
بالجنيه المصريالبند

بطاقات الخصم المباشر الذهبية الالتالمسية

فيزا ذهبية (بطاقة خصم)

@ محددات استخدام البطاقة

الشراء

السحب النقدي

مصاريف ا�صدار بطاقة أساسية
 مصاريف تجديد سنوية بطاقة أساسية

مصاريف اصدار / تجديد بطاقة تابعة
مصاريف اصدار بدل فاقد/ تالف بطاقة أساسية

مصاريف اصدار بدل فاقد/ تالف بطاقة تابعة

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

الحد اليومي المسموح به (محليا)م
عدد الحركات الشهري المسموح بها(محليا)

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (محليا)
عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)

مجانا
٢٥ جم

٢٥ جم
٢٠ جم

٢٠ جم

١٥ حركة

١٥ حركة

١٢٠٠٠٠ جم
بدون حد أقصى
بدون حد أقصى

٥ حركات

٥ حركات

بدون حد أقصى
بدون حد أقصى

٢٠٠٠٠ جم

Contactless

تعريفة الخدمات المصرفية
البطاقات ا�ئتمانية وبطاقات الخصم المباشر

بالدوالر ا¤مريكي

1 *  OTP: One Time Password

مجانا
$٢٠

$٢٠
$١٠

$١٠

١٠ حركات

١٠ حركات

$٣٠٠٠

$٣٠٠٠

$٤٠٠٠٠

$٤٠٠٠٠

$٢٠٠٠

$٢٠٠٠

$١٠٠٠٠

$١٠٠٠٠

٥ حركات

٥ حركات

٢٥ حركة

٢٥ حركة

١٠٠ حركة

١٠٠ حركة
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)
عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

١٠٠٠٠٠ جم

١٥٠٠٠٠ جم
٧٥ حركة

الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)
عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

٨٠٠٠ جم

٨٠٠٠ جم
١٠ حركات



2 *  OTP: One Time Password

اخرى

مصاريف مناقضة في حالة خسارة الحالة
 مصاريف مناقضة في حالة شبكة

عمولة استخدام البطاقة بالخارج
مصاريف اعادة اصدار رقم سري

مصاريف رسائل نصية

مصاريف السحب النقدي المحلي (بالنسبة لماكينات أخرى)م

 مصاريف السحب النقدي المحلي شبكة

( US�o)مصاريف حجز بطاقة بماكينات الصراف ا¯لي 123

٣ جم

١٠ جم

٢٠٠ جم
٧٥ جم

٢٠ جم

٢٥ جم

مجانًا

%٣

على  / شبكة      عبر  رصيد  عن  استعالم   مصاريف 
ماكينات بنوك اخرى (محليا

مصاريف استعالم عن رصيد (دوليا
(

(

123

123

123

٠,٥$٥ جم

٠,٥$٥ جم

مجانًامصاريف السحب النقدي من ماكينات المصرف

٤٫٧٠ جم(OTP*)مصاريف عن كل حركة بواسطة خدمة التحقق بواسطة الفيزا

--

--

$١٥
 ما يعادل ٧٥ جم

%٣
مجانًا
مجانًا
مجانًا

٢% بحد أدنى ٣ دوالر
--

ما يعادل ٢٥ جم
$٤

$٠,٢٥

عدد الحركات اليومي المسموح بها(محلًيا)م
الحد اليومي المسموح به (محلًيا)م

الحد الشهري المسموح به (محلًيا)م
 عدد الحركات اليومي المسموح بها(خارج مصر)م

الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محلًيا)م

١٠ حركات١٠ حركات

١٠ حركات

٢٥ حركة

١٠ حركات

٥٠ حركة

٣٠٠٠ دوالر

٤٠٠٠٠ جم

٤٠٠٠٠ جم

١٠٠٠٠٠ جم

محددات بطاقة الخصم المباشر الذهبية عبر شبكة ا�نترنت

بالجنيه المصريالبند

بطاقات الخصم المباشر الذهبية الالتالمسية

فيزا ذهبية (بطاقة خصم)

