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بطاقة
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البالتينيوم
المزايا المقدمة

مزايا التسوّق والمكافآت
عروض خاصة محلية 

ودولية

تأمين حماية المشتريات

الضمان الممتد

مزايا السفر
خدمة المساعد الخاص** 

)كونسييرج( 

الدخول إلى صاالت 
االنتظار 

في مطارات محددة*** 

تأمين السفر

مزايا العضوية
مطابقة ألحكام الشريعة

قبول في أكثر من 33 
مليون

مؤسسة حول العالم 

إمكانية سداد الفواتير 
)سداد(

مرونة في السداد 

السحب النقدي

بطاقات إضافية مجانية 
)حتى 3 بطاقات(

مزايا إضافية
برنامج تحويل المديونية: إمكانية تحويل مديونية بطاقتك االئتمانية الصادرة من 

بنك آخر إلى حساب بطاقتك االئتمانية من البنك األهلي بواسطة هاتف األهلي 
المصرفي. 

برنامج على دفعات: حوّل مشترياتك عبر أي من بطاقات األهلي االئتمانية 
إلى أقساط شهرية مريحة من خالل برنامج على دفعات بواسطة هاتف األهلي 

المصرفي.

التسوّق اآلمن عبر اإلنترنت: يمكنك بواسطة بطاقات األهلي االئتمانية التسوّق 
المباشر عبر اإلنترنت بثقة وأمان مطلق.

القنوات المباشرة: إنتقل إلى خدمات بطاقتك االئتمانية بسرعة وسهولة فائقة، عبر 
كاًل من هاتف األهلي المصرفي، األهلي أون الين، األهلي موبايل وأجهزة الصراف 

اآللي.

* بطاقة التايتينيوم متوفرة مع ماستر كارد فقط
** لحاملي بطاقات ماستر كارد البالتينيوم فقط

*** الرجاء زيارة www.alahli.com لمعرفة المطارات المدرجة

مزايا بطاقات األهلي االئتمانية



700 ريال تـــيـــســـيــر / أمــــــيــــالـي البالتينية )رسوم سنوية(

بطاقات 
االئتمان

600 ريال تـــيـــســـيــر / أمــــــيــــالـي التايتانيوم )رسوم سنوية(

400 ريال تـــيـــســـيــر / أمــــــيــــالـي الذهبية )رسوم سنوية(

200 ريال تـــيـــســـيــر الكالسيكية )رسوم سنوية(

900 ريال الــــفـرســان البالتينية )رسوم سنوية(

600 ريال الــــفـرســان التايتانيوم )رسوم سنوية(

400 ريال الــــفـرســان الذهبية )رسوم سنوية(

٪24 نسبه هامش الربح السنوي )لعمالء الرواتب 4,000 ريال فما فوق(

٪28.8 نسبه هامش الربح السنوي )لعمالء الرواتب من 2,500 حتى 3,999 ريال(

٪0.3 رسوم التورق الشهرية

100 ريال رسوم السحب النقدي من الصراف اآللي لكل عملية

100 ريال رسوم إعادة تفعيل البطاقة

3 بطاقات مجانًا رسوم البطاقات اإلضافية ***

٪0.39 رسوم الدرع االئتماني )حمايتي( الشهرية

٪0.49 رسوم الدرع االئتماني )حمايتي بلس( الشهرية

حتى 2.75 ٪ رسوم تحويل العمالت األجنبية

60 ريال رسوم طلب صورة مستند اثبات عملية شرائية ****

100 ريال الرسوم السنوية

بطاقات 
مسبقة 

الدفع

30 ريال الرسوم لكل عملية سحب نقدي دولي

حتى 2.75 ٪ رسوم تحويل العمالت األجنبية

10 ريال إصدار كشف الحساب الشهري )لكل طلب(

50 ريال رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد

10 ريال رسوم إعادة إصدار رقم سري

70 ريال رسوم طلب صورة مستند اثبات عملية شرائية 

الرسوم واألتعاب

ملزيد من املعلومات
يرجى االتصال بهاتف األهلي املصريف
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