
 

 

UInternational Monthly Spend limits & Pricing 
 

Effective May 4P

th
P 2017 

 
Dear Valued Customer, 
 
To guarantee an exceptional banking experience, we are glad to inform you that we have removed the 
international purchase limits on CIB Credit and Debit cards. 
 
 
UInternational monthly spend limits for each card type: 
 
1. UCredit Cards  

 
NEW Credit Cards Limits in EGP 

Spend Type 

Card Type 

White 
Classic 

/Standard 
EGYPTAIR 

Gold Titanium / Titanium 
EGYPTAIR / Heya 

Platinum / Platinum  
EGYPTAIR / Corporate 

Cash 20,000 20,000 40,000 50,000 60,000 
Purchase Full Credit Card limit 

Mark Up Fees 3% 3% 3% 3% 3% 
 
 
 
 
2. UDebit Cards linked to foreign currency accounts 

 

Debit Cards Limits in USD 

Spend Type Card Type 
Classic Titanium Platinum 

Cash 2,000 3,000 5,000 
Purchase No international spend limits 

 
3. UDebit Cards linked to EGP accounts 

 

Debit Cards Limits in EGP 

Spend Type Card Type 
Classic Titanium Platinum 

Cash 10,000  20,000 30,000 
Purchase No international spend limits 
Mark Up Fees 3% 3% 3% 

 
 
 



 

 

4. Prepaid Cards  
 

Prepaid Cards Limits in EGP 

Spend Type 
Card Type 

ISIC CIB-Travel Choice 
Total Cash & Purchase 500 500 
Mark Up Fees 3% 3% 

 
A. Pricing: 

 
• International Cash advance fees : 4% with minimum EGP 20  
• Dynamic Currency Conversion (DCC) in EGP outside Egypt Markup Fees: 3% 
 
 
UGeneral Guidelines for International Spend: 
 
• International limits are no longer applied on all Credit/ Debit cards collectively, in case of holding more 

than 1 credit card each card can be used separately for international purchases up to each card credit 
limit. 

• For debit cards only daily limits applied per card per account  
• Dynamic currency conversion (DCC) is service that enables you to pay in EGP or the currency of the 

foreign country that you are in at the point of sale. If you select to make payment in EGP or in foreign 
currency a markup fee will be charged. 

• In case there is a difference between the value of any transaction which is made in foreign currency 
using the cards and the actual value that is deducted on those cards, this is due to the settlement date 
of these transactions which occurs at a later date than the date in which the transaction is performed. 
Settlement date is not controlled by CIB, but rather by the merchant or the acquiring bank, where the 
transaction is settled within 10 days from the transaction date.. 
 
Terms & Conditions apply 



 

 

 
 

U الخاصة بالعمالت األجنبية للبطاقات مصاريفالاالستخدام الشهري وحد 
 

 2017 مايو 4من  اءً بد
 

 عملينا العزيز،
 

 
 ةاالئتماني  CIBقد تم الغاء حدود االستخدام علي المشتريات بالخارج لبطاقات أنهإبالغكم يسعدنا لضمان تجربة مصرفية استثنائية، 

 المباشر. والخصم 
 

 :في الخارج لكل نوع بطاقة يستخدام الشهرإلاحد 
 

  ئتماناالبطاقات  .1
 

 بالجنيه المصري الجديدة البطاقات االئتمانيةحدود  
بالتينية / بالتينية 

EGYPTAIR  /
 شركات

تيتانيوم / تيتانيوم 
EGYPTAIR هي / 

 جولد
  ستاندردكالسيك / 

EGYPTAIR 
 نوع العملية وايت

 السحب النقدي 20,000 20,000 40,000 50,000 60,000

بطاقة لل االئتماني حدالكامل   المشتريات 

 هامش الربح على المعامالت األجنبية 3% 3% 3% 3% 3%

 
2. Uبالعمالت االجنبية بالحسابات الخاصة بطاقات الخصم المباشر 

 
  لدوالر األمريكيبا بطاقة الخصم المباشرحدود 

 نوع العملية نوع البطاقة 
 الكالسيكية  تيتانيوم بالتينية
 حد السحب النقدي 2,000 3,000 5,000

 حد المشتريات ال يوجد حدود للمشتريات بالخارج

 
 

 بالجنية المصري بالحسابات الخاصة بطاقات الخصم المباشر .3
 

 بالجنيه المصري بطاقة الخصم المباشر على الحسابات
 نوع العملية نوع البطاقة 

 الكالسيكية  تيتانيوم بالتينية
 حد السحب النقدي 10,000 20,000 30,000

 حد المشتريات ال يوجد حدود للمشتريات بالخارج
 هامش الربح على المعامالت األجنبية 3% 3% 3%

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 البطاقات المدفوعة مقدما .4
 

 بالجنيه المصري اً المدفوعة مقدمبطاقات ال حدود
 نوع العملية نوع البطاقة 

CIB- Travel Choice ISIC 
 حدي الشراء والسحب      500  500

 هامش الربح على المعامالت األجنبية 3% 3%
 
 الخاصة بالعمالت األجنبية مصاريفالU - أ
 جم 20بحد أدنى  4%:  مصرخارج رسوم السحب النقدي  •
 %3:  خارج مصربالجنية المصري  (DCC) تحويل العمالت الديناميكي •

 
U خارج مصر لالستخدامإرشادات عامة 

 
 واحدة ائتمان بطاقة من أكثر وجود حالة في جماعي، بشكل /الخصم المباشربطاقات االئتمان جميع على حدود االستخدام بالخارج تطبق تعد لم •

 .بالخارج في المشتريات هحد على بطاقة لكل استخدام الحد االئتماني بالكامل يمكنك
 .بطاقات الخصم المباشرعلي مستوي الحساب و كل بطاقة من مطبقة  الحدود اليومية •
 بها ماكينة نقاط البيع. إذا قمت الدفع بالجنيه المصري أو عملة البلد األجنبي المتواجدمن هي خدمة تمكنك  (DCC) تحويل العمالت الديناميكي •

 .باختيار الدفع بالجنيه المصري أو بالعمالت األجنبية سوف تطبق الرسوم المعلنة
وقت إتمامها وبين القيمة الفعلية التي تم  معاملة تمت بالعملة االجنبية أيفي حالة القيام باستخدام البطاقات بالعملة األجنبية ووجود فارق بين قيمة  •

، حيث أن المعاملةفي تاريخ الحق لتاريخ سعر الصرف في يوم تنفيذ  معامالتن ذلك يعود إلي تسوية الإخصمها علي حساب تلك البطاقات، ف
وهو التاريخ  المعاملةبقة في تاريخ تسوية يقوم بالخصم الفعلي علي حسابات البطاقات وفقاً ألسعار العمالت المط مصر  –التجاري الدولي  البنك

، حيث يحق للتاجر تنفيذ عملية البنك المحصل أو لديه المعاملةالذي تمت  في تحديده وإنما يعود تحديده للتاجر البنك التجاري الدوليالذي ال يتحكم 
 .للمعاملة يام من التاريخ الفعليأ 10لي إ مدة تصلالخصم خالل 

 
 االحكامو الشروط تطبق
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