CREDIT CARD FEES
AND CHARGES

Alawwal bank logo is a registered
trademark of The Saudi British Bank.

رسوم وتكاليف
البطاقات االئتمانية

شعار البنك األول هو عالمة تجارية
مسجلة باسم البنك السعودي البريطاني.

رسوم البطاقات االئتمانية والدفع اإلسالمية

المعدل الرئيسي السنوي
APR
(معدل النسبة) حسب
شريحة حامل البطاقة

للسعوديين:
	•عمالء المصرفية الخاصة ( فقط
لحاملي بطاقات ورلد)
	•بطاقة بضمان تحويل الراتب أكثر
من  5,000ريال
	•بطاقة بضمان تحويل الراتب
الشهري أقل من  5,000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم
حساب في البنك
	•لعمــاء عمرهم أقل من 25
سنة
	•بطاقة بضمان نقدي
لغير السعوديين:
	•عمالء المصرفية الخاصة ( فقط
لحاملي بطاقات ورلد)
	•بطاقة بضمان تحويل الراتب أكثر
من  5,000ريال
	•بطاقة بضمان تحويل الراتب
الشهري أقل من  5,000ريال /
الراتب غير محول  /ليس لديهم
حساب في البنك
	•بطاقة بضمان نقدي

2.58%

39.72%

2.66%

41.22%

غرامة تخطي الحد

3.08%

48.95%

رسم تحويل العملة األجنبية

2.99%

47.37%

1.25%

17.69%

مثال لعملية مرابحة
* حساب تكلفة األجل هو
نفسه

2.58%

39.72%

3.08%

48.95%

3.16%

50.54%

1.25%

17.69%

فترة تقديم كشف الحساب

شهري

تاريخ استحقاق الدفع

 21يوم سماح من تاريخ إصدار الفاتورة

االئتماني

ال يوجد غرامة
%2.75
	•إجمالي المبلغ المستحق  10,000ريال سعودي
	•نسبة معدل النسبة لعملية المرابحة حسب شريحة حامل البطاقة

الرسوم السنوية للبطاقة
اإلضافية
رسم السحب النقدي

 105ريال سعودي

ارسالية البطاقة لخارج
المملكة

بدون رسوم

الحد األدنى الواجب دفعه

 105ريال سعودي

التكلفة
الشهرية

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية
(مجاناً للسنة األولى)

 78.75ريال سعودي

رسم إصدار بطاقة
بديلة

معدل النسبة
السنوي

	• 367.50ريال سعودي للبطاقة الذهبية
	• 472.50ريال سعودي لبطاقة التايتينيوم
	• 630ريال سعودي للبطاقة البالتينية
	• 1,050ريال سعودي لبطاقة وورلد
	• 787.50ريال سعودي لبطاقة الفرسان البالتينية
	•بطاقة الفرسان فيزا الحد االئتماني المنخفض :
  103.95ريال للحد االئتماني أقل من  1،000ريال  630ريال للحد االئتماني  1،000ريال أو أكثر	•بطاقة قطاف ورلد  1,050ريال سعودي
	•بطاقة قطاف تيتانيوم  367.50ريال سعودي
	•بطاقة الحد األدنى قطاف تيتانيوم  103.95ريال سعودي (لحد يصل
إلى  999ريال سعودي)
• •مـجـانـاً لعمالء المصرفية "الشـخـصـيـة" و"الـمـمـيـزة" و"الـخـاصـة" *

 % 5أو  350ريال سعودي أيهما أكثر

غرامة التأخير في السداد
(تدفع لحساب خيري)

 105ريال سعودي

=  % 2.67 = 12 / % 31.99شهرياً
	•الحد األدنى للسداد %5
	•يكون إجمالي المبلغ المستحق بعد عملية المرابحة
= ( 10,267 = 10,000 + )% 2.67*10,000ريال سعودي
	•يكون الحد األدنى للسداد بعد عملية المرابحة
=  513.35 = % 5 * 10,267ريال سعودي
%2.75
مثال لتحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)

رسوم التحويل لعمالت
أجنبيه
*تطبق على عمليات نقاط
البيع
وأجهزة الصراف

	•مبلغ العمليه هو  1,000دوالر
	•سعر الصرف هو 3.754
(على أساس سعر الصرف اليومي بالنسبه لفيزا/ماستركارد)
	•رسوم تحويل العمالت
 3.85723 =)%2.75 * 3.754( + 3.754ريال سعودي
	•إجمالي المبالغ المستحقه التي تذكر في فاتورة البطاقة االئتمانيه
=  3,857.23 = 1,000 * 3,857.23ريال سعودي

