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SCHEDULE OF FEES جدول الرسوم

 ANNUAL CARDMEMBERSHIP FEESرسوم العضوية السنوية

Platinum Basic

USD 1,000 *

Metal Supplementary Card

USD 500 *

Plastic Supplementary Cards

البالتينية األساسية

1,000 دوالر أمريكي

بطاقة معدنية إضافية

500 دوالر أمريكي

بطاقات بالستيكية إضافية

أول بطاقتان مجانًا (السنة األولى) 
دوالر أمريكي رسم سنوي250 

 الرسوم، المصاريف واألسعار

المبالغ النقدية المتاحة لحصولها:

رسم السحوبات النقدية
20 دوالر أمريكي + ضريبة القيمة المضافة

حد للسحب النقدي

 30%من الحد األقصى للقوة 
الشرائية للبطاقة

رسوم أخرى:

Priority Pass™ رسوم قبول الضيوف للـ 

20 جنيه إسترليني 

رسوم التحويل للعمليات غير
المرتبطة بالفواتير

2.75% + ضريبة القيمة المضافة

رسوم إعادة طباعة كشف الحساب

10 دوالر أمريكي لكل كشف

* Value Added Tax (“VAT”) will be levied as per the

CASH ACCESS:

Cash Withdrawal Fee

USD 20 + VAT

Limit of Cash Withdrawal

30% of your monthly purchasing 
power on the Card

OTHER CHARGES:

Priority Pass™ Guest Admission Fee

GBP 20

Murabaha margin fees 

2.75%  + VAT

Conversion Processing Fee for
Non-Billing Currency Transaction

2.75% + VAT

Reprinting of Statement Fee

USD 10 per statement + VAT

COVER التغطية

   سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة استنادَا 
إلى القوانين السارية باإلضافة إلى الرسوم 

.prevailing tax laws in addition to the fee mentioned aboveالمذكورة أعاله.

رسوم المرابحة

 2.75%+ ضريبة القيمة المضافة

 + ضريبة القيمة المضافة

First 2 cards for free

(first year) USD 250 annual fee* 

FEES, RATES AND CHARGES



SUMMARY OF COVERS  ملخص التغطية 

SUMMARY OF RETAIL INSURANCE COVERAGE ملخص تغطية التأمين على المشتريات

Retail Protection Insurance

Up to USD 2,500 per insured occurrence

and USD 20,000 in any 12 month period

Online Fraud Guarantee

100%

تأمين المشتريات

ما يصل إلى 2،500 دوالر أمريكي لكل حالة مؤمنة
و20،000 دوالر أمريكي يغطي فترة 12 شهرًا

تأمين االحتيال عبر اإلنترنت

%100

COVER التغطية

Medical Expenses

This insurance gives you and your family
as much medical insurance as you would
ever need.

Amount
Up to USD $ 150,000 

Car Rental Insurance

Provides motor insurance when renting a 
vehicle to cover you for collision, theft, and 
supplemental liability insurance.

Amount
Up to USD 50,000

Personal Belongings, Travel 
Documentation, Baggage & Money

Provides cover for you and your family’s 
luggage and its contents if stolen or damaged 
whilst traveling.

Amount
Luggage Loss: USD 2,000
Loss of Money: USD 1,000
Loss of Travel Documents: USD 1,000

Winter Sports Cover

Provides cover if you have an accident or are ill 
during your trip and a registered medical 
practitioner advises you not to continue your 
winter sports activity. Includes reimbursement 
of any pre-paid fees for winter sports hired 
equipment, lift passes or lessons.

Amount
Up to  USD 1,000
Maximum 17 days

النفقات الطبية

يمنحك هذا التأمين لك ولعائلتك
أكبر تغطية ممكنة من

التأمين الطبي.

القيمة
حتى 150,000 $ دوالر أمريكي

تأمين تأجير السيارات

يوفر التأمين على السيارات عند استئجارها
لتغطية التأمين في حال الحوادث والسرقة 

والمسؤولية اإلضافية.

