WORLD CARDS
Get more from
your destinations

sgbl.com

LUXURY HAS ITS NEW CARDS

WORLD CHARGE

Travel away, as no place will ever feel the same.
Rediscover a world full of exclusive rewards and luxurious
privileges. With SGBL World Mastercard cards, you will be
holding a key to wonders in your hand, and any destination
will feel like an entirely different world offering itself to you.
With endless advantages and surprises to be revealed…
For more information on World cards 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 will help you locate hard-tofind items, reserve a table in the most refined restaurants
or even plan the perfect vacation.
Boingo
Take advantage of an access to the world’s largest Wi-Fi
provider; get unlimited usage at over 1 million locations,
including restaurants, cafes, stadiums, transportation
hubs and inflight.
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 Charge: free of charge
• B
 y presenting your “Priority Pass” card:
- a fee of USD 27/guest/visit is applied
- 3 complimentary accesses/ year to Beirut Cedar
Lounge, courtesy of SGBL
Prestigious partners in a universe of privileges
• Complimentary nights at SPG hotels and resorts
properties (Le Meridien, Sheraton, Westin...)
• Airfare discounts with “Cleartrip.com”
• Luxury serviced apartments discounts
• SPA Offers at Fairmont, Raffles and Swissotel

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.

• Access the “Dubai Opera” with front row seating and
other complimentary benefits

WORLD DEBIT

• Online shopping benefits with “MyUS.com”
• Luxury shopping at 9 shopping villages in Europe
• All year offers on “priceless.com”
Extra advantages from “La Vallée Village” in France
Upon presenting his World card at the reception area of
“La Vallée Village”, the SGBL World Charge cardholder will
benefit from an exclusive offer including:
• Hands free shopping
• VIP card with 10% discount to use in 6 different boutiques
in the Village
• Shuttle (shopping express) from central Paris and return
from LVV by booking on www.LaValleeVillage.com/
shoppingexpress with code LVSGBL
• Voucher for a gourmet break at Amorino or Starbucks at
“La Vallée Village”
• Free Wi-Fi
Multiple insurance coverage & assistance services
When you settle your travel ticket with your World Charge
card, you will benefit from full and high protection during
your travels:

Airport VIP lounge access
Whether travelling for business or leisure, relax and enjoy
free of charge access to more than 850 airports VIP lounges
around the world – brought to you by LoungeKey. Get away
from the hustle and bustle of a busy airport and relax whilst
you enjoy a range of refreshments.
Prestigious partners in a universe of privileges
• Complimentary nights at SPG hotels and resorts
properties (Le Meridien, Sheraton, Westin...)
• Airfare discounts with “Cleartrip.com”
• Luxury serviced apartments discounts
• SPA Offers at Fairmont, Raffles and Swissotel

• Travel inconvenience insurance: Baggage loss and
delay, trip cancellation, curtailment and delay and missed
connection

• Access the “Dubai Opera” with front row seating and
other complimentary benefits

• Travel medical insurance: Personal accident, emergency
medical evacuation and repatriation, medical emergency
expenses and daily in-hospital cash benefit

• Luxury shopping at 9 shopping villages in Europe

• Purchase protection: Shop with confidence, knowing that
the purchases you make are protected in case of theft or
accidental damage up to 180 days from date of purchase
Super Rewards
Get rewarded while shopping with your card:
USD 1 spent = 2 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.

• Online shopping benefits with “MyUS.com”
• All year offers on “priceless.com”
Extra advantages from “La Vallée Village” in France
Upon presenting his World card at the reception area of
“La Vallée Village”, the SGBL World Debit cardholder will
benefit from an exclusive offer including:
• Hands free shopping
• VIP card with 10% discount to use in 6 different boutiques
in the Village
• Shuttle (shopping express) from central Paris and return
from LVV by booking on www.LaValleeVillage.com/
shoppingexpress with code LVSGBL

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.

• Voucher for a gourmet break at Amorino or Starbucks at
“La Vallée Village”
• Free Wi-Fi
Multiple insurance coverage & assistance services
When you settle your travel ticket with your World Debit
card, you will benefit from full and high protection during
your travels:
• 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
• Purchase protection: Shop with confidence, knowing that
the purchases you make are protected in case of theft or
accidental damage up to 180 days from date of purchase
Super Rewards
Get rewarded while shopping with your card:
USD1 spent = 2 points collected, that you can redeem for
anything, anytime and anywhere around the world.
And much more!
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للرفاهية بطاقاتها

WORLD CHARGE

واستفد من المكافآت الحصرية
عالم جديد،
ارتق بسفراتك إلى
ِ
ِ
ٍ
واالمتيازات الرائعة.
بطاقة  SGBL Worldمن ماستركارد ،هي مفتاحك إلى عالم جديد من
الوجهات المترفة.
ميزات ومفاجآت ال تنتهي...
ّ
للمزيد من المعلومات حول مزايا بطاقات  SGBL Worldوشروط
وأحكام التأمين ،يرجى زيارة  www.sgbl.comأو تحميل تطبيق الهاتف
الجوال” .“ Mastercard for you

خدمة كونسيرج
خدمة كونسيرج  ،24/7تعمل كمساعدك الشخصي الدؤوب الذي من
شأنه أن يساعدك في العثور على األغراض النادرة ،وحجز طاولة في
مثالية.
المطاعم األكثر ترفًا أو حتى التخطيط لعطلة
ّ
Boingo
مزود لخدمة  Wi-Fiفي العالم
استفد من
إمكانية الوصول إلى أكبر ّ
ّ
؛ احصل على استخدام غير محدود في أكثر من مليون موقع ،بما فيه
المطاعم ,المقاهي ,المالعب وسائل النقل على متن الطائرات.
الدخول إلى صالونات الشرف في المطارات
ّ
دلل نفسك في أكثر من  850صالة شرف في المطارات حول العالم،
بينما تنتظر وجهتك المقبلة:
•عند ذكر برنامج  Lounge Keyوإظهار بطاقة  :World Chargeمجانًا
•عند إظهار بطاقة :Priority Pass
يطبق رسم  27د.أ .على كل زائر عند كل زيارة
ّ
مرات إلى صالة الشرف
تحصل علىإمكانية الدخول لثالث ّ
ّ
تحيات SGBL
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شركاء مرموقون في عالم من االمتيازات
إضافية مجانية في فنادق ومنتجعات SPG Hotels and
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ّ
( Resortsلوميريديان –  ،Le Méridienالشيراتون – ،Sheraton
ويستن – )Westin
•حسومات على تذاكر السفر مع “”Cleartrip.com
•حسومات على الشقق الفندقية الفاخرة
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بطاقات WORLD
سفرتك
ّ
كلها إمتيازات
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