Visa Debit Business Card
Card Annual Fee
رسم البطاقة السنوي
ATM & Cash
Withdrawal Fee
رسم السحب النقدي عبر جهاز
الصراف اآللي ومن المصرف

Other Fees
رسوم أخرى

Basic
USD 20/ LBP 30,000
a) At Bank Audi ATMs and
counters: Free

بطاقة أساسية
30,000ل. ل20/ أ.د
) عبر أجهزة الصراف اآللي التابعةa
 مجانا:لبنك عوده أو من فروعه

b) At IPN ATMs : LBP 1,500
or USD 1 per transaction

) عبر شبكة أجهزة الصراف اآلليb
 لكل1أ. أو د1,500 ل. ل:IPN
معاملة

c) At other ATMs: 1.25%
with a USD 5 minimum and
USD 25 maximum
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

:) عبر أجهزة الصراف اآلليc
 الحد األدنى5 أ. مع د1.25%
أ الحد األقصى. د25 و

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 : USD 1/month for
local mobile lines and USD
2/month for international mobile
lines

3.75%: عملية قطع
(تطبق عند استعمال البطاقة خارج لبنان بغير
 سعر الصرف المطبق في+ )عملتها األساسية
حين استعمال البطاقة

االستعالم على الرصيد على أجهزة الصراف
اآللي
) عبر أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنكa
 مجانا:عوده
:IPN ) عبر شبكة أجهزة الصراف اآلليb
 أ. د0.5
) عبر أجهزة الصراف اآللي التابعة لمصارفc
أ. د0.5 :محلية و دولية أخرى
: رسم رسالة التنبيه على الهاتف النقال
 شهريا2/أ. شهريا لخطوط المحلية و د1أ.د
.للخطوط الدولي

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.
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