الرسوم والعموالت في مجال البطاقات
عموالت البطاقات االئتمانية (فيزا)

رسوم إصدار البطاقات االئتمانية

رسوم تجديد البطاقات االئتمانية (سنوي)

رسوم إصدار البطاقة االئتمانية التابعة

رسوم تجديد البطاقة االئتمانية التابعة (سنوي)

البطاقة الكالسيكية:

 30دينار

البطاقة البالتينية:

 80دينار

بطاقة فيزا :Signature

 120دينار

بطاقة فيزا :Infinite

 150دينار

بطاقة فيزا  Infiniteبعملة الدوالر:

 150دينار (يتم قيدها بعملة البطاقة)

البطاقة الكالسيكية:

 30دينار

البطاقة البالتينية:

 80دينار

بطاقة فيزا :Signature

 120دينار

بطاقة فيزا :Infinite

 150دينار

بطاقة فيزا  Infiniteبعملة الدوالر:

 150دينار (يتم قيدها بعملة البطاقة)

البطاقة الكالسيكية:

 15دينار

البطاقة البالتينية:

 40دينار

بطاقة فيزا :Signature

 60دينار

بطاقة فيزا :Infinite

 75دينار

بطاقة فيزا  Infiniteبعملة الدوالر:

 75دينار (يتم قيدها بعملة البطاقة)

البطاقة الكالسيكية:

 15دينار

البطاقة البالتينية:

 40دينار

بطاقة فيزا :Signature

 60دينار

بطاقة فيزا :Infinite

 75دينار

بطاقة فيزا  Infiniteبعملة الدوالر:

 75دينار (يتم قيدها بعملة البطاقة)

الفائدة الشهرية على المبالغ المستغلة للبطاقات االئتمانية

% 1.75

عمولة السحب النقدي للبطاقة االئتمانية

 % 4بحد أدنى  4دينار

إصدار بطاقة ائتمانية بدل فاقد أو تالف

 % 25من رسوم اإلصدار بحد أدنى  7دينار

عمولة التأخير عن السداد ألقساط البطاقات االئتمانية

 15دنانير

رسوم االعتراض على الحركات التي تمت على البطاقة االئتمانية

 5دنانير (تعاد للعميل في حال ثبوت صحة االعتراض)

طلب رقم سري جديد للبطاقة االئتمانية

 2دينار

التعميم و /أو رفع إشارة التعميم على البطاقة االئتمانية

 7دينار

طلب صورة عن حركة خارجية أو محلية للبطاقة االئتمانية

 1دينار  /حركة  +عمولة الشركة

طلب كشف حساب إضافي للبطاقة االئتمانية

 1دينار  /كشف

عمولة التأمين

 1دينار  /شهريا (يتم استيفاءها إذا كان الرصيد المستغل  100دينار او اكثر وقت االغالق الشهري)
( % 3.5تطبق للحركات الدولية في حال كانت الحركة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة)

عمولة المصدر االختياري
عمولة تجاوز سقف البطاقة االئتمانية

 15دينار

عمولة أجور البريد على كشف الحساب الدوري

 3دنانير لكل كشف

عمولة التقسيط من خالل مركز الخدمة الهاتفية اسكان ()7/24

 % 1شهري

السحب النقدي على اجهزة البنوك غير المشتركة مع  Jonetاو بنوك اجنبية

فرق عملة  + % 0.5عمولة الشركة

عموالت بطاقات الدفع المباشر (فيزا ) Debit
السعر المعتمد لدى البنك

الخدمة  /العمولة
رسوم إصدار بطاقة الدفع المباشر

بدون

رسوم تجديد بطاقة الدفع المباشر

بدون

السحب النقدي على أجهزة بنوك Jonet

 1دينار

إصدار بطاقة الدفع المباشر بدل فاقد أو تالف

 5دنانير

السحب النقدي على أجهزة بنوك غير مشتركة مع  Jonetأو بنوك أجنبية

فرق عملة  2 +دينار ( %4 +عمولة مصدر اختياري)

رسوم االعتراض على الحركات التي تمت على بطاقة الدفع المباشر

 5دنانير (تعاد للعميل في حال ثبت صحة االعتراض)

طلب إصدار رقم سري بدل فاقد لبطاقة الدفع المباشر

 1دينار

االستفسار عن الرصيد من خالل شبكة  Jonetاو أجهزة الصراف االلي التابعة لبنوك أخرى

 200فلس

طلب صورة عن حركة خارجية أو محلية

 1دينار لكل حركة  +عمولة الشركة

استخدام بطاقة الدفع المباشر الصادرة من البنك للمشتريات الخارجية

فرق عملة ( % 4 + % 1 +عمولة مصدر اختياري)

طلب مشاهدة فيديو محدد لجهاز الصراف اآللي

 10دنانير

عمولة خدمة مصرفية آلية

 500فلس  /شهريا

رسوم إصدار بطاقة الدفع المباشر التابعة

بدون

رسوم تجديد بطاقة الدفع المباشر التابعة

بدون

إصدار بطاقة الدفع المباشر بدل فاقد أو تالف للبطاقة تابعة

 5دنانير

عمولة المصدر االختياري

( % 4تطبق للحركات الدولية في حال كانت الحركة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة)

عموالت بطاقات فيزا ()Virtual Card
السعر المعتمد لدى البنك

الخدمة  /العمولة
رسوم اإلصدار

مجانا

رسوم الشحن

 1%من مبلغ الشحن وبحد أدنى  2دينار وبحد أقصى  10دنانير.

رسوم طلب بيانات بطاقة

مجانا

رسوم الغاء البطاقة وإعادة المبلغ المتوفر في البطاقة الى الحساب

 % 2من الرصيد المتوفر وبحد أدنى  2دينار

عمولة المصدر االختياري

( % 3.5تطبق للحركات الدولية في حال كانت الحركة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة)

عمولة االعتراض

 5دنانير ( تعاد للعميل في حال ثبت صحة االعتراض)

البطاقات منتهية الصالحية

 2دينار  /شهريًا (في حال عدم وجود حسابات قائمة للعميل)

إصدار آذار 2022

