SGBL-HOMENETMEN
CO-BRANDED CARDS
Being a Homenetmen
fan shouldn’t end
when the game does.

Cheering beyond the stadium

WORLD ELITE CREDIT CARD

Far more than a simple payment means,
Homenetmen WORLD ELITE credit card, WORLD
and PLATINUM DEBIT cards from Mastercard allow
you to support your favorite basketball team through
a financial contribution while providing personalized
services that help you experience life's most
memorable moments and travel benefits around the
world.
With much more benefits and surprises to be
revealed…
For more information on Homenetmen card
advantages and insurance terms and conditions,
please visit www.sgbl.com and download
“Mastercard for you” mobile application on your
smartphone.

Concierge service

A complimentary 24/7 concierge service that acts like
a relentless personal assistant that will help locate
hard-to-find items, reserve a table in the most refined
restaurants or even plan the perfect vacation.
Airport VIP lounge access
Indulge yourself in 850+ airport VIP lounges around
the world, while waiting for your next destination:
• By mentioning “Lounge Key program” & showing
your World Elite card: free of charge
• By presenting your “Priority Pass” card:
- a fee of USD 27/guest/visit is applied
- 3 complimentary accesses/ year with an
accompanying guest to Beirut Cedar Lounge,
courtesy of SGBL
Privileges

• Discovery black membership from Global Hotel
Alliance (Rixos, Kempinski, Viceroy...)
• Complimentary nights at SPG hotels and resorts
properties (Le Meridien, Sheraton, Westin...)

Offer subject to conditions.
Société Générale de Banque au Liban s.a.l. reserves the right expressly, and at its own
discretion, to modify this offer or to withdraw it at any time, without any prior notice.

Offer subject to conditions.
Société Générale de Banque au Liban s.a.l. reserves the right expressly, and at its own
discretion, to modify this offer or to withdraw it at any time, without any prior notice.

• Qatar Airways privilege club gold tier
• Discount on personalized “Meet and greet” service
at 470+ airports globally
• Airfare discounts with “Cleartrip.com”
• Luxury serviced apartments at “Soneva”

Super Rewards

Get rewarded while shopping with your card:
USD1 spent = 2 points collected in Lebanon & 3
points collected abroad, that you can redeem for
anything, anytime and anywhere around the world.

• SPA Offers at Fairmont, Raffles and Swissotel
• Access the “Dubai Opera” with front row seating
and other complimentary benefits
• Online shopping benefits with “MyUS.com”
• Luxury shopping at 9 shopping villages in Europe
• All year offers on “priceless.com”
Exclusive advantages from "La Vallée Village"
France
• Hands-free shopping

• VIP card with 10% discount to use in 6 different
boutiques in the Village
• Private taxi from central Paris and return from LVV
(shopping express)
• Access to VIP Lounge
• Voucher for a gourmet break
• Free WiFi
Caring protection

• Travel inconvenience insurance: Baggage loss and
delay, trip cancellation, curtailment and delay and
missed connection
• Travel Medical insurance: Personal accident,
emergency medical evacuation and repatriation,
medical emergency expenses and daily in-hospital
cash benefit
• Car rental collision and loss damage waiver

Offer subject to conditions.
Société Générale de Banque au Liban s.a.l. reserves the right expressly, and at its own
discretion, to modify this offer or to withdraw it at any time, without any prior notice.

Offer subject to conditions.
Société Générale de Banque au Liban s.a.l. reserves the right expressly, and at its own
discretion, to modify this offer or to withdraw it at any time, without any prior notice.

WORLD DEBIT CARD

Caring protection

• Travel inconvenience insurance: Baggage loss and
delay, trip cancellation, curtailment and delay and
missed connection
• Travel Medical insurance: Personal accident,
emergency medical evacuation and repatriation,
medical emergency expenses and daily in-hospital
cash benefit
Super Rewards

Airport VIP lounge access

Complimentary access to more than 850 VIP lounges
in airports around the world.

Get rewarded while shopping with your card:
USD1 spent = 2 points collected, that you can
redeem for anything, anytime and anywhere around
the world.