Contactless

بالدوالر ا¤مريكي

بدون حد أقصىالحد ا¤قصى اليومي ل¸يداع على ماكينات المصرف

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)م
٣٠ حركةعدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)م

٦٠٠٠٠ جم

$٣٠٠٠

$١٠٠٠٠

$١٠٠٠٠
٢٥ حركة

 @ يتم احتساب حد االستخدام اليومي / الشهري لبطاقة الخصم المباشر الذهبية عبر شبكة ا�نترنت ضمن اجمالي حد الشراء

٣%مصاريف السحب النقدي الدولي

٧٥ جم (OTP*)مصاريف تسجيل البطاقة بخدمة التحقق بواسطة الفيزا

الحركات الالتالمسية
الحد ا¤قصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم بدون

إدخال الرقم السري 

عدد الحركات المسموح بها شهريا
٣ حركاتعدد الحركات اليومي للعمليات الالتالمسية

١٥ حركة

٦٠٠ جم

Contactless

ما يعادل ٦٠٠ جم

٣ حركات
١٥ حركة
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 البطاقات ا�ئتمانية الالتالمسية بالجنيه المصري 

 محددات استخدام البطاقة

الشراء

 السحب النقدي

البند

مصاريف اصدار بطاقة أساسية
مصاريف سنوية بطاقة أساسية

الحد الشهري للسحب النقدي
مصاريف السحب النقدي المحلي

مصاريف السحب النقدي من ماكينات المصرف
مصاريف السحب النقدي الدولي

بدون حد أقصىبدون حد أقصى
بدون حد أقصى
بدون حد أقصى
بدون حد أقصى

بدون حد أقصى
بدون حد أقصى
بدون حد أقصى
بدون حد أقصى

بدون حد أقصى

بدون حد أقصى

٢٥ حركة٢٥ حركة٢٥ حركة
١٥٠٠٠٠ جم٧٠٠٠٠ جم٢٠٠٠٠٠ جم

بدون حد أقصى

٥ حركات
٢٠٠٠٠ جم

٨٠٠٠ جم٨٠٠٠ جم٨٠٠٠ جم

٨٠٠٠ جم٨٠٠٠ جم٨٠٠٠ جم

٢٠٠٠٠ جم٢٠٠٠٠ جم
٢٠ حركة٢٠ حركة٢٠ حركة

بدون حد أقصىبدون حد أقصىبدون حد أقصى

٣%  بحد أدنى ٢٠ جم
٣%  بحد أدنى ٢٠ جم

 ٣ % من المبلغ المسحوب

٥ حركات٥ حركات

٥ حركات

١٠ حركات١٠ حركات ١٠ حركات

٥ حركات٥ حركات

٤٠٠ جم
٤٠٠ جم ٤٠٠ جم

٢٠٠ جم
٢٠٠ جم

مجانا

مجانا

٢٥٠ جم
١٥٠ جم

١٠٠ جم
١٠٠ جم
٢٠٠ جم

٢٠٠ جم

١٠٠ جم

٢٠٠ جم
٢٠٠ جم
٢٥٠ جم
١٥٠ جم

مصاريف اصدار بطاقة تابعة
مصاريف سنوية بطاقة تابعة

)مصاريف اصدار بدل فاقد/ تالف (بطاقة أساسية
)مصاريف اصدار بدل فاقد/ تالف (بطاقة تابعة

 بحد أقصى ٦٠% من الحد االئتماني

Contactless

بدون  / (بضمان  جولد   فيزا 
  ضمان) / فيزا جولد

الالتالمسية
Corporateبدون) بالتينم   فيزا 

)بضمان  الالتالمسية
 فيزا بالتينم (بضمان

الالتالمسية
(

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)
١٠٠ حركة١٠٠ حركة١٠٠ حركةعدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

١٥٠٠٠٠ جم٧٠٠٠٠ جم٤٠٠٠٠٠ جم

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)

عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)
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٢٠ حركة٢٠ حركة٢٠ حركة

