
Meet and Assist Service:

• All ABK Emirates Visa Infinite cardholders can use the free Meet 
and Assist service

• Meet and Assist service is available only upon arrival and 
departure at Kuwait’s Airport Terminals 1 &5

• Meet and Assist service will be offered for free for any ABK 
Infinite cardholder and his/her 1st degree relatives (Wife/
husband + children age 18 and below) (1+3 passengers) 

• The Meet & Assist service at Kuwait International Airport should 
be booked minimum 6 hours ahead of  flight

• ABK Emirates Visa Infinite cardholders can only access the Meet 
& Assist service through visiting https://abk.pearlassist.com 

Baggage Delivery Service:

• ABK Emirates Visa Infinite cardholders get free unlimited 
baggage delivery per order

• Baggage tag name shall be the same (exact match) as the ABK 
Infinite cardholder 

• Service is available in Kuwait International Airport (T1) 
• All booking will take place through visiting the company’s office 

directly
• Baggage shall be delivered to one address only

Family COVID-19 Travel Insurance (Silver package):

• The Free COVID-19 Travel Insurance Package covering COVID-19 
worldwide, will be offered for free to any ABK Emirates Visa 
Infinite cardholder and his/her 1st degree relatives (wife/
husband + children age 18 and below)

• The Free COVID-19 TraveI Insurance will be offered for an ABK 
Visa Infinite cardholder + 3 family members (passengers) only.

• The insurance will cover the periods from 7  days up to 30 days 
only

• ABK Emirates Visa Infinite cardholders can only access the 
service through visiting https://abk.pearlassist.com 

• All COVID-19 Travel Insurance Policy Terms and Conditions apply.

Free Lounge Slot Booking (Pearl Lounge only):

• ABK Emirates Visa Infinite cardholders can only access the 
Free Lounge slot booking (Pearl Lounge only) through visiting 
https://abk.pearlassist.com 

• Lounge slots should be available at time of booking
• The service is available at Pearl Lounge only in Kuwait’s 

International Airport Terminal 1
• The lounge slot booking at Kuwait International Airport Terminal 

1 should be booked minimum 6 hours ahead of flight

*ABK can stop offering the free ‘Pearl Assist’ services at its own 
discretion at any time. 

شروط وأحكام خدمات اللؤلؤة للمساعدة
ABK PEARL ASSIST TERMS AND CONDITIONS

خدمة اال�ستقبال وامل�ساعدة:

•    �خلدمة متوفرة جلميع  حاملي بطاقة فيز� �إنفينيت جمانا 
•    �خلدمة متوفرة يف قاعة �ملغادرين و�لقادمني مببنى �لركاب رقم 1 و 5 يف مطار �لكويت 

�لدويل
�لدرجة  و�أقاربهم من  �لأهلي  �إنفينيت  فيز�  تقدم هذه �خلدمة جمانا حلاملي بطاقة     •

�لولى )�لزوج/ �لزوجة و �لأبناء دون 18 عاما ( )1+3 ر�كب( 
 6 بــ  �لكويت �لدويل باحلجز �مل�سبق قبل موعد �لرحلة  •  هذه �خلدمة متوفرة يف مطار 

�ساعات كحد �أدنى
•   ملتابعة �إجر�ء�ت �حلجز، يرجى من حاملي بطاقة �نفينيت �لأهلي زيارة �ملوقع �للكرتوين 

https://abk.pearlassist.com لتايل�

خدمة تو�سيل االأمتعة:

•    يح�سل حاملي بطاقات فيز� �نفينيت �لأهلي جمانا على خدمة تو�سيل غري حمدودة 
للأمتعة لكل رحلة �سفر

•    يتوجب مطابقة �ل�سم �ملطبوع على �لأمتعة مع ��سم حامل بطاقة فيز� �نفينيت �لأهلي
•    �خلدمة متوفرة فقط يف مبنى �لركاب رقم 1 مبطار �لكويت �لدويل

•    تتوفر �خلدمة من خلل �حلجزعرب زيارة مكاتب �سركات �لطري�ن مبا�سرة
•     �خلدمة �ساحلة لتو�سيل �لأمتعة لعنو�ن و�حد فقط

تاأمني عائلي جماين �سد فريو�س كورونا امل�ستجد )الباقة الف�سية(:

)�لزوج/  �لأولى  �لدرجة  من  �أقاربهم  و  �لأهلي  �إنفينيت  فيز�  بطاقة  حاملي  يح�سل      •
�لزوجة + �لأبناء دون 18 عاما( على تاأمني عائلي جمانا �سد فريو�س كورونا �مل�ستجد 

حول �لعامل
•    يقدم �لتاأمني �لعائلي �ملجاين �سد فريو�س كورونا �مل�ستجد حلاملي بطاقة فيز� �إنفينيت 

�لأهلي + 3 ركاب فقط )�أقرباء من �لدرجة �لأولى(
•    على �أن يغطي هذ� �لتاأمني لفرتة ل تتجاوز من 7 �لى 30 يوم فقط

•   ملتابعة �إجر�ء�ت �حلجز، يرجى من حاملي بطاقة �نفينيت �لأهلي زيارة �ملوقع �للكرتوين 
https://abk.pearlassist.com لتايل�

تطبق �ل�سروط و�لأحكام �خلا�سة بالتاأمني على كورونا �مل�ستجد �خلا�سة بال�سفر.

حجز مقاعد يف قاعة اللوؤلوؤة جمانا:

�لأهلي زيارة  �إنفينيت  �للوؤلوؤة، يرجى من حاملي بطاقة فيز�  •    حلجز مقاعد يف قاعة 
https://abk.pearlassist.com ملوقع �للكرتوين �لتايل�

•    �خلدمة م�سروطة بتو�فر مقاعد للحجز يف قاعة �للوؤلوؤة ودون �أدنى م�سوؤولية على �لبنك 
�لأهلي �لكويتي يف حالة عدم توفر مقاعد

•    �خلدمة متوفرة يف قاعة �لوؤلوؤة فقط مببنى �لركاب رقم 1 يف مطار �لكويت �لدويل
1 قبل موعد  �لوؤلوؤة يف مطار �لكويت �لدويل مبنى رقم  •    يجب حجز �ملقاعد يف قاعة 

�لرحلة ب 6 �ساعات كحد �أدنى

*تخ�سع خدمة بريل �أ�س�ست ل�سروط و�أحكام �لبنك �لأهلي �لكويتي وله �حلق يف �إنهائها  باأي 
وقت دون �إبد�ء �لأ�سباب، ودون �أدنى �عرت��س من حاملي بطاقة �نفينيت �لأهلي.

https://abk.eahli.com/abk/pdfs/Travel%20Insurance%20ENG%20T&C.pdf
https://abk.eahli.com/abk/pdfs/Travel%20Insurance%20ARB%20T&C.pdf



