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Interest Rates / Fees and Charges - Credit Card                                                                                               /  البطــاقة االئتمــانية     -الرسوم واألتعاب                                                                                                                                                 معدالت الفائدة 

Credit Card                                                                                               انية ــاقة االئتمــالبط  
Monthly Interest Rate  1.9% – 2.5 % (1) (6) *    نسبة الفائدة الشهرية 

Annual Interest Rate 22.8 % – 30% (1) (6) *   نسبة الفائدة السنوية 

Administration Fees Free دارية إرسوم  مجانا  

Handling Fees Free رسوم فتح ملف مجانا 

Annual Fees Free (2)  (2)رسوم سنوية   مجانا   

Administration Fees up to Two Additional 

(Supplementary) Cards 
Free لحد بطاقتين تابعتين  إدارية  رسوم مجانا  

Supplementary Administration Fees for more than Two 

Additional (Supplementary) Cards  

BD 10 (5) 

per Supplementary Card 

 لكل بطاقة تابعة على حده
  )تابعة( تينإضافيبطاقتين ألكثر من  إداريةرسوم 

Outstanding Letter (more than once a year) BD 10 (3) (5) أكثر من مرة في السنة(  رسالة مديونية(  

Liability Letter issued to Supreme Council for Women, 

Ministries, Social Insurance Organization (SIO) or for 

Social Housing purpose 

 

Free 

 

 مجانا  

الوزارات،   للمرأة،  األعلى  المجلس  الي  صادرة  مديونية  رسالة 

 للتأمين االجتماعي، السكن االجتماعي. العامةالهيئة 

Life Insurance  Free تامين على الحياة مجانا 

Late Payment Fees BD 15   رسوم تأخير السداد 

Over Limit Fees BD 15  تجاوز الحد االئتماني للبطاقة رسوم  

Limit Increase Fees BD 15 (5) رسوم زيادة الحد االئتماني للبطاقة 

Dispute Administration Fee per Transaction BD 5 (5) لكل عمليةارية  اإلدمطالبات  ال رسوم  

Card Replacement Fees BD 5 (5) رسوم استبدال البطاقة 

Release Issuance Fees 

(Within 6 months of the card closure) 
Free   مجانا 

 إصدار اخالء طرف 

أشهر من إغالق البطاقة(  6)خالل   

Release Issuance/Re-issuance Fees 

(After 6 months of the card closure) 
BD 5 (5) 

اخالء طرف   إعادة إصدار/إصدار  

البطاقة( أشهر من إغالق   6)بعد   

PIN Number Replacement Fees BD 2 (5)  رسوم استبدال الرقم السري 

Monthly Paper Statement Fees  BD 0.500 (5) (7) الشهرية  الفاتورة الورقيةإصدار  رسوم   

Monthly Paper Statement Re-Issuance Fees BD 2 (5)  الشهرية الورقية إعادة إصدار الفاتورة رسوم     

Minimum Interest Charged BD 0.500 أدنى احتساب فائدة  

Cash Withdrawal Fees  4% - Minimum Amount BD 3 (5)   رسوم السحب النقدي 

Minimum Payment   5% - Minimum (4)    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 

GCC Currencies and US Dollar 2.4% (5)  عمالت مجلس التعاون والدوالر االمريكي 

Other Currencies 2.8% (5)  العمالت األخرى 
 

(1) Depending on Risk Profile of Customer. (1  ) يعتمد على التصنيف اإلئتماني للزبون .  

(2) IMTIAZ World is subjected to annual fees of BD 100 if the credit limit is less than  

BD 10,000. It is subject to 10% Value Added Tax (VAT). 

 الحد اإلئتماني أقل من د.بإذا كان      د.ب   100  بمقدارإلى رسوم سنوية   IMTIAZ World تخضع بطاقة(  2)
 . من قيمة الضريبة المضافة  10تخضع الى % و 10,000 

(3) The Outstanding Letter is free only if the pensioner is requested to provide the Social 

Insurance Organization (SIO) with a credit report. 
. فقط عندما يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي رسالة المديونية تكون مجاناً للمتقاعدين (  3)  

(4) In case that the outstanding amount is less or equal to than BD 10, the outstanding 

amount should be paid in full. 

، يجب دفع المبلغ المستحق أقل أو  دينار بحريني 10  المتبقي كان المبلغ ةفي حال (  4)  

. بالكامل   

(5) Fees/Charges are subject to 10% Value Added Tax (VAT). (5 ) من قيمة الضريبة المضافة  10%  الى تخضع الرسوم واالتعاب .  

(6) Interest Computation: 

• Interest is not to be charged if the customer pays the full amount billed and due 

before or on the due date specified in the monthly credit card statement except 

for cash withdrawal transactions. 

• Interest on cash withdrawal transaction is computed from the “transaction date”. 

• Interest on non-cash transactions billed but unpaid on or before the due date is 

computed from the “transaction post-date”.  

: حستاب الفائدةا(  6)  

ال  • أن  االستحقاق    تُستحق  يجب  تاريخ  في  أو  قبل  المستحق  المبلغ  كامل  العميل  دفع  إذا  الفائدة 

   بطاقة االئتمان الشهري باستثناء معامالت السحب النقدي.  كشف حسابالمحدد في  

 . "تاريخ المعاملة"يجب احتساب الفائدة على معاملة السحب النقدي من   •

التي تم تحريرها ولكنها غير مدفوعة في أو قبل  وغير نقدية التم احتساب الفائدة على المعامالت ي •

 . تاريخ االستحقاق من "تاريخ ترحيل المعاملة"

(7) Free statement available on the Company’s website and mobile application. (7 الكشف المجاني متاح على الموقع )وتطبيق الهاتف الخلوي للشركة  اإللكتروني .  

* This is to inform you that starting from March 2023 statement, the minimum interest rate 

for all IMTIAZ Card statements will be applied. 

مارس  *   من شهر  اعتباراً  بأنه  علماً  امتياز   تطبق سوف    2023نحيطك  بطاقة  لكشوفات  األدنى  الفائدة  نسبة 

 االئتمانية.

 

 

 

 

 