٣٠ حركة٣٠ حركة٣٠ حركة

١٠٠ حركة١٠٠ حركة١٠٠ حركة

١٥ حركة١٥ حركة١٥ حركة

٥٠٠٠٠ جم

٥٠٠٠٠ جم٥٠٠٠٠ جم٥٠٠٠٠ جم

٣٠٠٠٠ جم٣٠٠٠٠ جم٣٠٠٠٠ جم

بدون حد أقصىبدون حد أقصىبدون حد أقصى

٥٠٠٠٠ جم ٤٠٠٠٠ جم

٦٠٠ جم

أخرى

البند

٣ جم٣ جم٣ جم

١٠ جم

٢٠٠ جم
٧٥جم
٧٥جم

٢٠ جم
مجانا

٧٠٠٠٠ جم٥٠٠٠ جم٧٠٠٠٠ جم
مجانامجانا
٢٠ جم٢٠ جم

٧٥جم
٧٥جم

%٣

٧٥جم
٧٥جم

٢٠٠ جم٢٠٠ جم

١٠ جم١٠ جم

مصاريف التأخير عن سداد الحد ا¤دنى
مصاريف تجاوز الحد االئتماني

عمولة استخدام البطاقة بالخارج
مصاريف اعادة اصدار رقم سري

مصاريف رسائل نصية
الحد ا¤دنى لالصدار

 مصاريف استعالم عن رصيد محلي (ماكينات بنوك
)أخرى

بنوك (ماكينات   مصاريف استعالم عن رصيد  دوليا 
)خارج مصر

مصاريف مناقضة في حالة خسارة الحالة

*  OTP: One Time Password

االستخدام عبر شبكة االنترنت

Contactless البطاقات ا�ئتمانية الالتالمسية بالجنيه المصري 

الحركات الالتالمسية
الحد ا¤قصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم بدون

إدخال الرقم السري 

عدد الحركات المسموح بها شهريا
عدد الحركات اليومي للعمليات الالتالمسية

Contactless

٦٠٠ جم٦٠٠ جم

٣ حركات
١٥ حركة

٣ حركات٣ حركات
١٥ حركة١٥ حركة

بدون  / (بضمان  جولد   فيزا 
  ضمان) / فيزا جولد

الالتالمسية
Corporateبدون) بالتينم   فيزا 

)بضمان  الالتالمسية
 فيزا بالتينم (بضمان

الالتالمسية
(

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)

 @ يتم احتساب حد االستخدام اليومي / الشهري لبطاقات االئتمان الذهبية والبالتينية عبر شبكة االنترنت ضمن اجمالي حد الشراء

عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)



٥% بحد ادنى ٥٠ جم٥% بحد ادنى ٥٠ جم٥% بحد ادنى ٥٠ جم

%٢٫٥%٢٫٥
%٢٫٥

%٢٫٥
%٢٫٥ %٢٫٥

٧٥ جم

٤٫٧٠ جم٤٫٧٠ جم٤٫٧٠ جم

٧٥ جم٧٥ جم

 كل يوم ٢٦ من كل شهر (ويمكن الخصم من الحساب اوتوماتيكيا)

١٥٠٠٠٠ جم٥٠٠٠٠٠ جم ٦٩٩٩٩ جم
أما في حال فيزا

تكون حسب رغبة العميل
(بدون حد أقصى)

الحد ا¤قصى لالصدار

الحد ا¤دنى للسداد
تاريخ استحقاق المطالبة

السحب النقدي
الشراء

 الفائدة المدينة الشهرية

 مصاريف تسجيل البطاقة بخدمة التحقق بواسطة
( OTP*)الفيزا

 مصاريف عن كل حركة تمت بواسطة خدمة التحقق
( OTP*)بواسطة الفيزا

*  OTP: One Time Password

4

5

البند
فيزا إنترنتفيزا جولد الالتالمسيةنوع البطاقة

 شركاتدوالر
دوالريورودوالر

مصاريف االصدار /السنوية
مصاريف االصدار /السنوية البطاقة التابعة

مصاريف اعادة اصدار بطاقة اساسية
مصاريف اعادة اصدار بطاقة تابعة

الفائدة المدينة
مصاريف تجاوز الحد االئتماني

اعادة اصدار الرقم السري
مصاريف الرسائل النصية

الحد ا¤دنى ل¸صدار
مصاريف المناقضة

مصاريف السحب النقدي من ماكينات المصرف
عمولة استخدام البطاقة بالخارج بعملة مختلفة عن عملة البطاقة

