24/7 Debit Cards - MasterCard Gold & Platinum and Visa Debit
Basic/بطاقة أساسية
USD 2/month or C/V
Basic/بطاقة أساسية
رسم البطاقة السنوي
USD 3/month or C/V
Visa Debit
Basic/بطاقة أساسية
USD1/month or C/V
a) At Bank Audi ATMs and
ATM & Cash
counters: Free
Withdrawal Fee
b) At IPN ATMs: LBP 1,500 or
رسم السحب النقدي عبر
USD 1 per transaction
 الصراف اآللي ومن المصرفc) At other ATMs: 1.25% with
a USD 5 minimum and USD 25
maximum
Card Annual Fee

Other Fees
رسوم أخرى

MasterCard
Gold
MasterCard
Platinum

Forex Fee (Foreign currency
transaction fee) 3.75%ً
(This fee is charged on all foreign
currency transactions 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
a) At Bank Audi ATM: ًFree
b) At IPN ATMs: USD 0.5
c) At other Local and International
ATMs:ًUSD 0.5
SMS Fee
Visa Debit/MasterCard Gold:
USD 1/month for local mobile
lines and USD 2/month for
international mobile lines
MasterCard Platinum: The SMS
fee for local mobile lines is
included in the card fee

Supplementary/بطاقة إضافية
USD 2/month or C/V
Supplementary /بطاقة إضافية
USD 3/month or C/V
Supplementary /بطاقة إضافية
USD1/month or C/V

) عبر أجهزة الصراف اآللي التابع لبنكa
ً مجانا:عوده أو من فروعه
ً:IPN ) عبر شبكة أجهزة الصراف اآلليb
ًكل معاملة1أ. أو د1,500 ل.ل
ً1.25% :) عبر أجهزة صراف آلي أخرىc
ًأ الحد.ًد25ًالحدًاألدنىًو5 أ.مع د
األقصى
3.75%: عملية قطع
ً(تطبقًعندًاستعمالًالبطاقةًخارجًلبنانًبغيرًعملتها
ًًسعرًالصرفًالمطبقًفيًحينًاستعمال+ً)األساسية
البطاقة

االستعالم على الرصيد على أجهزة الصراف اآللي
ً:) عبر أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك عودهa
ًمجانا
ًأ.ًد0.5ً:IPN ) عبر شبكة أجهزة الصراف اآلليb
) عبر أجهزة الصراف اآللي التابعة لمصارف محليةc
ً أ.ًد0.5 :و دولية أخرى
رسم رسالة التنبيه على الهاتف النقال
ًأ شهريا.ًد1 :MasterCard Gold/Visa Debit
 ًشهرياً للخطوطًالدولية2/أ.للخطوطًالمحليةًو د
ً رسومًالرسائلًالقصيرة:MasterCard Platinum
للخطوطًالمحليةًتحتسبًضمنًرسومًالبطاقة

. على أن يتم إبالغ العميل بذلك قبل شهر من دخولها حيّز التنفيذ،يحتفظ بنك عوده بحق تعديل األحكام والشروط
Bank Audi reserves the right to amend the terms and conditions, provided that the client is notified one month before they co me into force.
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