Frequently Asks Questions
What is MyUS?
 MyUS is a shipping service that helps get your favorite USA products delivered to your
door. MyUS is one of the most trusted, reliable shipping service to 220 countries with
10,000+ packages shipped daily.
 Visit your favorite online merchants and get the best US brands and deals, then simply
enter your MyUS address as the “Ship to” address at checkout.
 You are alerted when your merchandise arrives at the MyUS facility, so you know
where it is every step of the receiving, storage and shipping process.
 MyUS also offers a premier package consolidation service which help reduces expedited
shipping costs by up to 80%.
What are the Mastercard benefits?
• A MyUS address to use at check-out with your favorite online stores
• Free Premium Membership for 2 years ($120 value)
• Free account setup ($20 value)
• 30% off shipping for first month following registration
• 20% off shipping for remainder of 2-year membership
What is the redemption process?
Simply go to www.myus.com/welcome/Mastercardpremium to register and use your Finance
House Mastercard® Credit Card on the payment page.

ما هو MyUS؟
 MyUS هي خدمة شحن تقوم بتوصيل منتجاتك المفضلة من الواليات المتحدة إلى منزلك .وهي أحد
أكثر خدمات الشحن المعتمدة عالميا ً حيث تقوم بتوصيل أكثر من  10،000شحنة يوميا ً إلى 220
دولة.
 قم بزيارة المتاجر اإللكترونية المفضلة واحصل على أفضل العالمات التجارية والصفقات ،ثم قم
بإدخال عنوان  MyUSالخاص بك في خانة "الشحن إلى" قبل الدفع
 سيتم إعالمك عند استالم البضائع بمنشأة  ،MyUSلتتمكن من متابعة شحناتك في كل خطوة من
عملية االستالم والتخزين والشحن
 تقدم لك  MyUSخدمة جمع مشترياتك والتي ستساعك في تخفيض رسوم الشحن السريع حتى
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ما هي المزايا المخصصة لماستركارد؟
للتسوق من خالل المتاجر اإلكترونية المفضلة لديك
 يمكنك استخدام عنوان MyUS
ّ
 عضوية  Premiumمجانية لمدة سنتين (بقيمة  120دوالر أمريكي)
 إنشاء مجاني للحساب (بقيمة  20دوالر أمريكي)
 خصم بقيمة  %30على الشحن األول بعد التسجيل
 خصم بقيمة  %20على الشحن لفترة العضوية المتبقية
ما هي عملية االسترداد؟
فقط قم بزيارة  www.myus.com/welcome/Mastercardpremiumللتسجيل واستخدم بطاقة ماستركارد
االئتمانية من دار التمويل عند صفحة الدفع.