Privileges

• Airfare discounts with “Cleartrip.com”
• Online shopping benefits with “MyUS.com”
• Luxury shopping at 9 shopping villages in Europe
• All year offers on “priceless.com”
Exclusive advantages from "La Vallée Village"
France
• Hands-free shopping

• VIP card with 10% discount to use in 6 different
boutiques
• Shuttle from central Paris and return from LVV
(shopping express)
• Access to VIP Lounge
• Voucher for a gourmet break
• Free WiFi

Offer subject to conditions.
Société Générale de Banque au Liban s.a.l. reserves the right expressly, and at its own
discretion, to modify this offer or to withdraw it at any time, without any prior notice.

Offer subject to conditions.
Société Générale de Banque au Liban s.a.l. reserves the right expressly, and at its own
discretion, to modify this offer or to withdraw it at any time, without any prior notice.

PLATINUM DEBIT CARD

Airport VIP lounge access

Complimentary access to more than 10 VIP lounges in
airports across the Middle East.
Benefits

• Airfare and hotel discounts with “Cleartrip.com”
• Online shopping benefits with “MyUS.com”
• Luxury shopping at 9 shopping villages in Europe
• All year offers on “priceless.com”

PLATINUM DEBIT بطاقة

الدخول إلى صالونات الشرف في المطارات
صاالت شرف في مطارات10 إمكانية دخول مجاني إلى أكثر من
ّ
.الشرق األوسط
المزايا
"Cleartrip.com" • حسومات على تذاكر السفر والفنادق مع
”MyUS.com“ التسوق اإللكتروني مع
• مزايا
ّ
تسوق في أوروبا
 قرى9 التسوق المترف في
•
ّ
ّ
"priceless.com" • عروض على مدار السنة على

Caring protection

Purchase protection covering accidental damage or
theft occurring of goods purchased with the card.
Super Rewards

Get rewarded while shopping with your card:
USD1 spent = 1.25 points collected, that you can
redeem for anything, anytime and anywhere around
the world.

Offer subject to conditions.
Société Générale de Banque au Liban s.a.l. reserves the right expressly, and at its own
discretion, to modify this offer or to withdraw it at any time, without any prior notice.

الحماية المتأنّ ية
العرضية أو السرقة التي
حماية المشتريات التي تغطي األضرار
ّ
.تم تدسيد ثمنها من خالل البطاقة
ّ تطال السلع التي
Super Rewards
:تسوقك ببطاقتك
إحصل على مكافاة لدى
ّ
،مجمعة
Super Rewards  نقطة1.25= أ ينفق. د1 كل
ّ
 متى شئت وفي أي مكان حول،تستبدلها مقابل ما تشاء
.العالم

.عرض خاضع لشروط
ّ
بحق
، ووفقاً الستنســابه المطلق، يحتفظ لنفســه.ل.م.إن بنك سوســيته جنرال في لبنان ش
. وذلك دون إنذار مســبق،تعديل هذا العرض أو الرجوع عنه في أي وقت

بطاقة WORLD DEBIT
الحماية المتأنّ ية
• التأمين ضد متاعب السفر :فقدان وتأخر وصول األمتعة ،إلغاء
ّ
وتأخر الرحلة وعدم اللحاق بالرحلة التالية
مدة
الرحلة ،تقليص ّ
الشخصية،
• التأمين الطبي خالل السفر :تأمين ضد الحوادث
ّ
نفقات اإلجالء الطبي واإلعادة إلى الوطن في الحاالت

ّ
النقدية
والمستحقات
الطبية الطارئة
الطارئة ،نفقات الحاالت
ّ
ّ
اليومية في حالة االستشفاء
ّ
Super Rewards
الدخول إلى صالونات الشرف في المطارات
إمكانية دخول مجاني إلى أكثر من  850صالة شرف في
ّ
المطارات حول العالم.