القيمة
حتى 50,000 دوالر أمريكي

األغراض الشخصية،
وثائق السفر، األمتعة والمال

يوفر لك التأمين على األمتعة
لعائلتك إذاُسرقت أو تعرضت للتلف

أثناء السفر.

القيمة
فقدان األمتعة: 2،000 دوالر أمريكي

فقدان المال: 1،000 دوالر أمريكي
فقدان وثائق السفر: 1،000 دوالر أمريكي

تأمين الرياضات الشتوية

يوفر التغطية إذا تعرضت لحادث أو كنت مريضًا
أثناء رحلتك ونصحك طبيب معتمد بعدم 

مواصلة نشاطك الرياضي الشتوي. يشمل 
التأمين استرداد أي رسوم مسبقة الدفع 

مقابل المعدات الرياضية الشتوية المستأجرة 
أو تذاكر المصاعد الشتوية أو الدروس.

القيمة
حتى 1،000 دوالر أمريكي،

بحد أقصى 17 يومًا



SUMMARY OF COVERS  ملخص التغطية 

Medical Expenses

This insurance gives you and your family
as much medical insurance as you would
ever need.

Amount
Up to USD 2,000,000

Car Rental Insurance

Provides motor insurance when renting a 
vehicle to cover you for collision, theft, and 
supplemental liability insurance.

Amount
Up to USD 50,000

Personal Belongings, Travel 
Documentation, Baggage & Money

Provides cover for you and your family’s 
luggage and its contents if stolen or damaged 
whilst traveling. 

Amount
Luggage Loss: USD 2,000
Loss of Money: USD 1,000
Loss of Travel Documents: USD 1,000

Winter Sports Cover

Provides cover if you have an accident or are ill 
during your trip and a registered medical 
practitioner advises you not to continue your 
winter sports activity. Includes reimbursement 
of any pre-paid fees for winter sports hired 
equipment, lift passes or lessons. 

Amount
Up to  USD 1,000
Maximum 17 days

النفقات الطبية

يمنحك هذا التأمين وعائلتك
أكبر تغطية ممكنة من

التأمين الطبي.

القيمة
حتى 2,000,000 دوالر أمريكي

تأمين تأجير السيارات

يوفر التأمين على السيارات عند استئجارها
لتغطية التأمين في حال الحوادث والسرقة 

والمسؤولية اإلضافية.

القيمة
حتى 50,000 دوالر أمريكي

األغراض الشخصية،
وثائق السفر، األمتعة والمال

يوفر لك التأمين على األمتعة
لعائلتك إذا ُسرقت أو تعرضت للتلف

أثناء السفر.

القيمة
فقدان األمتعة: 2،000 دوالر أمريكي

فقدان المال: 1،000 دوالر أمريكي
فقدان وثائق السفر: 1،000 دوالر أمريكي

تأمين الرياضات الشتوية

يوفر التغطية إذا تعرضت لحادث أو كنت مريضًا 
أثناء رحلتك ونصحك طبيب معتمد بعدم 

مواصلة نشاطك الرياضي الشتوي. يشمل 
التأمين استرداد أي رسوم مسبقة الدفع 

مقابل المعدات الرياضية الشتوية المستأجرة 
أو تذاكر المصاعد الشتوية أو الدروس.

القيمة
حتى 1،000 دوالر أمريكي،

بحد أقصى 17 يومًا



SUMMARY OF COVERS  ملخص التغطية 

Travel Accident (on a common carrier)

Up to USD 350,000
in Case of Death  or  
Dismemberment  

Bail Bonds

Up to USD 10,000

Delayed Flight Departure, Flight 
Cancellation  

Up to USD 900

Missed Connections

Up to USD 800

Baggage Delay/Luggage Lost

Up to USD 900
after 8 hours if you pay for a
(scheduled flight using your Platinum Card)

Please read the full Terms and Conditions of this policy by visiting

 https://www.americanexpress.com.sa/sites/default/files/2022-11/AMEX-Platinum-
Insurance-2022-ar.pdf for details of cover provided. 

