
)درهم( الر�سوم ال�سنوية 

مجاناً   
1
البطاقة الرئي�سية

البطاقة التابعة

مجاناً  البطاقة الأولى 

200 درهم البطاقات التابعة الإ�ضافية )للواحدة( 

 ٪2.95 اأرباح المرابحة )�ضهرياً( 

ر�سوم ونفقات اأخرى

3٪ اأو 50 درهماً )اأيهما اأكثر( ر�ضم ال�ضحوبات النقدية  

100 ر�ضم ا�ضتبدال البطاقة 

ل�ضيء ر�ضم تجاوز الحد الم�ضموح 

 249 ر�ضم الدفعات المتاأخرة 

50 )لكل ك�ضف ح�ضاب( �ضورة طبق الأ�ضل عن ك�ضف الح�ضاب )قبل اآخر ك�ضف( 

100 ر�ضم ال�ضيك المرتجع 

ر�ضم ن�ضخة ق�ضيمة الم�ضتريات

 50 با�ضتثناء ال�ضفر والترفيه )الم�ضتريات والدفعات النقدية(   

100 ال�ضفر والترفيه )تذاكر الطائرة، الفنادق اأو اإيجار ال�سيارات(   

100 ر�ضوم �ضركات التو�ضيل العالمية 

1٪ )50 درهم كحد اأدنى، ر�ضوم معامالت �ضيكات بطاقة الئتمان 

250 درهم كحد اأق�ضى(   

100 ر�ضوم اإجراءات خدمة �ضمارت كا�ش 

مجاناً ر�ضوم معامالت تحويل الر�ضيد  

 ر�ضوم اإلغاء معامالت تحويل الر�ضيد/�ضيكات بطاقة

100 الئتمان/�ضمارت كا�ش 

 ٪1.75  
4
ر�ضوم تحويل العمالت

٪0.99 ر�ضوم تكافل )درع الئتمان( 

3 )للمعاملة( ر�ضوم الدفع عبر مراكز ال�ضرافة 

75  
2
ر�ضوم التحويالت النقدية الدولية

50  
3
ال�ضتف�ضار عن التحويالت النقدية الدولية

ر�ضوم اإ�ضدار �ضيك م�ضرفي ل�ضترداد

25 الر�ضيد الزائد في البطاقة 
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لئحة الخدمات والأ�ضعار �ضارية من 10-07-2018

بطاقة وورلد

ال�ضفحة 1 من 2



توافقاً مع تطبيق �سريبة القيمة الم�سافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018 �سيتم فر�ض ن�سبة 5% على ر�سوم 

وم�سروفات راك بنك المحددة هنا، حيثما ينطبق ذلك وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

525 ر�ضوم التنازل عن بالغ اأو ق�ضية 

 

ل �ضيء طلب ك�ضف ح�ضاب اإلكتروني 

5 للك�ضف الواحد طلب تو�ضيل ك�ضف ح�ضاب مطبوع 

�سروط ال�سداد

3٪ اأو 100 درهم )اأيهما اأكثر( الحد الأدنى للمبلغ المتوجب دفعه 

عدد الأيام بدءاً من تاريخ ك�ضف الح�ضاب 

ً 25 يوما وحتى تاريخ ا�ضتحقاق الدفع 

80٪ من حد بطاقة الئتمان حد ال�سحوبات النقدية  

 

1.  لن يتم احت�ضاب اأي ر�ضوم �ضنوية لل�ضنة الأولى. بالن�ضبة لل�ضنوات التالية، تكون البطاقة مجانية اإذا قمت 

باإنفاق مبلغ 50,000 درهم في ال�ضنة ال�ضابقة. قد يقوم البنك باحت�ضاب ر�ضم �ضنوي بمبلغ 750 درهم ) 

اأو كما هو مطبق في دليل الخدمة والأ�ضعار( في بداية ال�ضنة الثانية وال�ضنوات التالية وذلك في حال عدم 

اإنفاق الحد الأدنى المطلوب وهو 50,000 درهم خالل ال�ضنة ال�ضابقة. 

يتم احت�ساب التحويالت الدولية كمعاملة �ضحوبات نقدية. ر�ضوم ال�ضحوبات النقدية لن تطبق.  .2

تُطبق ر�ضوم البنك الدولية، اإن وجدت.    .3

4.  يتم احت�ضاب هذه الر�ضوم اإلى جانب ر�ضوم اإجراء المعاملة من قبل ما�ضتر كارد في جميع اأنحاء العالم وهي 

تُطبق على المعامالت التي تُنفذ باأي عملة غير الدرهم الإماراتي )1٪ تقريباً(.

يرجى مالحظة الآتي:

•  لن يتم فر�ش ر�ضوم تاأخير للدفع في حال دفع الحد الأدنى من المبلغ الم�ضتحق في تاريخ ال�ضتحقاق اأو قبل 
ذلك التاريخ.

•  يبداأ تطبيق هذه الر�ضوم في 2018-07-10 وهي خا�ضعـة للتغيير.

•   يتم ح�ساب النفقات الإ�ضافية كالبريد والتلك�ش والتو�ضيل عبر ال�ضركات والفاك�ش والر�ضوم القانونية وما اإلى 
ذلك عند اللزوم.

لمزيد من التفا�ضيل عن برنامج حماية بطاقة الئتمان، يرجى الرجوع اإلى اأحكام و�ضروط البرنامج.  •
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