تسوقك ببطاقتك:
إحصل على مكافاة لدى
ّ
مجمعة ،تستبدلها
كل  1د.أ .ينفق= 2نقطة Super Rewards
ّ
مقابل ما تشاء ،متى شئت وفي أي مكان حول العالم.

المزايا
• حسومات على تذاكر السفر مع ""Cleartrip.com
التسوق اإللكتروني مع “”MyUS.com
• مزايا
ّ
تسوق في أوروبا
التسوق المترف في  9قرى
•
ّ
ّ
• عروض على مدار السنة على ""priceless.com
إضافية من  La Vallée Villageفي فرنسا
مزايا
ّ
• Hands free shopping
الشخصيات مع حسم  10%في ست محالت تجارية
• بطاقة كبار
ّ
• خدمة النقل ذهابًا وإيابًا من وسط باريس إلى La Vallée
(التسوق السريع)
Village
ّ
الشخصيات
إمكانية الدخول إلى صالة كبار
•
ّ
ّ
• قسيمة لوجبة فاخرة
انية
مج ّ
• خدمة إنترنت ّ

عرض خاضع لشروط.

عرض خاضع لشروط.

ّ
بحق
إن بنك سوســيته جنرال في لبنان ش.م.ل .يحتفظ لنفســه ،ووفقاً الستنســابه المطلق،

ّ
بحق
إن بنك سوســيته جنرال في لبنان ش.م.ل .يحتفظ لنفســه ،ووفقاً الستنســابه المطلق،

تعديل هذا العرض أو الرجوع عنه في أي وقت ،وذلك دون إنذار مســبق.

تعديل هذا العرض أو الرجوع عنه في أي وقت ،وذلك دون إنذار مســبق.

إمتيازات
عضوية  Black Discoveryمن Global Hotel Alliance
•
ّ
(ريكسوس ( ،)Rixosكمبنسكي ( ،)Kempinskiفايسروي
()...)Viceroy
إضافية في فنادق ومنتجعات SPG Hotels and
• ليالي
ّ
( Resortsلوميريديان –  ,Le Méridienالشيراتون – ,Sheraton
ويستن – )Westin
الجوية
الذهبية لنادي اإلمتياز التابع للخطوط
العضوية
•
ّ
ّ
ّ
القطرية
ّ
الشخصية في أكثر
• حسومات على خدمة اإلستقبال والترحيب
ّ
من  470مطار حول العالم

• حسومات على تذاكر السفر مع ""Cleartrip.com
تتضمن الخدمة مع Soneva
• شقق فاخرة
ّ
الصحية في فيرمونت –  ،Fairmontرافلز –
األندية
• عروض
ّ
ّ
 Rafflesوسويسوتيل Swissotel -

إمكانية الدخول إلى دار أوبرا دبي مع مقاعد ممتازة في
•
ّ
إضافية أخرى
األمامية ومزايا
الصفوف
ّ
ّ

التسوق اإللكتروني مع “”MyUS.com
• مزايا
ّ
تسوق في أوروبا
التسوق المترف في  9قرى
•
ّ
ّ
• عروض على مدار السنة على “”priceless.com

الشخصيات
إمكانية الدخول إلى صالة كبار
•
ّ
ّ
• قسيمة لوجبة فاخرة
انية
مج ّ
• خدمة إنترنت ّ
الحماية المتأنّ ية
• التأمين ضد متاعب السفر :فقدان وتأخر وصول األمتعة ،إلغاء
مدة وتأخير الرحلة وعدم اللحاق بالرحلة التالية
الرحلة ،تقليص ّ
الشخصية،
• التأمين الطبي خالل السفر :تأمين ضد الحوادث
ّ
نفقات اإلجالء الطبي واإلعادة إلى الوطن في الحاالت

النقدية
الطبية الطارئة والمستحقات
الطارئة ,نفقات الحاالت
ّ
ّ
اليومية في حالة االستشفاء
ّ

• التأمين ضد األضرار الناجمة عن إرتطام أو فقدان المركبات
المستأجرة
Super Rewards
تسوقك ببطاقتك:
إحصل على مكافاة لدى
ّ
مجمعة في لبنان
كل  1د.أ .ينفق =  2نقطة Super Rewards
ّ
مجمعة في الخارج ،تستبدلها مقابل ما تشاء ،متى
و 3نقاط
ّ
شئت وفي أي مكان حول العالم.

