
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 aged 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 by booking through https://abk.pearlassist.com 

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

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 aged 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 by booking through https://abk.pearlassist.com 

Free Lounge Slot Booking (Pearl Lounge only):

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

• Lounge slots should be available at time of booking
• The service is available at Pearl Lounge only at 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

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) 
• ABK Emirates Visa Infinite cardholders can only access the 

service by booking through https://abk.pearlassist.com
• Baggage shall be delivered to one address only

Note: 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

تاأمني عائلي جماين �ضد فريو�س كورونا امل�ضتجد )الباقة الف�ضية(:

)الزوج/  الأولى  الدرجة  من  اأقاربهم  و  الأهلي  اإنفينيت  فيزا  بطاقة  حاملي  يح�صل      •
الزوجة + الأبناء دون 18 عاما( على تاأمني عائلي جمانا �صد فريو�س كورونا امل�صتجد 

حول العامل
•    يقدم التاأمني العائلي املجاين �صد فريو�س كورونا امل�صتجد حلاملي بطاقة فيزا اإنفينيت 

الأهلي + 3 ركاب فقط )اأقرباء من الدرجة الأولى(
•    على اأن يغطي هذا التاأمني لفرتة ل تتجاوز من 7 الى 30 يوم فقط

•   ميكن حجز اخلدمة عن طريق املوقع اللكرتوين التايل:
https://abk.pearlassist.com      

تطبق ال�صروط والأحكام اخلا�صة بالتاأمني على كورونا امل�صتجد اخلا�صة بال�صفر.

خدمة اال�ضتقبال وامل�ضاعدة:

•    اخلدمة متوفرة جلميع  حاملي بطاقة فيزا اإنفينيت جمانا 
•    اخلدمة متوفرة يف قاعة املغادرين والقادمني مببنى الركاب رقم 1 و 5 يف مطار الكويت 

الدويل
الدرجة  واأقاربهم من  الأهلي  اإنفينيت  فيزا  تقدم هذه اخلدمة جمانا حلاملي بطاقة     •

الولى )الزوج/ الزوجة و الأبناء دون 18 عاما ( )1+3 راكب( 
 6 بــ  الكويت الدويل باحلجز امل�صبق قبل موعد الرحلة  •  هذه اخلدمة متوفرة يف مطار 

�صاعات كحد اأدنى
•   ميكن حجز اخلدمة عن طريق املوقع اللكرتوين التايل:

https://abk.pearlassist.com      

حجز مقاعد يف قاعة اللوؤلوؤة جمانا:

•    حلجز مقاعد يف قاعة اللوؤلوؤة، ميكن حجز اخلدمة عن طريق املوقع اللكرتوين التايل 
https://abk.pearlassist.com

•    اخلدمة م�صروطة بتوافر مقاعد للحجز يف قاعة اللوؤلوؤة ودون اأدنى م�صوؤولية على البنك 
الأهلي الكويتي يف حالة عدم توفر مقاعد

•    اخلدمة متوفرة يف قاعة الوؤلوؤة فقط مببنى الركاب رقم 1 يف مطار الكويت الدويل
1 قبل موعد  الوؤلوؤة يف مطار الكويت الدويل مبنى رقم  •    يجب حجز املقاعد يف قاعة 

الرحلة ب 6 �صاعات كحد اأدنى

خدمة تو�ضيل االأمتعة:

•    يح�صل حاملي بطاقات فيزا انفينيت الأهلي جمانا على خدمة تو�صيل غري حمدودة 
للأمتعة لكل رحلة �صفر

•    يتوجب مطابقة الإ�صم املطبوع على الأمتعة مع ا�صم حامل بطاقة فيزا انفينيت الأهلي
•    اخلدمة متوفرة فقط يف مبنى الركاب رقم 1 مبطار الكويت الدويل

https://abk.pearlassist.com :ميكن حجز اخلدمة عن طريق املوقع اللكرتوين التايل    •
•    اخلدمة �صاحلة لتو�صيل الأمتعة لعنوان واحد فقط

يف  احلق  وله  الكويتي  الأهلي  البنك  واأحكام  ل�صروط  اأ�ص�صت  بريل  خدمة  تخ�صع  ملحظة: 
اإنهائها  باأي وقت دون اإبداء الأ�صباب، ودون اأدنى اعرتا�س من حاملي بطاقة انفينيت الأهلي.

