
بطاقة وايت نوع البطاقة
االئتمانية

بطاقة  كالسيك 
االئتمانية

بطاقة جولد 
االئتمانية

بطاقة كاش باك 
االئتمانية

 E-com بطاقة
االئتمانية

100 جم150 جم150 جم100 جم45 جمرسوم اإلصدار/ رسوم تجديد

50 جم75 جم50 جم50 جم25 جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

N/Aبدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريف25 جمرسوم البطاقة اإلضافية

3.33%3.33%3.33%3.33%3.33%سعر العائد

رسوم التأمين على الحياة لعمالء بطاقات 
"هي"

N/AN/AN/AN/AN/A

رسوم درع الحماية في حالة االشتراك
على الرصيد المدين بحد أدنى 8 جم

0,8% شهرًيا

10 جم10 جم10 جم10 جم10 جمرسوم التٔامين على الرصيد المدين

فترة السماح
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات فقط"
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات فقط"
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات فقط"
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات فقط"
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات فقط"

75 جم75 جم75 جم75 جم75 جمرسوم تجاوز الحد االئتماني

100 جم100 جم100 جم100 جم100 جمرسوم التأخير في السداد

 "رسوم السحب النقدي من 
ماكينات الصراف اآللي داخل مصر*"

ال يوجد2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف 
اآللي خارج مصر

%10
 )بحد أدنى 20 جم(

%10
 )بحد أدنى 20 جم(

%10
 )بحد أدنى 20 جم(

%10
ال يوجد )بحد أدنى 20 جم(

10%10%10%10%10%الهامش على أسعار صرف العمالت األجنبية

ال يوجد20,000 جم20,000 جم6,000 جم4,000 جمحد االستخدام اليومي للسحب النقدي** 

ال يوجد60,000 جم45,000 جم12,000 جم7,000 جمحد االستخدام األسبوعي للسحب النقدي  

 حد االستخدام الشهري للسحب النقدي 
خارج مصر

ال يوجد2,500 جم2,500 جم2,500 جم2,500 جم

ال يوجد25,000 جم25,000 جم25,000 جم25,000 جمالحد الشهري للشراء خارج مصر*

بطاقة تيتانيوم نوع البطاقة
االئتمانية

بطاقات »هي« 
االئتمانية

بطاقة بالتينوم 
االئتمانية

 World بطاقة
االئتمانية

 World Elite بطاقة
االئتمانية

6,000 جم****2,000 جم***445 جم250 جم250 جمرسوم اإلصدار/ رسوم تجديد

500 جم300 جم100 جم100 جم100 جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

بدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفرسوم البطاقة اإلضافية

2.91%2.91%3.16%3.33%3.33%سعر العائد

5N/AN/AN/A جمN/Aرسوم التأمين على الحياة لعمالء بطاقات "هي"

رسوم درع الحماية في حالة االشتراك
على الرصيد المدين بحد أدنى 8 جم

0,8% شهرًيا

10 جم10 جم10 جم10 جم10 جمرسوم التٔامين على الرصيد المدين

فترة السماح
 "حتى 55 يوم

 على المشتريات فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات 

فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات فقط"

 "حتى 45 يوم
 على المشتريات فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات فقط"

750 جم75 جم75 جم75 جمرسوم تجاوز الحد االئتماني

100 جم100 جم100 جم100 جم100 جمرسوم التأخير في السداد

 "رسوم السحب النقدي من 
ماكينات الصراف اآللي داخل مصر*"

2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف 
اآللي خارج مصر

%10 
 )بحد أدنى 20 جم(

%10 
 )بحد أدنى 20 جم(

%10 
 )بحد أدنى 20 جم(

%10 
 )بحد أدنى 20 جم(

%10 
 )بحد أدنى 20 جم(

6%10%10%10%10%الهامش على أسعار صرف العمالت األجنبية

20,000 جم20,000 جم20,000 جم20,000 جم20,000 جمحد االستخدام اليومي للسحب النقدي** 

140,000 جم140,000 جم140,000 جم80,000 جم80,000 جمحد االستخدام األسبوعي للسحب النقدي  

حد االستخدام الشهري للسحب النقدي
خارج مصر

10,000 جم10,000 جم7,500 جم5,000 جم5,000 جم

100,000 جم100,000 جم75,000 جم50,000 جم50,000 جمالحد الشهري للشراء خارج مصر*

بطاقة Mileseverywhere نوع البطاقة
ستاندرد

  Mileseverywhere بطاقة
تيتانيوم

  Mileseverywhere بطاقة
بالتينوم

600 جم400 جم200 جمرسوم اإلصدار/ رسوم تجديد

150 جم100 جم50 جمرسوم إصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة

بدون مصاريفبدون مصاريفبدون مصاريفرسوم البطاقة اإلضافية

3.16%3.33%3.33%سعر العائد

N/AN/AN/Aرسوم التأمين على الحياة لعمالء بطاقات "هي"

