
 

Visa Infinite  
 

Card Annual Fee 

 رسم البطاقة السنوي  

Full Option  

 مزايا إضافية
Basic/بطاقة أساسية  Supp/بطاقة إضافية  

USD 350 

 

USD 300 

 

   eriodP Grace 

 السماح فترة

 

Up to 45 days starting from the 

25th of each month and until the 

10th of the next one, whereby 

clients can pay back the 

minimum due with no interest  

 من )25(  والعشرين الخامس اليوم من يوًما 45  لغاية

 حيث التالي، الشهر من )10( العاشر وحتى شهر كل  

 المستحق المبلغ من األدنى الحد   تسديد للزبون يمكن

 فائدة أي دون من

limit Card 

 االئتمان سقف

Min USD 10,000 ,00001 أدنى كحد د.أ 

Min Monthly Payment / 

 الحد األدنى للقسط الشهري

 greater is whichever 50 USD or balance the of 5% 

 اكبر أيهما .د.أ. 50 أو الشهري الرصيد من 5%

ATM and Cash 

Withdrawal Fee  

 عبر النقدي السحب رسم

  المصرف ومن اآللي الصراف

At Bank Audi ATMs and 

counters: 2% with a USD 1 

minimum and a USD 2.5 

maximum  

 

At other local and international 

ATMs and counters: 2% with a 

USD 5 minimum and a USD 7 

maximum 

  :فروعه من أو عوده لبنك التابع اآللي الصراف عبر

 أقصى كحد   .أ.د 2.5و أدنى كحد   .أ.د 1  مع 2٪

 

 

 :والدولية المحلية المصارف أو اآللية الصرافات عبر

  أقصى كحد   .أ.د 7و أدنى كحد   .أ.د 5 مع 2٪

 

 

 

 

 

Applied Interest  

 

 الفوائد المطبقة

 

Interest Rate on Transactions:  

 

1.5%   (will apply every month 

for any unsettled amounts from 

previous statements. The 

interest is calculated on monthly 

basis and is based on a 

denominator equal to 360 days) 

 

Interest Rate on Cash advance: 

2.59%  (to be applied from the 

cash withdrawal transaction date 

in addition to the applicable 

ATM and cash withdrawal fee) 

 الفائدة تحتسب %1.5 :العمليات على المطبقة الفائدة

 مقام أساس على شهريا   المتبقي الشهري الرصيد على
 .يوما   360 يساوي

 

 

 الفائدة على السحب النقدي عبر الصراف اآللي: 

2.59% )يتم تطبيقها من تاريخ التعامل مع 

الصراف اآللي باإلضافة إلى رسوم 

 الصراف اآللي(

  

 

APR */ ( 12 *%1.5) %18  *النسبة المئوية السنوية 

Other Fees 

 رسوم أخرى  

 

Late Payment Fee:  
2.5% with minimum USD 10 

and maximum USD 25 

 

Overlimit Fee: Free 

 

Returned Check:  

USD 20 

 

Forex Fee (Foreign currency 

transaction fee): 

3.95 % (This fee is charged on 

all foreign currency transactions 

 رسم التأخر عن الدفع

 حد أدنى 10 د.أ. وحد أقصى 25 د.أ

%2.5 

 

 رسم تخط ي الحد   االئتمان:

 صفر ل.ل 

 

 شك مرتجع:

 20 د. أ  

 

 البطاقة استعمال عند )تطبق %3.95 :قطع عملية

 في مطبقال الصرف سعر + األساسية( عملتها بغير

 البطاقة استعمال حين



performed outside Lebanon in 

any currency other than the 

currency of the card + the 

exchange rate applicable at the 

time of transaction) 

 

 

ATM Balance Inquiry:  

Audi ATM: Free 

 

Other ATMs : USD 0.5 

 

Card Replacement Fee:  
USD 15 for damaged cards; USD 30 for 

lost/stolen cards; USD 15 for other 

 

 

PIN Replacement Fee: USD 15 

 

 

E-statement : Free 

 

Physical card statement (to be 

sent to home/business 

address): USD 2 per month or 

c/v 

 

Copy of statement requested 

(to be picked from branch): 
US $5/copy/cycle 

 

Charge will apply effective September 
2018 
 

SMS Fee: USD1/month for local 

mobile lines and USD 2/month for 

international mobile lines 

  

 

 االستعالم عن الرصيد عبر الصراف اآللي:

 عبر الصراف اآللي التابع لبنك عوده: مجاني

 المحلية مصارفلل التابع اآللي الصراف عبر

 والدولية:

 0.5 د. أ

 

 رسم إعادة إصدار بطاقة جديدة:

 15د.أ. للبطاقات التالفة؛ 30 د.أ. للبطاقات المفقودة /

 المسروقة؛15 د.أ. في الحاالت االخرى

 

 

 رسم إصدار رقم تعريف شخصي جديد:

 15.د.أ. 

 

 مجاني :إلكتروني حساب كشف

 

 عنوان إلى إرساله )يتم للبطاقة ورقي حساب كشف

 يعادله ما أو شهريا" د.أ 2 العمل(: أو المنزل

 

 5 الفرع(: من انتقاؤه )يتم المطلوب البيان من نسخة

 دورة / نسخة / أمريكية دوالرات

  ٢٠١٨يطبق الرسم إبتداءاً من أيلول 

 رسم رسالة التنبيه على الهاتف النقال:

1 د.أشهريا" للخطوط المحلية و2 د.أ ̸شهريا" للخطوط 

 الدولية

 

*APR may vary according to spending behavior                                                                                 قد تختلف النسبة المئوية السنوية باختالف وتيرة اإلنفاق* 

 

 األحكام والشروط، على أن يتم إبالغ العميل بذلك قبل شهر من دخولها حيّز التنفيذ.يحتفظ بنك عوده بحق تعديل 

 

Bank Audi reserves the right to amend the terms and conditions, provided that the client is notified one month before they come into  

force.  

 

 
V.3  20.07.2018 

 

 
 


