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Schedule of charges - Debit Cards

Note:
n  Refer to terms and conditions for full details.
n  All fees and charges are subject to change without any prior notice.
n  Annual fees will not be reversed once the card has been activated or cancelled.

Fees and charges Business Debit Cards  Personal Debit Cards

 Visa Signature Debit Visa Platinum Debit Visa Platinum Debit Visa Classic Debit

Annual membership fee AED 150/- Free Free Free

Additional card membership fee AED 150/- Free - -

Supplementary card membership fee - - AED 25/- AED 25/-

Foreign currency transaction fee 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

Card replacement fee AED 100/- AED 100/- AED 25/- AED 25/-

PIN replacement fee AED 50/- AED 50/- AED 25/- AED 25/-

HBZatm transactions in the UAE Free Free Free Free

Non-HBZatm transactions in the UAE AED 2/- per transaction AED 2/- per transaction AED 2/- per transaction AED 2/- per transaction

Copy of Sales Slip AED 25/- AED 25/- AED 25/- AED 25/-

Daily card limit AED 50,000/- AED 25,000/- AED 10,000/- AED 5,000/-

     * Terms & conditions apply.
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جدول رسوم - بطاقات السحب اآللي

بطاقات الخصم الشخصي        بطاقات الخصم التجاري   رسوم و غرامات 
فیزا كالسیك للخصم  فیزا بالتینیوم للخصم  فیزا بالتینیوم للخصم  فیزا سیغنیشر للخصم     

بدون رسوم  بدون رسوم  بدون رسوم  -/150 درھم  رسوم اإلشترك السنوي 

  -  - بدون رسوم  -/150 درھم  رسوم البطاقة اإلضافیة 

-/25 درھم -/25 درھم   -  - رسوم تكمیلیة إضافیة 

%2  %2  %2  %2 رسوم معادلة نقد أجنبي          

-/25 درھم -/25 درھم  -/100 درھم  -/100 درھم  رسوم تبدیل \ إحالل البطاقة 

-/25 درھم -/25 درھم  -/50 درھم  -/50 درھم  رسوم رقم السري االستبدال 

بدون رسوم بدون رسوم  بدون رسوم  بدون رسوم  رسوم إستخدام جھاز صراف آلي حبیب بنك آي جي زیوریخ داخل أ.ع.م        

-/2 درھم لكل معاملة -/2 درھم لكل معاملة  -/2 درھم لكل معاملة  -/2 درھم لكل معاملة  رسوم إستخدام جھاز صراف آلي تابع لبنك  آخر داخل أ.ع.م 

-/25 درھم -/25 درھم  -/25 درھم  -/25 درھم  صورة عن قسیمة المبیعات 

-/5,000 درھم -/10,000 درھم  -/25,000 درھم  -/50,000 درھم  حد البطاقة الیومیة 

 

 

مالحظة: یرجي 
الكاملة. التفاصیل  للحصول على  البنود والشروط  إلى  الرجوع  n  یرجي 

للتغییر دون أي إخطار سابق. قابلة  المذكورة  الرسوم والغرامات  n  جمیع 
n  لن یتم إرجاع الرسوم السنویة إذا تم تفعیل البطاقة أو إلغاؤ ھا.

الشروط واألحكام * تطبق 