مصاريف السحب النقدي (دوليا)
مصاريف السحب النقدي (محليا)

مصاريف التأخر في سداد الحد ا¤دنى
مصاريف تسجيل البطاقة بخدمة التحقق بواسطة الفيزا

مصاريف عن كل حركة تمت بواسطة خدمة التحقق بواسطة الفيزا
(*OTP )

(*OTP )

15 100 100

15 30

30

30
--

--
30

8 1515

8 1515

15 151515
١٫٥% شهري

-- مجانا مجانامجانا
مجانامجانا مجانا مجانا

50 10000 100001000
151515 10

٢% بحد أدنى ٣$

٢% بحد أدنى ٣$

٢% بحد أدنى ٣$

--
--

%٣
٢% بحد أدنى ٣¤

٢% بحد أدنى ٣¤

٢% بحد أدنى ٣¤

--

١٫٥% من الحد ا¤دنى

٠٫٢٥ دوالر٠٫٢٥ يورو٠٫٢٥ دوالر
¤٤ $٤$٤

Contactlessالبطاقات ا�ئتمانية الالتالمسية بالعمالت ا¤جنبية (دوالر أمريكي / يورو)

بدون حد أقصىبدون حد أقصىبدون حد أقصىالحد ا¤قصى اليومي ل¸يداع على ماكينات المصرف

Corporate

البند

Contactless البطاقات ا�ئتمانية الالتالمسية بالجنيه المصري 
بدون  / (بضمان  جولد   فيزا 

  ضمان) / فيزا جولد
الالتالمسية

Corporateبدون) بالتينم   فيزا 
)بضمان  الالتالمسية

 فيزا بالتينم (بضمان
الالتالمسية

(

أخرى
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البطاقات ا�ئتمانية الالتالمسية بالعمالت ا¤جنبية (دوالر أمريكي / يورو)

السحب النقدي

الشراء

نوع البطاقة
Class C

up to $10000

Class B
from $10001
to $50000

Class A
over $50000

Class C
up to €10000

Class B
from €10001
to €50000

Class A
over €50000

فيزا جولد الالتالمسية بعملة الدوالر ا¤مريكي
فيزا جولد الالتالمسية بعملة اليوروفيزا                      الالتالمسية بعملة الدوالر ا¤مريكي

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا/دوليا)ع

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا/دوليا)ع

5
$5000

$10000
20

$5000

$10000
20

$20000
30

$5000¤5000

¤10000¤10000¤20000

¤5000¤5000

¤6000¤6000¤20000 $6000$6000$20000

¤1000¤2500¤3000 $1000$2500$3000

55555

151515151515

88158815

الحد اليومي المسموح به (محليا/دوليا)ع

الحد الشهري المسموح به (محليا/دوليا)ع

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا/دوليا)ع

الحد اليومي المسموح به (محليا/دوليا)ع

¤10000¤30000¤100000 $10000$30000$100000
100120150100120150

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا/دوليا)ع

الحد اليومي المسموح به (محليا/دوليا)ع

¤5000¤10000¤30000 $5000$10000$30000
406080406080

االستخدام عبر شبكة االنترنت

بما يعادل
٦٠٠ جم 

بما يعادل
٦٠٠ جم 

الحركات الالتالمسية
الحد ا¤قصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم بدون

إدخال الرقم السري 

عدد الحركات المسموح بها شهريا
عدد الحركات اليومى للعمليات الالتالمسية

Contactless

٣ حركات
١٥ حركة

٣ حركات
١٥ حركة

بما يعادل
٦٠٠ جم 

٣ حركات
١٥ حركة

Contactless

 corporate

 @ يتم احتساب حد االستخدام اليومي / الشهري لبطاقات االئتمان الذهبية عبر شبكة االنترنت ضمن اجمالي حد الشراء

