Credit Card Service Rates and Charges

رســــوم وأتعـــــاب الخدمــــات للبطـاقة االئتمـانية

 البطــاقة االئتمــانية-  الرسوم واألتعاب/ معدالت الفائدة

Interest Rates / Fees and Charges - Credit Card

البطــاقة االئتمــانية

Credit Card
Monthly Percentage Rate

1.75 – 2.5% *

Annual Percentage Rate

21% – 30% *

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

Administration Fees

Free

Handling Fees

Free

Annual Fees **

Free

Supplementary Administration Fees

Free

Administration Fees for Three or more
Supplementary Cards

BD 10
per Supplementary Card
لكل بطاقة تابعة على حده
BD 10

Outstanding Letter (more than once a year)***
Liability Letter issued to Supreme Council for
Women,
Ministries,
Social
Insurance
Organization (SIO) or for Social Housing
purpose
Life Insurance

مجانا

Free

نسبة الفائدة الشهرية
نسبة الفائدة السنوية
رسوم ادارية
رسوم فتح ملف
** رسوم سنوية
رسوم إدارية للبطاقة التابعة
رسوم إدارية لعدد ثالثة بطاقات تابعة او أكثر
***)رسالة مديونية (أكثر من مرة في السنة
،رسالة مديونية صادرة الي المجلس األعلى للمرأة
 السكن، الهيئة العلمة للتأمين االجتماعيي،الوزارات
.االجتماعي

تامين على الحياة
رسوم إلغاء للبطاقة الغير مستخدمة
رسوم تأخير السداد
رسوم تجاوز الحد االئتماني للبطاقة
رسوم زيادة الحد االئتماني للبطاقة
رسوم استبدال البطاقة
إصدار اخالء طرف
Free
مجانا
) أشهر من إغالق البطاقة6 (خالل
Release Issuance Fees
إصدار اخالء طرف
BD 5
(after 6 months of the card closure)
) أشهر من إغالق البطاقة6 (بعد
Release Re-issuance Fees
إعادة إصدار اخالء طرف
BD 5
(at any time after the card closure)
)(في اي وقت من بعد إغالق البطاقة
PIN Number Replacement Fees
BD 2
رسوم استبدال الرقم السري
Monthly Statement Re-print
BD 2
إعادة إصدار الفاتورة الشهرية
Minimum Interest Charged
BD 0.500
أدنى احتساب فائدة
Cash Withdrawal Fees (Inside Bahrain)
4% - Minimum Amount BD 3
)رسوم السحب النقدي (داخل البحرين
Cash Withdrawal Fees (Outside Bahrain)
4.5% - Minimum Amount BD 4
)رسوم السحب النقدي (خارج البحرين
Minimum Payment
5% - Minimum Amount BD 10
أقل مبلغ للسداد
Fees shall be chargeable on the use of the credit card in foreign currencies
ستحتسب عمولة على استخدام البطاقة االئتمانية بالعمالت األجنبية.
1.8%
GCC Currencies and US Doller
عمالت مجلس التعاون والدوالر االمريكي
2.3%
Other Currencies
العمالت األخرى
Unutilized Card Cancellation Fees
Late Payment Fees
Over Limit Fees
Limit Increase Fees
Card Replacement Fees
Release Issuance Fees
(within 6 months of the card closure)

مجانا

Free

BD 15
BD 15
BD 15
BD 15
BD 5

* Depending on Risk Profile of Customer
** Annual Fee (IMTIAZ Word) BD 100 if the Card Limit is BD 5,000
*** The Outstanding Letter is free only if the pensioner is requested to provide
the Social Insurance Organization (SIO) with a credit report

* يعتمد على التصنيف اإلئتماني للزبون
5,000 ب. اذا كان الحد االئتماني د100 ب.) دIMTIAZ Word( ** رسوم سنوية
*** رسالة المديونية تكون مجانا ً للمتقاعدين فقط عندما يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للتأمين
االجتماعيي
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