على الرصيد المدين بحد أدنى 8 جمرسوم درع الحماية في حالة االشتراك
0,8% شهرًيا

10 جم10 جم10 جمرسوم التٔامين على الرصيد المدين

 "حتى 55 يومفترة السماح
 على المشتريات فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات فقط"

 "حتى 55 يوم
 على المشتريات فقط"

75 جم75 جم75 جمرسوم تجاوز الحد االئتماني

100 جم100 جم100 جمرسوم التأخير في السداد

 "رسوم السحب النقدي من 
2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جم2% بحد أدنى 20 جمماكينات الصراف اآللي داخل مصر*"

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي 
خارج مصر

%10
 )بحد أدنى 20 جم(

%10
 )بحد أدنى 20 جم(

%10
 )بحد أدنى 20 جم(

10%10%10%الهامش على أسعار صرف العمالت األجنبية

20,000 جم20,000 جم20,000 جمحد االستخدام اليومي للسحب النقدي** 

140,000 جم140,000 جم80,000 جمحد االستخدام األسبوعي للسحب النقدي  

7,500 جم5,000 جم2,500 جمحد االستخدام الشهري للسحب النقدي خارج مصر

75,000 جم50,000 جم25,000 جمالحد الشهري للشراء خارج مصر*

تحويل واالحتفاظ بالرصيدنظام البطاقات األساسيمدة التقسيطتحويل واالحتفاظ بالرصيد

سعر العائد

3-5  شهر
6-11 شهر

%29 
%29
%28
%27
%27
%27

تحويل المديونية 
26% كل المدد

12-23 شهر
24-36 شهر
37-48 شهر
49-60 شهر

5% على المبلغ المتبقيرسوم السداد المعجل

5% على المبلغ المتبقيرسوم اإللغاء

قد تختلف عمولة االلغاء او السداد المعجل في بعد الحمالت و يتم االعالن عنها في وقت الحملة. 

*الحـد األقصى الستخدام البطاقـة بالعملـة األجنبيـة خالل 30 يـوم هـو حد الشراء الدولي الشهري المحدد في الجدول أعاله، مـع العلـم أنـه سـيتم 

احتسـاب الــ 30 يـوم مـع أول معاملـة شـراء للبطاقـة بالعملـة األجنبية علـى أسـاس متجدد. 

**يسري على معامالت السحب النقدي داخل مصر فقط

***رسوم اإلصدار لعمالء Wealth 1,000 جم

***رسوم التجديد لعمالء Wealth 1,500 جم

****رسوم اإلصدار لعمالء )Private( مجاًنا

****رسوم التجديد لعمالء Private 4,000 جم

مثـال:

األجنبيـة  بالعملـة  يعـادل 20,000 جنيـه مصـري  مـا  االئتمانية هـو 40,000 جنيـه مصـري واسـتخدمت  للبطاقة  الشهري  الدولي  الشراء  إذا كان حد 

مصــري  جنيــه   5,000 يعــادل  ومــا  الشــهر،  مــن   15 يــوم  فــي  األجنبية  بالعملــة  مصــري  جنيــه   15,000 يعــادل  ومــا  الشــهر،  مــن   1 يــوم  فـي  

مـــا  إلـــى  التالـــي  الشـــهر  مـــن   1 يـــوم  فـــي  بالبطاقـــة  الخـــاص  االســـتخدام  حـــد  فســـيصل  الشـــهر،  مـــن   20 يـــوم  فـــي  األجنبية   بالعملـــة 

يعـــادل 20,000 جنيـــه مصـــري بالعملـــة األجنبية، وســـيزيد إلـــى 35,000 جنيـــه مصـــري فـــي يـــوم 15، ثـــم إلـــى 40,000 جنيـــه فـــي يـــوم 20 من 

نفس الشهر.

علًما  تنفيذها،  تاريخ  المعاملة وليس في  تاريخ تسوية  الصرف في  المعاملة وفًقا لسعر  يتم خصم قيمة  األجنبية،  بالعملة  الشراء  حالة  في 

البطاقة  بالحساب/  كافي  رصيد  وجود  من  التأكد  يرجى  وعليه،  للمعاملة،  المستقبل  البنك  أو  التاجر  قبل  من  تحديده  يتم  التسوية  تاريخ  بأن 

في تاريخ تسوية المعاملة.

رسوم ومصاريف البطاقات االئتمانية
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