خدمة فح�س PCR املنزيل:

يح�صل جميع حاملي بطاقات الأهلي فيزا انفينيت طريان الإمارات الإئتمانية على   •
خدمة فح�س PCR املنزيل جمانًا

خدمة فح�س PCR املنزيل مقدمة من خمترب اأنا �صلبي بالتعاون مع بريل اأ�ص�صت  •

ميكن حجز خدمة فح�س PCR املنزيل قبل املغادرة اأو عند الو�صول   •
يجب حجز خدمة فح�س PCR املنزيل قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة  •

ي�صري هذا العر�س حلاملي بطاقة فيزا انفينيت الأهلي و 3 اأفراد من العائلة بحد   •
اأق�صى )الزوجة/ الزوج والأبناء دون 18 عامًا(

خدمة فح�س PCR املنزيل متاحة من ال�صاعة 9 �صباحًا ولغاية 9 م�صاءًا على   •
الأوقات املو�صحة اأدناه:

-   9 �صباحا لغاية 12 ظهرًا
-   12 ظهرا لغاية 3 ع�صرًا
-   3 ع�صرا لغاية 6 م�صاءًا

-   6 م�صاءا لغاية 11 م�صاءًا
ميكن حجز اخلدمة عن طريق املوقع الإلكرتوين التايل:  • 

https://abk.pearlassist.com فقط
عند احلجز عن طريق املوقع الإلكرتوين اخلا�س، �صوف يقوم اأحد موظفي خمترب   •

اأنا �صلبي بالإت�صال بحامل البطاقة لتاأكيد املوعد
�صوف يطلب خمترب اأنا �صلبي امل�صتندات التالية من حامل البطاقة:  •

-   �صورة من البطاقة املدنية )للمقيمني(
-   رقم هاتف حممول كويتي �صالح ل�صتلم نتيجة الفح�س

تطبق جميع �صروط واأحكام خمترب اأنا �صلبي  •
تطبق جميع �صروط واأحكام بريل اأ�ص�صت  •

تطبق جميع �صروط واأحكام البنك الأهلي الكويتي  •

PCR Home service:

• All ABK Emirates Visa Infinite cardholders can use the free PCR 
home service 

• PCR home service is provided by I’m Negative Lab in collaboration 
with Pearl Assist services 

• PCR home service can be booked before departure or upon arrival 
• PCR home service should be booked within 24 hours prior to 

your travel
• PCR home service will be offered for all ABK Emirates Visa Infinite 

cardholder and his/her 1st degree relatives (Wife/husband + 
children age 18 and below) for cardholder maximum up to 3 
family members

• PCR home service is available from 9 AM to 9 PM on below 
timings option:

- Between 9 AM to 12 PM
- Between 12 PM to 3 PM
- Between 3 PM to 6 PM
- Between 6 PM to 11 PM 

• ABK Emirates Visa Infinite cardholders can only access the PCR 
home service by booking through https://abk.pearlassist.com 

• After booking the PCR home service through the dedicated 
link, the cardholder will receive a call from I’m Negative lab call 
center to confirm the appointment 

• I’m Negative lab will request the following documents: 
- Copy of the Civil ID (for Residents)
- Valid Kuwaiti mobile number for PCR result registration

• All I’m Negative Lab Terms & Conditions apply
• All Pearl Assist services Terms & Condition apply
• All Al Ahli Bank of Kuwait Terms & Conditions apply 