للحصول على تفاصيل

  يرجى قراءة الشروط واألحكام كاملة لهذه السياسة من خالل زيارة

حوادث السفر (عبر شركات النقل المشتركة)

حتى 350,000 دوالر أمريكي
في حالة الوفاة أو

خسارة طرف

سندات الكفالة

حتى 10,000 دوالر أمريكي

تأخر مغادرة الرحالت أو 
إلغاء الرحالت

حتى 900 دوالر أمريكي

رحالت الوصل

حتى 800 دوالر أمريكي

تأخر األمتعة أو فقدانها

حتى  900 دوالر أمريكي بعد  
8ساعات إذا دفعت مقابل   

(رحلة مجدولة باستخدام بطاقتك البالتينية)

Medical Expenses

This insurance gives you and your family
as much medical insurance as you would
ever need.

Amount
Up to USD 2,000,000

Car Rental Insurance

Provides motor insurance when renting a 
vehicle to cover you for collision, theft, and 
supplemental liability insurance.

Amount
Up to USD 50,000

Personal Belongings, Travel 
Documentation, Baggage & Money

Provides cover for you and your family’s 
luggage and its contents if stolen or damaged 
whilst traveling.

Amount
Luggage Loss: USD 2,000
Loss of Money: USD 1,000
Loss of Travel Documents: USD 1,000

Winter Sports Cover

Provides cover if you have an accident or are ill 
during your trip and a registered medical 
practitioner advises you not to continue your 
winter sports activity. Includes reimbursement 
of any pre-paid fees for winter sports hired 
equipment, lift passes or lessons.

Amount
Up to  USD 1,000
Maximum 17 days

النفقات الطبية

يمنحك هذا التأمين لك ولعائلتك
أكبر تغطية ممكنة من

التأمين الطبي.

القيمة
حتى 2,000,000 دوالر أمريكي

تأمين تأجير السيارات

يوفر التأمين على السيارات عند استئجارها
لتغطية التأمين في حال الحوادث والسرقة 

والمسؤولية اإلضافية.

القيمة
حتى 50,000 دوالر أمريكي

األغراض الشخصية،
وثائق السفر، األمتعة والمال

يوفر لك التأمين على األمتعة
لعائلتك إذاُسرقت أو تعرضت للتلف

أثناء السفر.

القيمة
فقدان األمتعة: 2،000 دوالر أمريكي

فقدان المال: 1،000 دوالر أمريكي
فقدان وثائق السفر: 1،000 دوالر أمريكي

تأمين الرياضات الشتوية

يوفر التغطية إذا تعرضت لحادث أو كنت مريضًا
أثناء رحلتك ونصحك طبيب معتمد بعدم 

مواصلة نشاطك الرياضي الشتوي. يشمل 
التأمين استرداد أي رسوم مسبقة الدفع 

مقابل المعدات الرياضية الشتوية المستأجرة 
أو تذاكر المصاعد الشتوية أو الدروس.

القيمة
حتى 1،000 دوالر أمريكي،

بحد أقصى 17 يومًا

https://www.americanexpress.com.sa/sites/default/files/2022-11/AMEX-Platinum-Insurance-2022-ar.pdf 

التغطية المقدمة .



 For your added convenience, the complete Cardmember Agreement that 
 governs Card Usage, the Insurance Benefits, Emergency Assistance 
Coverage and Schedule of Fees and Charges are available through our 
website by clicking here

 The content and information found in this brochure is correct as of its printing 
date.

لراحتك، عقد عضو البطاقة الكامل الذي يحكم استخدام البطاقة وفوائد التأمين 
وتغطية مساعدات الطوارئ وجدول الرسوم والمصاريف متاح من خالل موقعنا 

بالضغط هنا

المحتوى والمعلومات الموجودة في هذا الكتّيب صحيحة اعتبارًا من تاريخ 
الطباعة.

https://www.americanexpress.com.sa/content/terms-and-conditions
https://www.americanexpress.com.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85





