
 

BDL - Gold 
Key Fact Statements                                                                المصرفية المنتجات وشروط خصائص  
Card Annual Fee 

 رسم البطاقة السنوي  

Basic: Free 

Supplementary : Free (up to 3 cards) 

   eriodP Grace 

 

 السماح فترة

 

Up to 45 days starting from the 25th of each month and until the 10th of the 

next, whereby clients can pay back the minimum due interest-free. 

ًالتالي،ًالشهرًمنً)١٠(ًالعاشرًوحتىًشهرًكلً ًمن )٢٥(ًوالعشرينًالخامسًاليومًمنًايومً  ٤٥ لغاية

 .المستحقةًالفائدةًمنًاألدنىًالحد ًًتسديدًللزبونًيمكنًحيث

Minimum Monthly 

Payment/ 

 الحد األدنى للقسط الشهري

100% 

ATM & Cash 

Withdrawal Fee  

 عبر النقدي السحب رسم

  المصرف ومن اآللي الصراف

a) Audi ATM: 0 LBP 

ًمجانيًعوده:ًلبنكًالتابعًاآلليًالصرافًعبر

b) Local ATM: LBP 1,500 

 ل.ل.1500ًً:المحليةًاآلليةًالصرافاتًعبر

c) International ATM: LBP 7,500 

 ل.ل.7500ًًالدولية:ًاآلليةًالصرافاتًعبر

 

Interest Charges  

 الفوائد المطبقة

Interest on Purchases /  ً1.75 :مشتريات% (to be applied on the outstanding 

balance in case cardholders did not settle the full amount) 

ًالمبلغ(ًكامل ًالبطاقةًحاملًيسددًلمًإنًالمتبقيًالرصيدًعلىً)تطبق

APR*/ ( 12 *%1.75) %21  *النسبة المئوية السنوية 

Interest Application 

Details  

 تفاصيل تطبيق الفائدة 

Interest on purchases is calculated on a monthly basis and is based on a denominator 

equal to 365 days. Interest on cash is calculated from the transaction date 

ًالنقديةًالسحوباتًعلىًالفائدةًأما. ايومً  ٣٦٥ يساويًمقامًأساسًعلى شهريا ًًالمشترياتًعلىًالفائدةًتحتسب

 العمليةًتاريخًمنًفتحتسب

Other Fees 

 

 

 رسوم أخرى  

 

Late Payment Fee/رسم التأخر عن الدفع: N/A 

Overlimit Fee /  رسم تخط ي حد   االئتمان : N/A 

Returned Cheque /  شك مرتجع:  LBP 30,000 

Forex Fee / 0 :عملية قطع % 

ATM Balance Inquiry /  االستعالم على الرصيد عبر الصراف اآللي: 

a) At Bank Audi ATMs/ًعبرًالصرافًاآلليًالتابعًلبنكًعوده: Free 

b) On other Local and International ATMs / ًمنًالصرافاتًاآلليةًأوًالمصارفًالمحلية

  LBP 750 :والدولية

Card Replacement Fee / رسم إعادة إصدار بطاقة جديدة: LBP 15,000 for damaged cards; 

LBP 45,000 for lost/stolen cards; LBP 15,000 for other 

PIN Replacement Fee /  رسم إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد: Free 

SMS Fee / رسم رسالة التنبيه على الهاتف النقال : LBP 1,500/month for local mobile lines 

and LBP 3,000/month for international mobile lines 

Credit Limit  

 سقف االئتمان
Min LBP 22,500,000 

 
*APR may vary according to spending behavior                                           ًاإلنفاقًوتيرةاختالفًبقدًتختلفًالنسبةًالمئويةًالسنوية  * 

Bank Audi reserves the right to modify the Terms & Conditions, after notifying the customer. 

 

This product fits our client’s profile, based on his/her:  

• Personal statement and CDR report 

• Account activity, financial power, and relationship with Bank Audi 



• Social status 

Employee’s Signature: …………………………………………. Branch Manager’s Signature: ………………………………………   

Customer’s Name:…… …………………………………………… CIF ID: …………………………………………………………………………. 

 

Customer’s Signature:……… ………………………………………………………………. 

 

 .العميل إعالم يتم أن على والشروط، األحكام تعديل بحق عوده بنك يحتفظ

 :من المستقاة المعلومات على" بناء العميل وضع برأينا يالئم المنتج هذا ان

 المخاطر مركزية ووضعية الشخصي تصريحه 

 المصرف مع عالقته ووضعية المالية وقدرته حساباته حركة 

 االجتماعي وضعه 

 

 : .......................................الفرع مدير توقيع.........      .......................: ..........................الموظف توقيع

   

 .............................. ........... ............... :ابالحس رقم ...................................................... :لالعمي إسم

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

 .........................................................................:يلالعم توقيع           
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