202030

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا/دوليا)ع

الحد الشهري المسموح به (محليا/دوليا)ع

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا/دوليا)ع

الحد الشهري المسموح به (محليا/دوليا)ع



الشراء

االستخدام عبر شبكة االنترنت

 @ يتم احتساب حد االستخدام اليومي / الشهري لبطاقات االئتمان االنفينيت عبر شبكة االنترنت ضمن اجمالي حد الشراء
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منتجات أخرى للبطاقات

 محددات استخدام البطاقة

السحب النقدي

فيزا انفينيت (بضمان) م
الالتالمسية

 فيزا انفينيت (بدون ضمان)م

الالتالمسية البند

١٠٠٠ جممصاريف اصدار/سنوية

١٠٠٠ جم
٥٠٠ جم

٥٠٠ جم

٥ حركات

٥ حركات

٢٠ حركة

١٥ حركة

٢٠٠٠٠ جم

١٥٠٠٠ جم

٣٠٠٠٠ جم

بدون حد أقصى

٥ حركات

٥ حركات

٢٠ حركة

١٥ حركة

٢٠٠٠٠ جم

١٥٠٠٠ جم

٣٠٠٠٠ جم

بدون حد أقصى

بدون حد أقصىبدون حد أقصى
بدون حد أقصىبدون حد أقصى
بدون حد أقصىبدون حد أقصى
بدون حد أقصىبدون حد أقصى

مصاريف اصدار /سنوية بطاقة تابعة
مصاريف اصدار بدل فاقد/تالف بطاقة أساسية

مصاريف اصدار بدل فاقد/تالف بطاقة تابعة

١Contactless. فيزا إنفينيت الالتالمسية

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)
عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)
عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

٢٥ حركة

١٠٠ حركة

٢٥ حركة

١٠٠ حركة
٢٠٠٠٠٠ جم٢٥٠٠٠٠ جم

٢٠٠٠٠٠ جم ٥٠٠٠٠٠ جم

بدون حد أقصىبدون حد أقصى

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)
عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

٢٥ حركة

١٢٠ حركة١٢٠ حركة

١٥ حركة

٤٠ حركة

٢٥ حركة

٣٠٠٠٠ جم

٧٠٠٠٠ جم٧٠٠٠٠ جم

٧٥٠٠٠ جم

١٥ حركة

٤٠ حركة
٣٠٠٠٠ جم

٧٥٠٠٠ جم
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الفائدة المدينة الشهرية
٢٫٥% السحب النقدي

%٢٫٥
٧٥ جم

الشراء
عمولة تجاوز الحد االئتماني

*  OTP: One Time Password

أخرى

٣%  من المبلغ المسحوب

٣%  بحد أدنى ٣٠ جم
٣%  بحد أدنى ٣٠ جم

٣ جم
١٠ جم

٢٠٠ جم
٧٥ جم

٣% عمولة استخدام البطاقة في الحركات الدولية
٢٠ جم 
مجانا

٢٠٠٠٠٠ جم

بدون حد أقصى
٥٪ بحد ادنى ٥٠ جم

٧٥ جم
٤٫٧٠ جم

 يوم ٢٦ من كل شهر (ويمكن الخصم من الحساب اوتوماتيكيا)

بحد أقصى ٦٠% من الحد االئتماني  الحد الشهري للسحب النقدي
 مصاريف السحب النقدي داخل مصر

 مصاريف السحب النقدي من ماكينات المصرف
مصاريف السحب النقدي خارج مصر

مصاريف استعالم عن رصيد  (ماكينات خارج مصر)
مصاريف مناقضة في حالة خسارة الحالة

مصاريف التأخير عن سداد الحد ا¤دنى
عمولة استخدام البطاقة بالخارج

مصاريف اعادة اصدار رقم سري
مصاريف رسائل نصية

الحد ا¤دنى لالصدار

الحد ا¤قصى لالصدار

الحد ا¤قصى اليومي ل¸يداع على ماكينات المصرف
الحد ا¤دنى للسداد

تاريخ استحقاق المطالبة
مصاريف تسجيل البطاقة بخدمة التحقق بواسطة الفيزا

مصاريف عن كل حركة تمت بواسطة

 مصاريف استعالم عن رصيد محلي (ماكينات بنوك أخرى)