إضافية من  La Vallée Villageفي فرنسا
مزايا
ّ
• Hands free shopping
الشخصيات مع حسم  10%لالستخدام في ست
• بطاقة كبار
ّ
تجارية في القرية
محالت
ّ

• سيارة أجرة خاصة ذهابًا وإيابًا من وسط باريس إلى La Vallée
(Villageالتسوق السريع)
ّ

عرض خاضع لشروط.

عرض خاضع لشروط.

ّ
بحق
إن بنك سوســيته جنرال في لبنان ش.م.ل .يحتفظ لنفســه ،ووفقاً الستنســابه المطلق،

ّ
بحق
إن بنك سوســيته جنرال في لبنان ش.م.ل .يحتفظ لنفســه ،ووفقاً الستنســابه المطلق،

تعديل هذا العرض أو الرجوع عنه في أي وقت ،وذلك دون إنذار مســبق.

تعديل هذا العرض أو الرجوع عنه في أي وقت ،وذلك دون إنذار مســبق.

شجع برا الملعب كمان
ّ

بطاقة االئتمان WORLD ELITE

ألنّ ها أكثر من مجرد وسيلة دفع بسيطة ،تسمح لك بطاقات
هومنتمن ،بطاقة االئتمان  ، World Eliteوبطاقتي الدفع
 Platinum debitو  World Debitمن ماستركارد ،بدعم فريق
ّ
ّ
مالية بينما تمنحك
المفضل لديك من خالل مساهمة
السلة
كرة
ّ
ّ
شخصية تساعدك على عيش أجمل لحظات
خدمات
بطاقة
كل
ّ
الحياة التي ال تنتسى واالستفادة من مزايا السفر الفاخرة في
جميع أنحاء العالم.

المزيد من اإلمتيازات والمفاجآت بإنتظارك...
إضافية حول مزايا بطاقات هومنتمن وأحكام وشروط
لمعلومات
ّ
التأمين ،يرجى زيارة  www.sgbl.comأو تحميل تطبيق الهاتف
الجوال ""Mastercard for you

خدمة كونسيرج
مجانية  ،24/7تعمل كمساعدك الشخصي
خدمة كونسيرج
ّ
الدؤوب الذي من شأنه أن يساعدك في العثور على األغراض
النادرة ،وحجز طاولة في المطاعم األكثر ترفًا أو حتى التخطيط
مثالية.
لعطلة
ّ
الدخول إلى صالونات الشرف في المطارات
ّ
دلل نفسك في أكثر من  850صالة شرف في المطارات حول
العالم ،بينما تنتظر وجهتك المقبلة:
• من خالل ذكر برنامج  Lounge Keyوإظهار بطاقة World
 : Eliteمجانًا
• عند إظهار بطاقة :Priority Pass
يطبق رسم  27د.أ .على كل زائر لكل زيارة
ّ
مرات مع ضيف مرافق إلى
إمكانية دخول مجاني لثالث ّ
ّ
صالة الشرف "  ،" Beirut Cedar Loungeتقدمة SGBL

عرض خاضع لشروط.

عرض خاضع لشروط.

ّ
بحق
إن بنك سوســيته جنرال في لبنان ش.م.ل .يحتفظ لنفســه ،ووفقاً الستنســابه المطلق،

ّ
بحق
إن بنك سوســيته جنرال في لبنان ش.م.ل .يحتفظ لنفســه ،ووفقاً الستنســابه المطلق،

تعديل هذا العرض أو الرجوع عنه في أي وقت ،وذلك دون إنذار مســبق.

تعديل هذا العرض أو الرجوع عنه في أي وقت ،وذلك دون إنذار مســبق.

SGBL-HOMENETMEN

بطاقات مشتركة
كمل تشجيع
ّ
لو خلصت المباراة.
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