للتواصل معنا

الكرادة الرشقية  -شارع عرصات الهندية
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Call Center

www.imtb.iq
القطاع العام

التكاليف و املحددات الخاصة بالبطاقات املدينة (اهوار )
الصادرة من املرصف الدويل االسالمي

يعمل لخدمتكم

القطاع العام

التكاليف و العموالت

18

عمولة الترصيف FX Markup Fee
( محددة من قبل البنك املركزي )

2%

#

البند

الكلفة

19

عمولة التسوق االلكرتوين للعملية Internet Trx Fee

 300دينار عراقي

1

كلفة اصدار بطاقة اساسية Issuance Fee

 15,000دينار عراقي

20

2

كلفة رفع الراتب Salary Upload

 2,000دينار عراقي

عمولة معرفة رصيد حساب البطاقة عن طريق الرصاف االيل
التابع للمصارف األخرى خارج املقسم الوطني
ATM Balance Inquiry Off – US

 500دينار عراقي

3

كلفة ادارة حساب البطاقة السنوية
Annual Card Management Fee

21

اقل مبلغ ايداع يف الحساب

0

مجاين

4

عمولة فتح الحساب

 20,000دينار عراقي

املحددات

5

كلفة االشعارات النصية SMS Service Fee

 120دينار عراقي

البند

الحد

6

عمولة السحب النقدي عىل اجهزة الرصاف االيل التابع للمرصف
الدويل االسالميATM Trx Fee On-US   

مجاين

7

عمولة السحب النقدي عىل اجهزة الرصاف االيل املربوطة
باملقسم الوطني داخل العراق ATM Trx Fee National Switch
محددة من قبل البنك املركزي

الحد االقىص للسحب النقدي من داخل العراق
السحبة الواحدة ( محدد من قبل البنك املركزي (

750,000
دينار عراقي

 2,000دينار عراقي

1
2

الحد االقىص اليومي للسحب النقدي
) محدد من قبل البنك املركزي (

2,000,000
دينار عراقي

8

عمولة الرشاء عن طريق اجهزة نقاط البيع POS Trx Fee

مجاين

3

مدة صالحية البطاقة

 4سنوات

9

عمولة عدم استخدام البطاقة Inactivity Fee

مجاين

4

الحد االقىص الشهري للسحب النقدي خارج العراق

10

عمولة تفعيل البطاقة Activation Fee

مجاين

5

الحد االقىص اليومي لعمليات الرشاء

3,000,000
دينار عراقي

مجاين

6

الحد االقىص الشهري لعمليات الرشاء

7

الحد االقىص الشهري لعمليات التسوق االلكرتوين باستعامل
تقنية ()3D Secure

15,000,000
دينار عراقي

عمولة معرفة رصيد حساب البطاقة عن طريق الرصاف االيل التابع
11
للمرصف الدويل االسالمي ATM Balance Inquiry On – US
12

عمولة معرفة رصيد حساب البطاقة عن طريق الرصاف االيل
التابع للمصارف االخرى ATM Balance Inquiry Off – US

مجاين

13

كلفة اصدار بطاقة اضافية Seplementary Card Issuance Fee
الفراد عائلة املوطن راتبه

خصم  % 30من بطاقة الدفع
املسبق و البطاقة املدينة

12,000,000
دينار عراقي

15,000,000
دينار عراقي

8

الحد االقىص اليومي لعمليات التسوق االلكرتوين باستعامل
تقنية ()3D Secure

3,000,000
دينار عراقي

9

عدد مرات السحب النقدي خالل اليوم الواحد

3

14

كلفة استبدال البطاقة يف حال الرسقة او الضياع Replace Fee

 15,000دينار عراقي

10

عدد مرات الرشاء من االنرتنت يف اليوم الواحد

15

15

كلفة ادارة حساب البطاقة الشهرية
Monthly Card Management Fee

 1,500دينار عراقي

11

عدد مرات الرشاء من  POSيف اليوم الواحد

20

16

كلفة تعبئة شحن البطاقة ( عمولة االيداع )

0

12

عدد مرات السحب النقدي خالل الشهر الواحد

50

17

عمولة السحب النقدي عىل اجهزة نقاط البيع
 ( POS Cash Advance Feeمحددة من قبل البنك املركزي )

0.6%

13

عدد مرات الرشاء من االنرتنت يف الشهر الواحد

450

14

عدد مرات الرشاء من  POSيف الشهر الواحد

450