(*OTP )

(*OTP )

٦٠٠ جم 

الحركات الالتالمسية
الحد ا¤قصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم بدون

إدخال الرقم السري 

عدد الحركات المسموح بها شهريا
عدد الحركات اليومى للعمليات الالتالمسية

Contactless

٣ حركات
١٥ حركة

فيزا انفينيت (بضمان) م
الالتالمسية

 فيزا انفينيت (بدون ضمان)م

الالتالمسية البند

١Contactless. فيزا إنفينيت الالتالمسية

٢٠٠٠٠٠ جم٢٠٠٠٠٠٠ جم
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الشراء

 محددات استخدام البطاقة

السحب النقدي

مجانا
مجانا
٥٠ جم
٢٥ جم

٥ حركات (شركات) م٥ حركات (أفراد) م

١٠ حركات (شركات) م٥ حركات (أفراد) م
٢٠٠٠٠ جم (شركات) م١٠٠٠٠ جم (أفراد) م

١٠٠٠٠ جم (شركات) م٥٠٠٠ جم (أفراد) م
بدون حد أقصى

بدون حد أقصى

بدون حد أقصى
٣ حركات

بدون حد أقصى
بدون حد أقصى

بدون حد أقصى

بدون حد أقصى
بدون حد أقصى

بدون حد أقصى

٣ حركات

٢٠٠٠ جم

٥٠٠٠ جم

١٥٠٠٠٠ جم (أفراد)م
١٥٠٠٠ جم (شركات)م

٨٠٠٠ جم (أفراد)م
٥٠٠٠ جم (شركات)م

٣ حركات

٣ حركات
٢٥٠٠ جم

٦٠٠٠٠ جم (أفراد)م
٧٥٠٠ جم (شركات)م

٥٠٠٠ جم

مصاريف اصدار بدل فاقد/تالف بطاقة

)٢. بطاقة فيزا الخصم المباشر بالجنيه المصري ( المدفوعة مقدما الالتالمسية
(أفراد - شركات)

Visa Contactless Debit Prepaid 

(Payroll)مصاريف اصدار / سنوية
(Individual)مصاريف اصدار

(Individual)مصاريف سنوية
(Payroll/Individual)

االستخدام عبر شبكة االنترنت

 @ يتم احتساب حد االستخدام اليومي / الشهري لبطاقات الخصم المباشر المدفوعة مقدما عبر شبكة االنترنت ضمن اجمالي حد الشراء

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي للسحب النقدي (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)

عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)

عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا)م
الحد اليومي المسموح به (محليا)م

عدد الحركات الشهري المسموح بها (محليا)
الحد الشهري المسموح به (محليا)

عدد الحركات اليومي المسموح بها (خارج مصر)
الحد اليومي المسموح به (خارج مصر)

الحد الشهري المسموح به (خارج مصر)

عدد الحركات الشهري المسموح بها (خارج مصر)
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*  OTP: One Time Password

 محددات استخدام البطاقة
السحب النقدي

$١٠
$١٠

٥ حركات

بدون حد أقصى
$٢٠٠٠

$١٠٠٠٠ 

 عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا / دوليا)م

الحد اليومي المسموح به (محليا / دوليا)م

الحد ا¤قصى الشهري (محليا / دوليا)م
عدد الحركات الشهري (محليا / دوليا)م

 Visa Contactless Debit Prepaid ٣. بطاقة فيزا الخصم المباشر ( المدفوعة مقدما الالتالمسية ) بالدوالر ا¤مريكي
( أفراد فقط)

