
Credit Card Interest Rates
Card Type Interest Rate
Classic/ Gold 1.83% PM 
Titanium 1.67% PM 
Platinum 1.67% PM 
Signature 1.85% PM 
Infinite 1.75% PM 

Credit Card Fees and charges: 

Description Visa Infinite Classic, Gold, Titanium, Platinum,  
Visa Signature 

Annual fees (Primary) BHD 82.5 Free

Annual fees (Supplementary)* BHD 55 BHD 22

Late payment fee BHD 10 BHD 10

Over limit fee BHD 11 BHD 11

Cash advance fees**** 4.4% or BHD 4.4 of transaction amount 
(whichever is higher)

4.4% or BHD 4.4 of transaction amount 
(whichever is higher)

Card replacement fee BHD 5.5 BHD 5.5

Sales voucher retrieval fee BHD 5.5 BHD 5.5

International transaction processing fee 
(BHD, USD & GCC currencies)**’ **** 2.75% 3.3% (2.75% for signature)

International transaction processing fee 
(All other currencies)**’  **** 3.3% 3.3%

Temporary limit increase fee BHD 11 BHD 11

PIN replacement fee BHD 2.2 BHD 2.2

Outstanding certificate fee*** BHD 11 BHD 11

Release certificate fee

Free within 6 months of the credit facility closure and BHD 5.5 after 6 months  
of the credit facility 
Free up to 2 times per year. BHD 0.330 per page if more than 2 times per year 
(Maximum BHD 5.5)

Account statement Free up to 2 times per year. 
If more than times BHD 0.330 per page per year (Maximum BHD 5.5)

*Free for first two supplementry Signature cards, free for all other supplementry cards
**Inclusive of scheme charges
***Free once a year
****Inclusive of ATM, POS, e-Commerce & Mobile Payment Services

Licensed by CBB as a conventional retail bank

Credit Cards
Fees & Charges

All prices displayed are inclusive of VAT charges where applicable.



Description Details

POS/eCommerce limit per transaction BHD 2,500 or equivalent

Accumulated daily ATM Cash Advance limit BHD 500 or equivalent

Maximum Credit Balance allowed BHD 2,500

Fees and Charges

Cash Advance Fee (On NBB ATM) **** Nil

Cash Advance Fee (Local Non NBB ATM)**** BHD 1.1

Cash Advance Fee (ATMs Outside Bahrain)**** BHD 1.65

Cash Advance Fee over the counter BHD 5.5

Card Issuing / Card Replacement Fee BHD 2.2

PIN Replacement Fee BHD 2.2

Sales voucher retrieval fee BHD 5.5

International transaction fee**** 3.3% all-inclusive

Licensed by CBB as a conventional retail bank

Prepaid Cards
Fees & Charges

All prices displayed are inclusive of VAT charges where applicable.



دليل الخدمات والرسوم 
البطاقات اإلئتمانية

أسعار الفائدة على بطاقة االئتمان

رسوم بطاقة االئتمان

نوع البطاقة 
البطاقة الكالسكية / الذهبية

البطاقة التيتانيوم
البطاقة البالتينية
البطاقة سغنتشر
البطاقة انفينيت

 *مجاني ألول بطاقتيتن إضافيتين سغنتشر ومجاني لجميع البطاقات اإلضافية األخرى

** تشمل رسوم المخطط

*** مجانًا مرة واحدة في السنة

****يشمل أجهزة نقاط البيع، اإلنترنت، أجهزة الصراف اآللي و خدمات الدفع عبر الهاتف

1.83% شهريًا
1.67% شهريًا
1.67% شهريًا
1.85% شهريًا
1.75% شهريًا

سعر الفائدة 

البطاقة الكالسكية / الذهبية / البطاقة انفينيتالتفاصيل
التيتانيوم/البالتنينة/ سغنتشر

مجانًا82.5 دينار بحريني الرسوم السنوية )أساسي(

22 دينار بحريني55 دينار بحريني الرسوم السنوية )إضافية(*

10 دينار بحريني10 دينار بحريني رسوم السداد المتأخر 

11 دينار بحريني11 دينار بحريني رسم تجاوز الحد االئتماني المسموح به

 رسوم السحوبات النقدية 
البطاقات اإلئتمانية****

4.4 % من مبلغ المعاملة،أو 4.4 دينار 
بحريني )أيهما أكبر(

% من مبلغ المعاملة،أو 4.4 دينار  4.4
بحريني )أيهما أكبر(

5.5 دينار بحريني5.5 دينار بحرينيرسم استبدال البطاقة

5.5 دينار بحريني5.5 دينار بحريني رسم استرداد وصل البيع

رسم المعامالت الدولية )الدينار البحريني، الدوالر 
3.3% )2.75% البطاقة سغنتشر(2.75%األمريكي وعمالت دول مجلس التعاون(**’ ****

3.3%3.3%رسم المعامالت الدولية )جميع العمالت األخرى(**’ ****

 رسوم زيادة الحد اإلئتماني المؤقت
11 دينار بحريني 11 دينار بحريني )البطاقات اإلئتمانية(

2.2 دينار بحريني2.2 دينار بحريني رسوم استبدال الرقم السري

11 دينار بحريني11 دينار بحريني رسوم شهادة المديونية**

مجانًا خالل أول 6 شهور من إغالق التسهيالت اإلئتمانية، مجانًا- مرتين في السنة أكثر من شهادة إبراء ذمة
مرتين في السنة 0.330 فلس لكل صفحة )5.5 دينار بحريني كحد أقصى(

 مجانًا – مرتين في السنة أكثر مرتين في السنة 0.330 فلس لكل صفحةكشف الحساب 
)5.5 دينار بحريني كحد أقصى(

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي 

جميع األسعار المذكورة أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة، أينما ينطبق



دليل الخدمات والرسوم 
بطاقات الدفع المسبق

التفاصيلالبيان

2,500 دينار بحريني أو ما يعادلهالحد األقصى المسموح به لمعاملة واحدة عن طريق أجهزة نقاط البيع واإلنترنت

الحد األقصى المسموح به لمجموع السحوبات النقدية من أجهزة الصراف
اآللي لليوم الواحد

500 دينار بحريني أو ما يعادله

2,500 دينار بحرينيالحد األقصى المسموح به في حساب البطاقة

الرسوم والخدمات

-رسوم السحوبات النقدية من أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك****

1.1 دينار بحرينيرسوم السحوبات النقدية من أجهزة الصراف اآللي الغير تابعة للبنك****

1.65 دينار بحرينيرسوم السحوبات النقدية من أجهزة الصراف اآللي خارج مملكة البحرين****

5.5 دينار بحرينيرسوم السحوبات النقدية من داخل فرع البنك

2.2 دينار بحرينيرسوم إصدار / إستبدال البطاقة

2.2 دينار بحرينياستبدال الرقم السري

5.5 دينار بحرينيرسوم إسترداد وصل البيع

3.3% شامل جميع الرسومرسوم المعامالت الدولية****

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

جميع األسعار المذكورة أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة، أينما ينطبق


