اإلفصاح المبدئي
الحد االئتماني

 10ريال

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ *

 60ريال

ﻛﻠﻔﺔ األجل اﻟﺸﻬﺮي

٪ 2.99
٪ 35.88

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﻨﻮي
رسوم إدارة البطاقة الشهري *

 0ريال

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اإلضافية *

 60ريال
شهري ( إذا وجد عليه عمليات أو رصيد )

ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب
رسوم إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ *

 75ريال

رسوم العمليات الدولية *

٪ 1.5

رسوم اﻟﺴﺤﺐ ﻧﻘﺪي *
ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ السداد ألكثر من  10أيام

رسوم ﻋﻤﻠﻴﺔ االﻋﺘﺮاض *

 40ريال لكل عملية سحب
 100ريال في حال تأخر حامل البطاقة االئتمانية عن سداد المبلغ
األدنى المستحق  10أيام و أكثر  ،فسيترتب عليه رسوم أتعاب
تحصيل و المطالبة القانونية و اإلدارية .وذلك إذا كان التأخير
لمدة ستة أشهر متتالية ( 181يومًا) و ما زاد عن ذلك سيتم إنفاق
المبالغ في أوجه الخير وذلك حسب توصيات الهيئة الشرعية.
 50ريال على كل عملية اعتراض إذا كانت نتيجة التحقق ضد حامل البطاقة

رسوم االستفسار عن الرصيد *

 3.5ريال

رسوم نسخة عن كشف الحساب ( لكل نسخة )
لغاية  3أشهر

مجانًا

معلومات عامة
تاريخ الدفع المستحق
فترة االئتمان
حد السحب النقدي

يوم  27من كل شهر

لغاية  51يوم
٪ 30

* سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة (  ) % 15على الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة هذا للتغيير استنادًا الى القوانين الضريبية السارية

اإلفصاح المبدئي
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ *

 250ريال

ﻛﻠﻔﺔ األجل اﻟﺸﻬﺮي

٪ 2.99

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﻨﻮي

٪ 35.88

* * رسوم إدارة البطاقة الشهري *

 200ريال

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اإلضافية *

 100ريال

شهري ( إذا وجد عليه عمليات أو رصيد )

ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب
رسوم إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ *

 75ريال

رسوم العمليات الدولية *

٪ 2.75

رسوم اﻟﺴﺤﺐ ﻧﻘﺪي *

 75ريال لكل عملية سحب

اﻟﺤﺪ األدنى اﻟﻤﻄﻠﻮب دﻓﻌﻪ ﺷﻬﺮﻳا
ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

 ٪ 5من إجمالي المبلغ المستحق أو  200ريال أيهما أكثر

ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ السداد ألكثر من  10أيام

 100ريال في حال تأخر حامل البطاقة االئتمانية عن سداد المبلغ
األدنى المستحق  10أيام و أكثر  ،فسيترتب عليه رسوم أتعاب
تحصيل و المطالبة القانونية و اإلدارية .وذلك إذا كان التأخير
لمدة ستة أشهر متتالية ( 181يومًا) و ما زاد عن ذلك سيتم إنفاق
المبالغ في أوجه الخير وذلك حسب توصيات الهيئة الشرعية.

رسوم ﻋﻤﻠﻴﺔ االﻋﺘﺮاض *

 50ريال على كل عملية اعتراض إذا كانت نتيجة التحقق ضد حامل البطاقة

رسوم االستفسار عن الرصيد *

 3.5ريال

رسوم نسخة عن كشف الحساب ( لكل نسخة )
لغاية  3أشهر

مجانًا

معلومات عامة
تاريخ الدفع المستحق
فترة االئتمان
حد السحب النقدي

يوم  27من كل شهر
لغاية  51يوم
٪ 30

* سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة (  ) % 15على الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة هذا للتغيير استنادًا الى القوانين الضريبية السارية
* * تحتسب في حال لم يقم العميل بسداد الحد األدنى في تاريخ كشف الحساب التالي

اإلفصاح المبدئي
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ *

 350ريال

ﻛﻠﻔﺔ األجل اﻟﺸﻬﺮي

٪ 2.99

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﻨﻮي

٪ 35.88

* * رسوم إدارة البطاقة الشهري *

 200ريال

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اإلضافية *

 100ريال

شهري ( إذا وجد عليه عمليات أو رصيد )

ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب
رسوم إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ *

 75ريال

رسوم العمليات الدولية *

٪ 2.75

رسوم اﻟﺴﺤﺐ ﻧﻘﺪي *
اﻟﺤﺪ األدنى اﻟﻤﻄﻠﻮب دﻓﻌﻪ ﺷﻬﺮﻳا
ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮألكثر من  10أيام

رسوم ﻋﻤﻠﻴﺔ االﻋﺘﺮاض *

 75ريال لكل عملية سحب
 ٪ 5من إجمالي المبلغ المستحق أو  200ريال أيهما أكثر

 100ريال في حال تأخر حامل البطاقة االئتمانية عن سداد المبلغ
األدنى المستحق  10أيام و أكثر  ،فسيترتب عليه رسوم أتعاب
تحصيل و المطالبة القانونية و اإلدارية .وذلك إذا كان التأخير
لمدة ستة أشهر متتالية ( 181يومًا) و ما زاد عن ذلك سيتم إنفاق
المبالغ في أوجه الخير وذلك حسب توصيات الهيئة الشرعية.
 50ريال على كل عملية اعتراض إذا كانت نتيجة التحقق ضد حامل البطاقة

رسوم االستفسار عن الرصيد *

 3.5ريال

رسوم نسخة عن كشف الحساب ( لكل نسخة )
لغاية  3أشهر

مجانًا

معلومات عامة
تاريخ الدفع المستحق
فترة االئتمان
حد السحب النقدي

يوم  27من كل شهر
لغاية  51يوم
٪ 30

* سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة (  ) % 15على الرسوم المذكورة أعاله .يخضع معدل ضريبة القيمة المضافة هذا للتغيير استنادًا الى القوانين الضريبية السارية
* * تحتسب في حال لم يقم العميل بسداد الحد األدنى في تاريخ كشف الحساب التالي

