ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԱՐԱՏՏՐԱՆՍՖԵՐ ԱԿՈՒՄԲԻ PLATINUM ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ
ARARATTRANSFER Platinum խմբի անդամներին կտրամադրվի Visa Infinite քարտ՝ յուրաքանչյուր
2 տարիների համար ԱՌԱՆՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ *:Visa Infinite վճարային քարտերի

շրջանակում Ձեզ կառաջարկվեն հետևյալ ծառայությունները:












ՔԱՐՏԱՊԱՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (GCAS), որը ներառում է
արտակարգ իրավիճակներում գումարի կանխիկացումը արտերկրում, կորցրած/վնասված քարտի
շտապ փոխարինումը նորով արտերկրում:
ԲԺՇԿԱԿԱՆ և ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ. Visa Infinite քարտերի քարտապաններին և նրանց
ընտանիքի անդամներին աջակցության ծառայությունները տրամադրվում են ճանապարհորդության
առաջին օրից հաշված 90 օրվա ընթացքում: Քարտապանին և նրա ընտանիքի անդամներին
մատուցվող անվճար բժշկական ծառայությունները ներառում են հեռախոսով բժշկական
խորհդատվությունը, բժշկական հաստատություններ ուղեգրելը, բժշկական վիճակի հետազոտումը
հոսպիտալացումից առաջ և հետո (երրորդ անձանց համար բժշկական օգնությունը վճարովի է):
Առաջարկվում են նաև վճարովի բժշկական ծառայություններ: Միջազգային աջակցության կենտրոնը
քարտապաններին մատուցում է իրավաբանական խորհրդատվության և թարգմանչական
աշխատանքների ծառայություններ ամբողջ աշխարհում (քարտապանը պետք է վճարի
իրավաբանի/թարգմանչի կատարած աշխատանքի դիմաց):
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՄ.
Վիզա
Ինֆինիտ
քարտով
կատարված
գնումները
ապահովագրված են գնման օրվանից 90 օրվա ընթացքում: Եթե ապրանքը ունի այլ երաշխիքներ, այս
ապահովագրությունը ծածկում է միայն այլ երաշխիքներով չփոխհատուցվող գումարները:
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՄ. Այս
ծառայությունը
ընդգրկում
է
ճանապարհորդության խափանման, հետ վերադարձի ապահովագրումը, կորցրած ուղեբեռի կամ
գումարի, անգործունակության ապահովագրումը:
ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՐԿԱՐԱՑՈՒՄ. Այս ծառայությունը գործում է մեկ տարուց ավել տրված երաշխիքների
համար: Այն ծածկում է վերանորոգման ծախսերը, նույն արժեքով նույն մոդելի ապրանքի հետ
փոխարինման ծախսերը, եթե վերանորոգման ծախսերը գերազանցում են ապրանքի արժեքը:
Վերանորոգման կամ փոխարինման անհնարինության դեպքում տրվում է ապրանքի արժեքի
փոխհատուցում:
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑ. Քարտապանները կստանան մինչև մինչև 50% զեղչի
հնարավորություն 100-ից ավելի առևտրի և սպասարկման կետերում:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ առկա Կոնսիերժ սերվիս ծառայությունը Visa Infinite քարտապաններին
մատուցվում է անվճար:

ARARATTRANSFER

Platinum

խմբի

անդամները

կարող

են

օգտվել

նաև

հետևյալ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ.




«ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋԵՐ» ծառայություն
«ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻՆԳ» ծառայություն, որի շրջանակում հեռախոսազանգի միջոցով
հնարավոր է օգտվել արագ դրամական փոխանցման ծառայություններից:
Բանկային հաշիվների անվճար բացման և սպասարկման հնարավորություն:



Փոքր չափսի ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՏԵՂԵՐԸ կտրամադրվեն ԱՆՎՃԱՐ, իսկ միջին և մեծ չափսերի



անհատական պահատեղերի համար կգործի 10% ցածր սակագին։
Միջազգային արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով





փոխանցումները

կիրականացվեն 10% զեղչով։
ARARATTRANSFER խմբի անդամներին կտրվի ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, որի
պայմաններին կարող եք ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ ինտերնետային կայքի ֆիզիկական
անձանց տրամադրվող «ՕՎԵՐԴՐԱՖՏՆԵՐ» բաժնում:
ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ մասնակցելու հնարավորություն։

*Քարտերը կտրամադրվեն առանց ապահովագրության վճարի.

