Prepaid Cards- The Occasions

Bank Audi Customers
زبائن بنك عوده

Beneficiary
المستفيد

بطاقة إضافيةSupp/
غير متوفر N/A/

بطاقة أساسيةBasic/

Card Annual Fee
دوالر أميركي USD/

 10د.أUSD 10/ .
Via Bank Audi ATMs and counters : N/A

عبر أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك عوده أو من فروعهN/A :
Via Other Local and International ATMs and counters: N/A
عبر أجهزة الصراف اآللي أو المصارف المحلية والدوليةN/A :
:االستعالم على الرصيد عبرالصراف اآللي ATM Balance Inquiry /
At Bank Audi ATMs: Free
عبر الصراف اآللي التابع لبنك عوده  :مجاني
On other Local and International ATMs : USD 0.5/ transaction
عبر الصرافات اآللية أو المصارف المحلية والدولية  0.5 :د.أ/ .عملية
رسم إعادة إصدار رقم تعريف شخصي جديد :مجاني

رسم البطاقة السنوي
ATM & Cash
Withdrawal Fee
رسم السحب النقدي عبر
الصراف اآللي ومن المصرف
Other Fees
رسوم أخرى

PIN Replacement Fee: Free

SMS Fee: USD 1/month for local mobile lines and USD 2/month for international mobile lines
رسم رسالة التنبيه على الهاتف النقال 1 :د.أ / .شهر للخطوط المحمولة المحلية و  2د.أ/ .شهر للخطوط المحمولة الدولية
Cash Loading:
التعبئة النقدية:
عبر أي فرع من فروع بنك عوده2 :د.أ/.عملية
- Through Bank Audi Branches: 2 USD/trxn
)- Through Bank Audi ATMs: 2 USD/trxn (coming soon
- Through POS machines: 2 USD/trxn
عبر أي جهاز صراف آلي لبنك عوده2 :د.أ/.عملية (متوفر قريبا")
عبر نقاط البيع 2 :د.أ/.عملية
: USD 10رسوم إغالق الحسابAccount Closure Fee/
Purchase Spending Limit on POS: USD 250 per month
الحد األقصى لعمليات الشراء عبر نقاط البيع 250 :د.أ /الشهر

Card Usage
استعمال البطاقة
Min & Max load amount
الحد األدنى والحد األقصى للتعبئة

Prepaid USD Occasion Card: Minimum of USD 20 - Up to USD 250
بطاقة  Occasionsالمدفوعة مسبقا :د.أ 20 :.د.أ .كحد أدنى ولغاية  250د.أ.
Card
Validity:
12
months
& Card Validity
صالحية البطاقة 12 :شهر
Renewal
Card Renewal: N/A
صالحية البطاقة و شروط تجديده
تجديد البطاقة N/A :
إصدار الرقم السري واستعماله للتحقق من الرصيد فقط
PIN code issuance and usage for ATM
Additional
balance inquiry only
Information
معلومات إضافية
النطاق الجغرافي الستعمال البطاقات
االستعمال محلي فقط
Geographical acceptance
Local use only
تفعيل البطاقات
Activation channels
عبر االنترنت
Online
من خالل نقاط البيع
POS
عبر االتصال بخدمة االزبائن
Call Center
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 .
تم التحقق من دقة المعلومات الواردة في هذا المستند وصحتها قبل إرسالها إلى الطباعة .يحتفظ بنك عوده بحق تعديل المعلومات الواردة ،بدون أي إشعار مسبق.
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