح



ممي�ات خاصة بالمنتجات التمويلية

تمو�ل شخصي

ممي�ات المنتج 

• معّدل نسبة سنوي أقل

العمر
18-60 عام 

ش��حة العميل
عمالء ال�وا�ب " ا�فاقية الشركات"

ش�وط المنح

مدة التمو�ل
60 شهر 

مدة العالقة 
3 �وا�ب م�تالية 

ممي�ات برنامج الوسام 
البالتيني-النخبة:



ممي�ات خاصة بالمنتجات التمويلية

تمو�ل تأجيري

ممي�ات المنتج 

• تمو�ل مقابل متوسط الرصيد 
• موافقة مبدئية في نفس اليوم 

• تمو�ل يصل إلى 500,000 ��ال سعودي
• تأمين شامل

العمر
18-65 عام 

ش��حة العميل
عمالء س��ع وغير س��ع 

ال يشترط تحول �ا�ب 

ش�وط المنح

مدة التمو�ل
12-60  شهر 

مدة العالقة 
ال يشترط مدة عالقة    



ممي�ات خاصة بالمنتجات التمويلية

تمو�ل عقاري

ممي�ات المنتج 

• تمو�ل يصل حتى 4 مال�ين ��ال 

العمر
22-64 عام 

ش��حة العميل
لعمالء �وا�ب، وعمالء بنوك أخرى 

(متوسط الدخل)

ش�وط المنح

مدة التمو�ل
حتى 30 سنة  

صيغة العقود 
م�ابحة، تو�ق     

ممي�ات برنامج الوسام 
البالتيني-النخبة:



ممي�ات خاصة بالمنتجات التمويلية
منتجات الخ��نة:

منتجات البنك األهلي 
السعودي لالس�ثمار:

سعر صرف خاص و�نافسي للعمالت

منتج الخي�ات ودائع إسالمية
 

سعر صرف خاص لعمليات الحواالت الدولية

صناد�ق اس�ثمار مع إمكانية حماية �أس المال 

االستفادة من منتج حساب الذهب 

ممي�ات برنامج الوسام 
البالتيني-النخبة:



ممي�ات برنامج الوسام 
البالتيني-النخبة:


