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اإلئتمان جدول رسوم - بطاقة 

ماستركارد - فضة   ماستركارد - ذهبية   فيزا - انفانايت  فيزا - بالتينية   رسوم و غرامات   فيزا - كالسيك  
-/350 درهم  -/200 درهم  -/1,000 درهم  -/200 درهم  -/100 درهم  رسوم اإلشترك السنوي 

مجاناً   رسوم البطاقة اإلضافية (حتى 2 بطاقات) 
-/150 درحم -/75 درهم  -/250 درهم  -/100 درهم  -/50 درهم  رسوم تكميلية إضافية (الثالثة  وما بعدها،  أقصاها 5) 

1.99٪  1.99٪  1.50٪  1.75٪   1.99٪ قيمة الفوائد في الشهر  
٪3 أو 50 درهم علي األقل أيهما أكبر   رسوم السحب نقداً 

-/200 درهم رسوم تجاوز الحد المسموح به 
-/230 درهم غرامة السداد المتأخر 

-/2.5 درهم لكل معاملة رسوم معادلة نقد أجنبي          
-/75 درهم رسوم إستبدال بطاقة 
-/25 درهم  رسوم رقم السري االستبدال 

100٪  -  5٪ الحد األدني للسداد 
٪50 من إجمالي حد اإلئتمان ٪50 من إجمالي حد اإلئتمان  ٪20 من إجمالي حد اإلئتمان  ٪20 من إجمالي حد اإلئتمان  ٪20 من إجمالي حد اإلئتمان  حد السحب النقدي 

-/65 درهم نسخة من قسيمة المبيعات 
-/25 درهم كشف حساب ورقي شهري لبطاقة اإلئتمان 
-/45 درهم رسوم كشف حساب إضافي 

مجاناً كشف حساب إلكتروني لبطاقة إئتمان 
-/50 درهم خطاب مديونية/ عدم مديونية 

 

 

الكامل  إلغاؤ ها. x  لن تفرض غرامات مالية (باستثناء الحساب نقداً) في حالة السداد  البطاقة أو  إذا تم تفعيل  للتغيير دون أي إخطار سابق. w  لن يتم إرجاع الرسوم السنوية  الكاملة. v  جميع الرسوم والغرامات المذكورة قابلة  التفاصيل  البنود والشروط للحصول على  يرجي مالحظة: u  يرجي الرجوع إلى 
للتطبيق.       قابالً  الضريبة حيثما كان  الرسوم مستثنى من  y  جميع  تاريخ االستحقاق.   في 
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Schedule of charges - Credit Cards

FEES & CHARGES  VISA CLASSIC VISA PLATINUM VISA INFINITE MASTERCARD SILVER MASTERCARD GOLD

Annual membership fee  AED 100/- AED 200/- AED 1,000/- AED 200/-  AED 350/-  
Supplementary card fee (upto 2 cards) Free  
Additional supplementary card fee (3rd card onwards, upto max 5) AED 50/- AED 100/- AED 250/- AED 75/-  AED 150/-
Finance charges/Interest rate (per month) 1.99%  1.75% 1.50% 1.99%  1.99%
Cash advance fee  3% or AED 50/-, whichever is higher 
Over limit fee  AED 200/-   
Late payment fee  AED 230/- 
Foreign currency conversion fee  2.5% of amount per transaction
Card replacement fee  AED 75/-   
PIN replacement fee  AED 25/-
Minimum payment due   5% - 100%   
Cash advance limit  20% of card limit 20% of card limit 20% of card limit 50% of card limit 50% of card limit 
Copy of sales voucher  AED 65/-     
Credit card monthly paper statement fee AED 25/-    
Duplicate statement fee per copy  AED 45/-        
Credit card eStatement  Free        
Liability/No liability letter  AED 50/-     

     
NOTE: u Refer to terms and conditions for full details.  v All fees & charges are subject to change without any prior notice.  w Annual fees will not be reversed once the card has been activated or cancelled.  x No finance
charges (expect for cash advance) will be levied in the event full payment is made on the due date.  y All charges are exclusive of VAT wherever applicable.


