بطاقة راك بنك ر ِد والعادية و  nmcوبطاقة جيان الكارت
من ما�ستركارد وبطاقة فيزا العادية وبطاقة فيزا جولد
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 10-07-2018

الر�سوم ال�سنوية
البطاقة الرئي�سية

(درهم �إماراتي)
مجانا ً مدى الحياة

البطاقة التابعة

مجانا ً مدى الحياة

ر�سوم التمويل (�شهرياً)
الم�شتريات

٪3.45
1

٪1.50

عمليات تحويل الر�صيد

2

٪2.25

�شيكات بطاقة االئتمان

٪3.45

ال�سحوبات النقدية

2

%2

�سمارت كا�ش

2

ر�سوم ونفقات �أخرى
ر�سم ال�سحوبات النقدية

� ٪3أو  50درهما ً (�أيهما �أكثر)

ر�سم ا�ستبدال البطاقة

100

ر�سم تجاوز الحد الم�سموح

249

ر�سم الدفعات المت�أخرة

249

�صورة طبق الأ�صل عن ك�شف الح�ساب (قبل �آخر ك�شف)

( 50لكل ك�شف ح�ساب)

ر�سم ال�شيك المرتجع

100

با�ستثناء ال�سفر والترفيه (الم�شتريات والدفعات النقدية)

50

ال�سفر والترفيه (تذاكر الطائرة ،الفنادق �أو �إيجار ال�سيارات)

100

ر�سوم �شركات التو�صيل العالمية

100

ر�سوم معامالت �شيكات بطاقة االئتمان

 50( ٪1درهم كحد �أدنى،

ر�سوم �إجراءات خدمة �سمارت كا�ش

100

ر�سم ن�سخة ق�سيمة الم�شتريات

 250درهم كحد �أق�صى)

		

ر�سوم المعامالت لخطة ال�سداد المي�سرة عند ال�شراء
من المحالت الم�شاركة
		
ر�سوم �إلغاء معامالت تحويل الر�صيد�/شيكات بطاقة
االئتمان/خطة �سداد مي�سرة�/سمارت كا�ش

100
 ٪1.75من قيمة المعاملة

3

ر�سوم برنامج حماية بطاقة االئتمان (في ك�شف الح�ساب ال�شهري)

٪0.99

ر�سوم الدفع عبر مراكز ال�صرافة

( 3لكل معاملة)
ال�صفحة  1من 2
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ر�سوم تحويل العمالت

٪0٫5
� 6أ�شهر
٪1٫5
� 9أ�شهر
� 12شهرا ً ٪2

بطاقة راك بنك ر ِد والعادية و  nmcوبطاقة جيان الكارت
من ما�ستركارد وبطاقة فيزا العادية وبطاقة فيزا جولد (تابع)
الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 10-07-2018

ر�سوم التحويالت النقدية الدولية

4

75

اال�ستف�سار عن التحويالت النقدية الدولية

5

50

ر�سوم �إ�صدار �شيك م�صرفي ال�سترداد
الر�صيد الزائد في البطاقة

25

ر�سوم �إعادة الجدولة

لغاية  ٪1من مبلغ البطاقة المتبقي

ر�سوم التنازل عن بالغ �أو ق�ضية

525

طلب ك�شف ح�ساب �إلكتروني

ال�شيء

طلب تو�صيل ك�شف ح�ساب مطبوع

 5للك�شف الواحد

�شروط ال�سداد
الحد الأدنى للمبلغ المتوجب دفعه

� ٪3أو  100درهم (�أيهما �أكثر)

عدد الأيام بدءا ً من تاريخ ك�شف الح�ساب
وحتى تاريخ ا�ستحقاق الدفع

 25يوما ً

�أطول فترة لل�سداد دون احت�ساب الفائدة (على الم�شتريات)

لغاية  55يوما ً

حد ال�سحوبات النقدية

 ٪80من حد بطاقة االئتمان

	)1ال تطبق ر�سوم المعاملة على هذه المعامالت لتحويل الر�صيد .ت ُطبق ر�سوم التمويل ابتدا ًء من تاريخ المعاملة
حتى ت�سديد المبلغ بالكامل.

 )2ت ُطبق ر�سوم التمويل ابتدا ًء من تاريخ المعاملة حتى ت�سديد المبلغ بالكامل.

	)3يتم احت�ساب هذه الر�سوم �إلى جانب ر�سوم �إجراء المعاملة من قبل ما�ستر كارد في جميع �أنحاء العالم �أو فيزا
العالمية وهي ت ُطبق على المعامالت التي ت ُنفذ ب�أي عملة غير الدرهم الإماراتي ( ٪1تقريباً)
 )4يتم احت�ساب التحويالت الدولية كمعاملة �سحوبات نقدية .ر�سوم ال�سحوبات النقدية لن تطبق.
 )5ت ُطبق ر�سوم البنك الدولية� ،إن وجدت.
يرجى مالحظة الآتي:

• لن يتم فر�ض ر�سوم التمويل على ر�صيد الم�شتريات غير المدفوعة في حال تم دفع كامل المبلغ الم�ستحق
على ر�صيد ك�شف الح�ساب في تاريخ ا�ستحقاق الدفع �أو قبل ذلك.

• لن يتم فر�ض ر�سوم ت�أخير للدفع في حال دفع الحد الأدنى من المبلغ الم�ستحق في تاريخ اال�ستحقاق �أو قبل ذلك
التاريخ.

• يبد�أ تطبيق هذه الر�سوم في  10-07-2018وهي خا�ضعـة للتغيير دون ا�شعار.

• يتم ح�ساب النفقات الإ�ضافية كالبريد والتلك�س والتو�صيل عبر ال�شركات والفاك�س والر�سوم القانونية وما
�إلى ذلك عند اللزوم.

• تتوفر تفا�صيل الر�سوم الأخرى غير الم�شار �إليها في هذا الدليل عند الطلب.

• لمزيد من التفا�صيل عن برنامج حماية بطاقة االئتمان ،يرجى الرجوع �إلى �أحكام و�شروط البرنامج.

ال�صفحة  2من 2

PPS-00599/V072018

توافق ا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

