
 

MasterCard Titanium 
 

Card Annual Fee 

 

 

 رسم البطاقة السنوي  

Full Option  

 مزايا كاملة
Basic/بطاقة أساسية  Supp/بطاقة إضافية  

£125 / USD 175 £90 / USD 125 

No Option  

 دون مزايا

Basic/بطاقة أساسية  Supp/بطاقة إضافية  

£75 / USD 100 £45 / USD 60 

   Period aceGr 

 

 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. 

 الي،الت الشهر من )١٠( العاشر وحتى شهر كل   من )٢٥( والعشرين الخامس اليوم من يوًما ٤٥ لغاية

 فائدة. أي دون من المستحق المبلغ من األدنى الحد   تسديد للزبون يمكن حيث

Min Monthly Payment / 

 الحد األدنى للقسط الشهري

10% of the balance or £/USD 50 whichever is greater 

 أكبر أيهما اإلسترليني جنيه /. أ.د ٥٠ أو  الشهري الرصيد من ٪١٠

ATM & Cash Withdrawal 

Fee  

 الصراف عبر النقدي السحب رسم

  المصرف ومن اآللي

a) At Bank Audi ATMs and counters /  عبر الصراف اآللي التابع لبنك عوده أو من

 GBP: 2% with min. £1 and max. £2.5- :فروعه

           -USD: 2% with min. $1 and max. $2.5 

b) At other Local and International ATMs and counters /  عبر الصرافات اآللية أو

 GBP: 2% with min. £5 and max. £7- :المصارف المحلية والدولية

    -USD: 2% with min. $5 and max. $7 

Interest Charges  

 

 الفوائد المطبقة

 

a) Interest on Outstanding Balance/ 1.75 :الرصيد الشهري المتبقي% (to be applied 

on the outstanding balance in case cardholders did not settle the full 

amount) 

b) ATM Cash withdrawal / 2.59 :سحب نقدي عبر الصراف اآللي% (to be applied 

from the ATM transaction date in addition to the ATM fee) 

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

Applied Interest 

Charges 

 تفاصيل تطبيق الفائدة 

Interest on Outstanding Balance 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 

ً  المتبقي الشهري الرصيد على الفائدة تحتسب  السحوبات على الفائدة أما. يوًما ٣٦٥ يساوي مقام أساس على شهريا

 العملية تاريخ من فتحتسب النقدية

Other Fees 

 

 

 رسوم أخرى  

 

Late Payment Fee/2.5 :رسم التأخر عن الدفع% with min £/USD 10 & max £/USD 

25 

Overlimit Fee /  رسم تخط ي حد   االئتمان : Free 

Returned Cheque /  شك مرتجع:  £/USD 20 

Forex Fee / 3.95 :عملية قطع % 

ATM Balance Inquiry /  االستعالم عبر الرصيد على الصراف اآللي: 

a) At Bank Audi ATMs/عبر الصراف اآللي التابع لبنك عوده : Free 

b) On other Local and International ATMs / عبر الصرافات اآللية أو المصارف المحلية و الدولية: 

£/USD 0.5 

Card Replacement Fee / رسم إعادة إصدار بطاقة جديدة: £/USD 15 for damaged cards; 

£USD 30 for lost/stolen cards; £/USD15 for other 

PIN Replacement Fee /  رسم إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد: £/USD 15 

SMS Fee / رسم رسالة التنبيه على الهاتف النقال : £/USD 1/month for local mobile lines and 

£/USD 2/month for international mobile lines 

Credit Limit  

 سقف االئتمان

USD: Min USD 3,000  

GBP: Min GBP 3,000  
 

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

This information is accurate at time of printing. Bank Audi reserves the right to make changes, without prior notice, to the information 

contained in this document. 

 .مسبق إشعار أي بدون الواردة، المعلومات تعديل بحق عوده بنك الطباعة. يحتفظ إلى إرسالها قبل وصحتها المستند هذا في الواردة المعلومات دقة من التحقق تم
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