
مالحظات:
ال يتم احتساب مصاريف التمويل (باستثناء السلف النقدية) في حالة السداد التام في أو قبل تاريخ االستحقاق. تحتسب رسوم التمويل على 
السداد.  تاريخ  المعاملة حتى  إجراء  تاريخ  إعتبارًا من  اليومي  الختامي  الرصيد  أساس  يومي على  احتسابها بشكل  ويتم  المعامالت،  جميع 
يحتسب هامش المعامالت بالعمالت األجنبية على أساس سعر سوق الصرف األجنبية (شامًال أي رسوم إدارية) المختار والمطبق بواسطة 
مزود خطة البطاقة بتاريخ التحويل. تخضع جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل للتغيير دون سابق إخطار وتطبق على كافة 
بطاقات االئتمان. لن يتم استرجاع الرسوم السنوية إذا تم إلغاء بطاقة االئتمان. سيتم احتساب مصاريف إضافية مثل: البريد أو البرق أو 
الناقل البريدي السريع، أو الفاكس أو األتعاب القانونية، إلخ في حال تكبدها. رسوم الخدمات األخرى غير المذكورة في هذا الدليل متوفرة 
حسب الطلب. ولالستفسار عن الرسوم أو المصاريف أو أسعار الفائدة، أو للحصول على استفسارات أخرى، يرجى االتصال على الهاتف رقم 
٢٠٣٠ ٥٠ ٦٠٠. تطبق األحكام والشروط األخرى. يطبق دليل الخدمات واألجور هذا اعتبارًا من ٢ ديسمبر ٢٠١٨ ويتضمن كافة الرسوم الحالية 

والتعديالت التي تم إدخالها قبل ذلك التاريخ.

الرسوم السنوية

بطاقة إنفينيت اإلتحاد
بطاقة تاتش بوينتس إنفينيت
بطاقة ”بطاقتي“ وورلد إليت

بطاقة اإلتحاد البالتينية
بطاقة تراڤيلر وورلد

بطاقة اللولو البالتينية
بطاقة تاتش بوينتس البالتينية

البطاقة التيتانيوم/ الذهبية (جميع أنواعها)
بطاقة أصحاب األعمال (الشركات)

البطاقات اإلضافية

الرسوم والمصاريف األخرى

رسوم التمويل (مشتريات التجزئة)

رسوم التمويل (السلفة النقدية)
رسوم التمويل (تحويل الرصيد/قرض بطاقة االئتمان/

خطط الدفع على أقساط)
رسوم السلفة النقدية

رسوم تجاوز حد االئتمان
رسوم السداد المتأخر

رسوم إستبدال البطاقة
رسوم نسخة إضافية من كشف الحساب

رسوم شيك مرتجع
رسوم تحصيل شيك لدى بنك آخر

نسخة من قسيمة المبيعات
هامش المعامالت بالعمالت األجنبية

رسوم درع االئتمان (إختياري)

رسوم الزيادة المؤقتة لحد االئتمان
رسوم تسديد فاتورة بطاقة االئتمان من خالل مراكز الصرافة

رسوم نسخة مطبوعة من كشف الحساب
رسوم السداد المبكر (تحويل الرصيد/قرض بطاقة االئتمان/ 

خطط الدفع على أقساط)
رسوم إدارية – دون فائدة على خطط الدفع على أقساط 

لدى التجار المشاركين وقروض بطاقات االئتمان
رسوم خطاب التزامات/عدم وجود التزامات 

معلومات عامة

تاريخ استحقاق الدفع (اعتبارًا من تاريخ كشف الحساب)
الحد األدنى للدفعة المستحقة

حد السلفة النقدية

٢٦٢٥ درهم
مجانًا

٢١٠٠ درهم 
١٠٥٠ درهم
١٠٥٠ درهم

مجانًا
٦٣٠ درهم

مجانًا
٢٠٨٫٩٥ درهم

١٠٣٫٩٥ درهم (بطاقات أصحاب األعمال)
١٠٥٠ درهم (بطاقة ”بطاقتي“)

مجانًا (البطاقات األخرى)

٣٫٢٥٪ شهريًا
٢٫٥٠٪ شهريًا (بطاقة ”بطاقتي“)

٣٫٥٠٪ شهريًا
حتى ١٫٥٠٪ شهريًا 

٣٫١٥٪ أو ١٠٥ درهم (أيهما أعلى) 
٢٨٨٫٧٥ درهم

٢٤١٫٥٠ درهم (تحسب الرسوم إذا لم يتم
سداد الحد األدنى للدفعة المستحقة بحلول

تاريخ إستحقاق الدفع)
٧٨٫٧٥ درهم
٢٦٫٢٥ درهم

١٥٧٫٥٠ درهم
٢١ درهم

٢٦٫٢٥ درهم
صفر٪ (بطاقة تراڤيلر)

٢٫٩٩٪ (البطاقات األخرى)
١٫٠٣٩٥٪ (على الرصيد غير المسدد في 

دورة الفواتير)
٥٢٫٥٠ درهم

٥٫٢٥ درهم (لكل معاملة)
٥٫٢٥ درهم (لكل كشف)

٢١٠ درهم

٥٢٫٥٠ درهم

٥٢٫٥٠ درهم

٢٥ يوم
٥٪ أو ١٠٠ درهم (أيهما أعلى) 

٦٠٪ من الحد االئتماني
٨٠٪ من الحد االئتماني (بطاقة ”بطاقتي“)

دليل الخدمات واألسعار
إعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٨، جميع الرسوم واألسعار متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪، أينما ينطبق.

V
er

.1
4

/M
ar

ch
20

19


