
دليل بطاقات كريدي مكس اإلسالمية »تيسير« 
للخدمات والرسوم 

CrediMax Islamic Card «Tayseer» 
Services and Fees Guide

Service بطاقة الشركات
Corporate

البالتينية
Platinum

الذهبية
Gold

  الكالسيكية 
Classic  نوع الخدمة

Main Services Fees (Bahraini Dinar) رسوم الخدمات األصلية )دينار بحريني(                 
Principal Card Membership Fees 
(Annually) Free     مجانًا Free   مجانًا Free   مجانًا Free   مجانًا رسوم العضوية للبطاقة األساسية 

)سنويًا (
Additional Card Membership Fees 
(Annually) N/A   ال تطبق Free   مجانًا Free   مجانًا Free   مجانًا رسوم العضوية للبطاقة اإلضافية 

)سنويًا (
Late Payment Fees (goes to Charity) 5 5 5 5 رسوم تأخير السداد )لألعمال الخيرية( 

Temporary Limit Increase Fees 10 10 10 10 رسوم زيادة الحد االئتماني لفترة 
مؤقتة 

Interest charged 0% 0% 0% 0% سعر الفائدة الشهري

Over Limit Fees (goes to Charity) 10 10 10 10 رسوم تجاوز الحد االئتماني المسموح به  
)لألعمال الخيرية(

Rejected Direct Debit or Returned 
Cheques Fees

10 10 10 10 رسوم خدمة الخصم المباشر 
المرفوضه أو الشيكات المرجعه 

Cash Advance Handling Fees 5٪ أو 10 د.ب. أيهما أكثر
5% or BD10 whichever is higher

4٪ أو 3 د.ب. أيهما أكثر
4% or BD3 whichever is higher

رسوم السحب النقدي بالبطاقة 

Statement Reprint Fees 2 2 2 2 إعادة طباعة الفاتورة الشهرية 
Card Replacement Fees 5 5 5 5 إستبدال البطاقة 
Confirmation Letter Request Fees 10 10 10 10 طلب رسالة تصديق 
PIN Number Replacement Fees 5 5 5 5 استبدال الرقم السري 
Card Activation Fees

31-60 days late in payment       N/A   30 ال تطبق 25 20
رسوم إعادة تفعيل البطاقة 

31-60 يومًا تأخير عن الدفع
61-90 days late in payment N/A   ال تطبق 40 35 30 61-90 يومًا تأخير عن الدفع
More than 91 days late in payment N/A   ال تطبق 50 45 40 أكثر من 91 يومًا تأخير عن الدفع

Currency Conversion Fees: US$ transactions 1% العمليات بالدوالر األمريكي ٪1  رسوم تحويل العملة
Other currencies transactions 2% العمليات بالعمالت األخرى ٪2

Other services and features خدمات و مميزات أخرى

Grace Period (from statement date)
25 days from statement date
(Up to a maximum of 55 days)

25 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة
)إلى 55 يوم كحد أقصى(

مدة السماح للدفع )من تاريخ كشف 
الحساب(

Administration Fees (Annually) N/A   5 ال تطبق 5 5 رسوم إدارية )سنويًا(
Purchase against fraudulent transaction N/A   ال تطبق Free   مجانًا Free   مجانًا Free   مجانًا حماية المشتريات على البطاقة
Travel Accident Benefits Free     مجانًا Free   مجانًا Free   مجانًا Free   مجانًا الحماية ضد حوادث السفر

- جميع رسوم تأخير السداد و رسوم تجاوز الحد االئتماني المسموح به سيتم دفعها 
لألعمال الخيرية

- سيتم أحتساب رسوم إعادة تفعيل البطاقة مرة واحده فقط حسب الجدول أعاله و 
بعد دفع جميع المبالغ المستحقه و عودة البطاقة الى الوضع األعتيادي

- الخدمات و الرسوم المذكورة في هذا الجدول يمكن أن تتغير من وقت آلخر وفقا 
لتقدير كريدي مكس مع اعالم حاملي البطاقات بذلك

- All late payment and over limit charges for Tayseer cards goes to charity.

- Card Activations fees are charged once only, per the above schedule, after 
all outstanding dues had been paid and the card status is back to normal 
status.

- The services and fees detailed in this schedule are subject to change from 
time to time, at the sole discretion of CrediMax, and by notice to customers.

  I hereby authorize CrediMax to issue me:

Visa Card   □ Corporate □ Platinum □ Gold □ Classic 

MasterCard Card   □ Platinum □ Gold □ Classic 

بطاقة فيزا □ بطاقة الشركات □ البالتينية □ الذهبية □ الكالسيكية
بطاقة ماستركارد □ البالتينية □ الذهبية □ الكالسيكية

   أنا الموقع أدناه أفوض كريدي مكس بإصدار بطاقة:

Declaration Formاستمارة إقرار

I hereby declare that I have read this form, understood and accepted the fees and charges 
related to the card(s) that will be issued and/or offered to me by CrediMax from time to time, 
and agree to abide by the amendments made by CrediMax thereto.

الرسوم  وقبلت  وفهمت  األستمارة  هذه  قرأت  بأنني  وأصرح  أقر  أدناه،  الموقع  أنا 
البطاقات التى سوف تصدر لي أو قد تعرض علي من  والتكاليف المتعلقة بالبطاقة / 
قبل كريدي مكس من وقت آلخر، وأوافق على التعديالت الملحقة بها والتى قد تدخلها 

كريدي مكس من وقت آلخر. 

Name

CPR No. Contact No.

Signature Date

االسم

رقم االتصال  رقم البطاقة السكانية 

تاريخ التوقيع 

كريدي مكس ش.م.ب )مقفلة( - شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
CrediMax B.S.C.(closed) - A Financing Company Licensed by Central Bank of Bahrain


