
Visa Signature



Visa Signature քարտի առավելությունները

• Զեղչեր և հատուկ առաջարկներ տարբեր սպասարկման կետերում ամբողջ 
աշխարհով մեկ։

• Զեղչեր հյուրանոցների ամրագրման համար agoda.com կայքի միջոցով՝
12%։

• Զեղչեր AVIS ընկերության սպասարկման կետերում ամբողջ աշխարհում՝ մինչև 
35%։

• Անվճար 4 մուտքի հնարավորություն աշխարհի ավելի քան 1000
օդանավակայաններում գտնվող Lounge Key-ի բիզնես սրահներում։

• Փոխհատուցում ուշացած չվերթների և ուղեբեռերի համար։

• Գնումների ապահովագրություն։

• Կոնսիերժ ծառայություն։

• Տուրիստական ապահովագրություն։

http://agoda.com
http://www.avisworld.com/visa


Զեղչեր հյուրանոցների ամրագրման համար 
agoda.com կայքի միջոցով

• agoda.com կայքը առաջարկում է 12% զեղչ պրեմիում 
քարտապաններին աշխարհի ավելի քան 985
հյուրանոցների ամրագրման համար:

• Զեղչը կգործի https://www.agoda.com/visacemea հղումով 
անցնելու դեպքում և միայն “promo eligible” նշանով 
հյուրանոցների համար: 

http://agoda.com
https://www.agoda.com/visacemea


Զեղչեր AVIS ընկերության սպասարկման 
կետերում ամբողջ աշխարհում

Զեղչից օգտվելու համար քարտապանը պետք է անցնի 
www.avisworld.com/visa հղումով և վճարի Visa Signature քարտով:

http://www.avisworld.com/visa


Կոնսիերժ ծառայություն

• 24/7 ծառայություն, որը հասանելի է աշխարհի ցանկացած կետում:

• Շատ հարմար ծառայություն է հատկապես այն քարտապանների համար, ովքեր շատ 
են ճանապարհորդում և ունեն քիչ ազատ ժամանակ:

• Կոնսիերժ ծառայությունը աշխատում է ավելի քան 6000 ծառայության կետերի հետ, 
որոնք իրականացնում են տարատեսակ գործողություններ՝ տեղեկատվության 
տրամադրումից սկսած մինչև հյուրանոցների/ավիատոմսերի ամրագրում: Կոնսիերժ 
ծառայությունը հասանելի է նաև այլ երկրներում:

• Կոնսիերժ ծառայությունը գործում է Chatbot-ի միջոցով, որը ավելի է դյուրինացնում 
հաճախորդի շփումը կոնսիերժ ծառայությունը մատուցող ըներության անձնակազմի 
հետ:



Անհատական ծառայություն միջազգային 
օդանավակայաններում վայրէջքի ժամանակ

Visa Premium քարտապանները հնարավորություն ունեն օգտվելու 
ավելի քան 240 օդանավակայաններում անհատական ծառայությունից 
(yQ service), ինչը տալիս է հաճախորդին՝

• Առանձին վայրէջքի գիծ առանց հերթի
• Ուղեկցի ծառայություն

Ծառայության ամրագրում www.cemea.yqnowgroup.com հղումով։

http://www.cemea.yqnowgroup.com


Տուրիստական ապահովագրություն

Ապահովագրությունը հասանելի է Visa Premium քարտապաններին այն դեպքում եթե 
քարտապանը վճարել է իր պրեմիում քարտով առնվազն կամ տոմսի կամ հյուրանոցի 
ամրագրման համար: 

Տվյալ ապահովագրությունը հասանելի է նաև քարտապանի կնոջ/ամուսնու և երեխաների 
համար /մինչև 5 հոգի/:

Ապահովագրական ծածկույթը կազմում է 500 հազար ԱՄՆ դոլար:

Ապահովագրությունը ծածկում է հետևյալ տիրույթները.

• Բժշկական անդորրագրերի վճար

• Դժբախտ պատահարներ

• Վարձակալած մեքենայի վնաս

• Ուղեբեռի կորուստ

• Վնասվածքներ ստացված էքստրեմալ սպորտաձևերից /58 տեսակի սպորտաձև/



Ապահովագրման այլ ծառայություններ

• Գնումների ապահովագրություն

• Ապահովագրություն նոր գնված ապրանքի կորստի, գողացման և պատահական 
վնասվածքի դեմ գնման պահից 90 օրվա ընթացքում:

• Ուշացած թռիչքի կամ ուղեբեռի փոխհատուցում 4 ժամից ավելի ուշացման 
դեպքում

Ապահովագրությունը տարածվում է նաև քարտապանի կնոջ/ամուսնու և երեխաների վրա։



Հաճախորդների աջակցության 
համաշխարհային ծառայություն

• Կորցրած քարտի բլոկավորում 24/7

• Արտակարգ իրավիճակում կանխիկի տրամադրում աշխարհի 27,000 կետերում

• Արտակարգ իրավիճակում քարտի փոխարինում 24 ժամվա ընթացքում

• Հաճախորդների հարցերի պատասխանում

• Բժշկական խորհրդատվություն

• Զանգ բժշկին

• Տեղեկատվություն պատվաստումների մասին այլ երկրում գտնվելու ժամանակ

• Բժշկական ծառայություն այլ երկրում գտնվելու ժամանակ