(Individual)مصاريف اصدار/ سنوية
(Individual)مصاريف اصدار بدل فاقد/ تالف بطاقة

أخرى

٥ جم (أفراد) م 
مجانا (شركات) م مجانا (أفراد) م 

مجانا (شركات) م 

مجانا (شركات) م 

٣% من المبلغ المسحوب
٣ جم (أفراد) م

١٠ جم
٢٠٠ جم

%٣ 
٢٠ جم

٧٥ جم
٤٫٧٠ جم

 مصاريف السحب النقدي المحلي
مصاريف السحب النقدي من ماكينات المصرف

مصاريف السحب النقدي الدولي

مصاريف مناقضة في حالة خسارة الحالة
عمولة استخدام البطاقة بالخارج

مصاريف اعادة اصدار رقم سري

مصاريف استعالم عن رصيد محلي(ماكينات بنوك أخرى)
مصاريف استعالم عن رصيد  خارج مصر (ماكينات خارج مصر)

(OTP*)مصاريف تسجيل البطاقة بخدمة التحقق بواسطة الفيزا

(OTP*)مصاريف عن كل حركة تمت بواسطة

ا�صدار

ما يعادل ٣٠$ الحد ا¤دنى للشحن
٥٠٠٠٠٠ جم شهريا (أفراد)م

ما يعادل ١٠٠٠٠$ شهريا (شركات)م
٢٠ جم

الحد ا¤قصى للشحن

(Individual) مصاريف إعادة شحن

٦٠٠ جم 

الحركات الالتالمسية
الحد ا¤قصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم بدون

إدخال الرقم السري 

عدد الحركات المسموح بها شهريا

عدد الحركات اليومى للعمليات الالتالمسية

Contactless

(Contactless)

(Contactless Transactions)
٣ حركات

١٥ حركة

)٢. بطاقة فيزا الخصم المباشر بالجنيه المصري ( المدفوعة مقدما الالتالمسية
(أفراد - شركات)

Visa Contactless Debit Prepaid 
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*  OTP: One Time Password

الشراء

أخرى

ا�صدار

٥ حركات

٣ حركات
$١٠٠٠

٢% من المبلغ المسحوب بحد ادنى ٣$
مجانا

٢% من المبلغ المسحوب بحد ادنى ٣$
%٣
$١٥
$٤

$٠٫٢٥

$٣٠
١٠٠٠٠$ (شهريا)م

$١٠

$٢٠٠٠
بدون حد أقصى

$١٠٠٠٠ 

بدون حد أقصى
$١٠٠٠٠ 

 مصاريف السحب النقدي المحلي
 مصاريف السحب النقدي من ماكينات المصرف

مصاريف السحب النقدي الدولي
عمولة استخدام البطاقة بالخارج بعملة مختلفة عن عملة البطاقة

مصاريف مناقضة في حالة خسارة الحالة

 عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا / دوليا)م

الحد اليومي المسموح به (محليا / دوليا)م

الحد ا¤قصى الشهري (محليا / دوليا)م
عدد الحركات الشهري (محليا / دوليا)م

 عدد الحركات اليومي المسموح بها (محليا / دوليا)م

الحد اليومي المسموح به (محليا / دوليا)م

الحد ا¤قصى الشهري (محليا / دوليا)م
عدد الحركات الشهري (محليا / دوليا)م

 Visa Contactless Debit Prepaid ٣. بطاقة فيزا الخصم المباشر ( المدفوعة مقدما الالتالمسية ) بالدوالر ا¤مريكي
( أفراد فقط)

(OTP*)مصاريف تسجيل البطاقة بخدمة التحقق بواسطة الفيزا

(OTP*)مصاريف عن كل حركة تمت بواسطة

 الحد ا¤دنى للشحن
الحد ا¤قصى للشحن
(Individual) مصاريف إعادة شحن

االستخدام عبر شبكة االنترنت

بما يعادل ٦٠٠ جم

الحركات الالتالمسية
الحد ا¤قصى لمبلغ العملية الواحدة التى تتم بدون

إدخال الرقم السري 

عدد الحركات المسموح بها شهريا
عدد الحركات اليومى للعمليات الالتالمسية

Contactless

٣ حركات
١٥ حركة

 @ يتم احتساب حد االستخدام اليومي / الشهري لبطاقات الخصم المباشر المدفوعة مقدما عبر شبكة االنترنت ضمن اجمالي حد الشراء


