حد االستخدام الشهري والمصاريف الخاصة بالعمالت األجنبية للبطاقات
( بدءا من  15أغسطس ) 6102
األرقام الموضحة أدناه بالدوالر االمريكي أو ما يعادله
من منطلق حرصنا علي تلبية متطلبات العمالء قد تم تغيير حدود االستخدام بالخارج ،نحن ملتزمين بتقديم أرقي الخدمات والمزايا
علي بطاقات CIB
أ -حد االستخدام الشهري في الخارج لكل نوع بطاقة:
 .1بطاقات االئتمان

الحد الشهري ()$

وايت

السحب النقدي
المشتريات

50
100

كالسيك  /ستاندرد
EGYPTAIR
100
1,000

البطاقات االئتمانية
تيتانيوم  /تيتانيوم
جولد
 / EGYPTAIRهي
500
250
3,000
2,500

بالتينية  /بالتينية EGYPTAIR
 /بالتينية للشركات
1,000
7,500

*لجميع البطاقات  MasterCardو VISA

 .2بطاقات الخصم المباشر
بطاقة الخصم المباشر على الحسابات بالعملة المحلية
نوع البطاقة
الحد الشهري ()$
تيتانيوم
الكالسيكية
611
011
حد السحب النقدي
011
611
حد المشتريات

بالتينية
011
0,000

بطاقة الخصم المباشر على الحسابات بالعملة االجنبية
نوع البطاقة
تيتانيوم
الكالسيكية
3,000
2,000

بالتينية
5,000

الحد الشهري( )$
حد السحب النقدي
حد المشتريات

10,000

20,000

30,000

 .3البطاقات المدفوعة مقدما

الحد الشهري ()$
حدي الشراء والسحب

البطاقات المدفوعة مقدما
نوع البطاقة
CIB- Travel Choice
ISIC
01
01

1

ب -المصاريف الخاصة بالعمالت األجنبية

 هامش الربح على المعامالت األجنبية 2% :
 رسوم السحب النقدي خارج مصر  4% :بحد أدنى 61جم

إرشادات عامة لالستخدام خارج مصر





يتم تطبيق حدود االستخدام خارج مصر على جميع بطاقات االئتمان الخاصة بكم (االساسية و اإلضافية ) في حالة حيازتك ألثكرر من بطاقة
ائتمان واحدة .يعتبر الحد االئتماني ألعلى نوع بطاقة ائتمان خاصة بكم هو الحد األقصى لالستخدام الدولي على جميع بطاقات االئتمان الخاصة
بكم (وينطبق الشيء نفسه على بطاقات الخصم المباشر).
يتم احتساب حدود االستخدام خارج مصر على بطاقات االئتمان الخاصة بكم على أساس شهري مع مراعاة إجمالي المصروفات في غضون
ال 01يوما الماضية.
حدود االستخدام الشهري خارج مصر الخاصة ببطاقات الخصم المباشر تحسب بداية من ثكل شهر
ال تنطبق الحدود اليومية/األسبوعية لالستخدام خارج مصر على بطاقات االئتمان  /بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالحسابات بالجنيه المصري
( تطبق فقط الحدود الشهرية على االستخدام خارج مصر).

لعمالئنا الكرام دائمي السفر ،نوفر لكم المنتجات و الخدمات البنكية التي تلبي احتياجاتكم .يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص بكم أو
زيارة أقرب فرع من فروع البنك التجاري الدولي  CIBلتوفير خدمة بنكية مميزة
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