رسوم اإلعتراض على
العمليات الغير صحيحه (في
حال لم يكن للعميل الحق)
ميزات اختياريه :رسوم
التقسيط على البطاقة
االئتمانيه (لكل عمليه)
رسوم التسوية المبكرة
لخطط التقسيط
البطاقات االئتمانية

 52.5ريال سعودي
	• 6أشهر  103.95ريال سعودي
	• 12أشهر  208.95ريال سعودي
	•أكثر من  12أشهر = %24
 105ريال سعودي

تطبــق الرســوم والتكاليــف الخاصــة لبطاقــات االئتمــان فقــط علــى عمــاء المصرفيــة الشــخصية والمميــزة
*
ّ
والخاصــة .وفــي حــال تغييــر نــوع قطــاع العميــل فــي البنــك األول ،يتــم تطبيــق الرســوم العاديــة علــى
النحــو المذكــور فــي األحــكام والشــروط الخاصــة بالبطاقــات االئتمانيــة فــي البنــك األول.

رسوم البطاقات االئتمانية والدفع اإلسالمية
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تطبــق الرســوم والتكاليــف الخاصــة لبطاقــات االئتمــان فقــط علــى عمــاء المصرفيــة الشــخصية والمميــزة
*
ّ
والخاصــة .وفــي حــال تغييــر نــوع قطــاع العميــل فــي البنــك األول ،يتــم تطبيــق الرســوم العاديــة علــى
النحــو المذكــور فــي األحــكام والشــروط الخاصــة بالبطاقــات االئتمانيــة فــي البنــك األول.

رسوم وتكاليف البطاقات االئتمانية للشركات

CORPORATE CREDIT CARD FEES

الرسوم السنوية للبطاقة
األساسية*

 600ريال

SR 600

*Card Annual Fee

رسوم إصدار بطاقة بديلة*

 100ريال

SR 100

*Card Replacement Fee

رسوم االعتراض على
العمليات غير الصحيحة (في
حال لم يكن للعميل الحق)*

 50ريال

SR 50

Invalid Transaction
Dispute (for incorrect
*)client claim

غرامة التأخير بالسداد

 100ريال

SR 100

Late Payment Fee

رسوم السحب النقدي*

• • 75ريال لكل مبلغ  5,000ريال أو أقل
• • 3%لكل مبلغ أكثر من  5,000ريال بحد أقصى  300ريال

• SR 75 for SR 5,000 or less
• 3% for more than SR 5,000, up to a maximum of SR 300

*Cash Withdrawal Fee

رسوم التحويل لعمالت
أجنبية*

2.5%
مثال لتحويل العمالت (بالدوالر األمريكي)
• •مبلغ العملية هو  1,000دوالر
• •سعر الصرف هو  3.754لكل دوالر
(على أساس سعر الصرف اليومي بالنسبة لفيزا/ماستر كارد)
• •رسوم تحويل العمالت = 2.5%
 3.84785 = (2.5% X 3.754) + 3.754ريال سعودي
• •إجمالي المبالغ المستحقة التي تذكر في الفاتورة =
 3,847.85 = 1,000 X 3.84785ريال سعودي

2.5%
)Example of Foreign currency conversion (in US Dollars
• Transaction amount $ 1,000
• Exchange rate SR 3.754 per 1$
)(based on VISA/MasterCard daily exchange rate
= • Foreign currency charge of 2.5%
3.754 + (3.754 X 2.5%) = SR 3.84785
= • Total converted amount reflected in statement
3.84785 X 1,000 = SR 3,847.85

Foreign Currency
*Charges

فترة تقديم كشف الحساب

شهري

Monthly

Period of Statement

الحد األدنى الواجب دفعه

100%

100%

Minimum Payment

* إن العمــوالت و/أو الرســوم المذكــورة فــي هذه/هــذا (االتفاقيــة  /الطلــب  /الخطــاب  /المســتند /
الفاتــورة) غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة .و ســوف تحتســب علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة
تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور ،و اعتبارهــا واجبــة الســداد مــن طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ
المتفــق عليهــا هنــا.
مالحظات:
ابتداء من  1مارس .2016
تطبق الرسوم والتكاليف
• • ّ
ً

• •لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الشروط واألحكام.

* All fees and commissions payable pursuant to this (Agreement / application / letter /
document / invoice) are exclusive of value added tax. Any chargeable value added tax in
respect of the aforementioned fee or commission shall be payable by the client together
with and in addition to any sum agreed to be paid hereunder.
Notes:

• These fees and charges are applicable from March 1, 2016.
• Please refer to Terms and conditions for full details.

