
BANK AL HABIB 

CREDIT CARD SUMMARY BOX 
 

 
The Information Contained in the Box summarizes key features of Credit Card and is not intended to replace any 

term & condition of the product. It is very important you should carefully read the full terms & conditions before 

agreeing and signing this information. 

ہے کہ  یبہت ضرور یہ۔ یںہ یںکا متبادل ہر گز نہ شرائط و ضوابط کیپروڈکٹ  یہاور  یںہ یپر مبن یاتاہم خصوص یکارڈ ک یڈٹموجود معلومات کر یںم کسب

 لیں۔آپ معلومات سے متفق ہونے اور اس پر دستخط کرنےسے پہلے تمام شرائط وضوابط اچھی طرح پڑھ 
 

INFORMATION            وضاحت   EXPLANATION  معلومات

Joining / Annual Fee 

  فیس ساالنہ /جوائننگ

  No Joining / Annual Fee        

س نہیںفی ساالنہ /جوائننگ کوئی   

Annualized Percentage 

Rate (APR) 

 (APR)شرحکی  یصدساالنہ ف

0.06849% per day or 2.083% per month, which translates in and APR of 25% per annum 

(to be calculated on 365 days) 
دن کے 365شرح کے برابر ہے ) ماہانہصدیف25 جوکہ ای یف صدیف 2.083ای دن یف صدیف0.06849

 جائے گا( یحساب سے د

Interest Rates 

 شرح کی سود

 Monthly Rate شرح ماہانہ  Annual Rate شرح ساالنہ  

Retail Transactions 

(Purchases)  ریٹیل 

(زی)پرچٹرانزیکشنز  

Cash Transactions 

 یکشنزٹرانز کیش

 

2.083% 
 

2.083% 

 

25% 
 

25% 

Interest Free Period 

 کافری پیریڈسود 
Retail Transactions (Purchases) 

 If you pay your balance in full and on time 

regularly - Maximum number of 51Credit free 
days 

Cash Transactions 

 No credit-free period 

 (پرچیز) ٹرانزیکشنز ریٹیل
 ں ہی کرتے ادائیگی پوری پر وقت سے باقاعدگی اگرآپ

 ہونگے 51تو کریڈٹ فری دن زیادہ سے زیادہ 
 
 
 

 ٹرانزیکشنز کیش
 کوئی کریڈٹ فری پیریڈ نہیں 
 

Interest Charging 

Information 

 سود کے چارجز کی معلومات

Retail Transactions (Purchases) 

 For all retail transactions, if full payment is 
received within the payment due date then no 
Service Fee is charged. 

 Service Fee is charged on each retail transaction 
from the transaction date to the date the 
statement is generated. 

 If you pay the Minimum amount or any amount 
less than the full payment by the payment due 
date, then for retail transaction, which can be 
covered by the payment, a Service Fee is 
charged from the transaction date to the 
payment posting date. For retail transaction, 
which are not covered by the payment, a service 
fee is charged from the transaction date to the 
date the next Statement of Account is 
generated. 

 
Cash Transactions 

 For each Cash advance, a service fee will be 
levied from the date of transaction till the date 
full payment is made. 

 (پرچیزز)ٹرانزیکشنز ریٹیل

 خیتار یک یگی: اگر ادائ لئےیز کٹرانزیکشن ریٹیل م  تما 

سروس ہے تو کوئی   جاتیموصول ہو ی ادائیگی پور کت

 چارجز نہیں لیےجائیں گے

 پر ٹرانزیکشن کی تاریخ سے لے کر   ریٹیل ٹرانزیکشن

 سروس فیس الگو ہوگی اسٹیٹمنٹ بننے کی تاریخ تک 

 ِ میعاد تک کم سے کم رقم یا پوری اگر آپ تاریخ

رقم ادا کرتے ہیں تو ریٹیل ٹرانزیکشن ادائیگی سے کم 

پوری ہوسکتی ہو ایسی صورت  کیلئے جو ادائیگی سے

میں ٹرانزیکشن کی تاریخ سے لے کر ادائیگی موصول 

  ریٹیل ۔  ہونے کی تاریخ تک سروس فیس لی جائے گی

ہے ٹرانزیکشن کیلئے جو ادائیگی سے پوری ہوسکتی 

ٹرانزیکشن کی تاریخ نہیں ہوسکے ایسی صورت میں ،

 بننے کی تاریخ تک نٹ اکاؤنٹ اسٹیٹم سے لے کر اگلے

 لی جائے گی۔ فیس سروس

 

 

 ٹرانزیکشنز کیش

  ہر کیش ایڈوانس کیلئے ٹرانزیکشن کی تاریخ سے لے

کر پوری ادائیگی کرنے تک کی تاریخ تک سروس فیس 

 عائد ہوگی۔ 

  

Payments Allocation 

 کرنامختص پیمنٹس 

Payment made  is allocated to the card account         

in the following order:                                                                                           

 Service fee/ Mark-up 

 Insurance – Credit Shield 

 Other fee and charges 

 Principal amount 

 یںکے مطابق کا رڈ اکاؤنٹ م یبترت یلکو درج ذ ادائیگی

 ۔گا جائے کیامختص 
 سروس فیس / مارک اپ 
 کریڈٹ شیلڈ 
 دیگر فیس  چارجز 
  رقم اصل 

 



 

Minimum Monthly 
Repayments 

 کم سے کم والی جانے کی ادا ماہانہ

 رقم

5% of the outstanding amount or Rs. 400 whichever 

is higher plus insurance charges if applicable. 

  روپے جو 400فیصد یا  5آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ کا  
 بھی زیادہ ہو بمعہ انشورنس چارجز اگر قابِل اطالق ہو

 
 

 

Card Limits 
Maximum Card Limit   کارڈ  یادہسے ز زیادہ
  کی حد 

Cash Withdrawal Limit                یک نقدنکالنے 

 حد 

Rs. 3Million (Unsecured) 

 (محفوظ یر)غ روپے ملین3

60% of the total assigned limit 

 یصدف60 کا لمٹ ُکلکردہ  مقرر

Charges چارجز 
 

Cash advances fee 

 فیس ایڈوانسز نقد

 

3% or Rs. 500 whichever is higher 

         روپے جو بھی زیادہ ہو500فیصد یا  3

 

Foreign currency transaction charges 

 ٹرانزیکشن چارجزفارن کرنسی 

 

3 % Additional Charges on Foreign 

Exchange Rate 

  فیصد اضافی چارجز3چینج ریٹ پر فارن ایکس

 
Card Replacement    چارجزتبدیلی  یکارڈ ک  

Charges 
 

 

Rs. 1,000                                          1,000روپے  

 
 

 PIN Replacement              چارجزتبدیلی پن  

 Charges 

 

                                               Rs. 500روپے500

                      

 Over limit charges             چارجز لمٹ اوور 
  

 Rs. 500 500روپے  

Default Charges  ڈیفالٹ

  چارجز

Cheque Return Fee  

چارجز پر ہونے واپس چیک     
Rs. 500      500روپے  

Expiry    میعاد ختم  Two years from the date of card issuance                    تک سال2 سےء اجرا تاریخ کی کارڈ  

 

Insurance Coverage 

(Optional) 

(یاری)اخت کوریج انشورنس  

 

Credit Shield Insurance at 0 .080% on a monthly outstanding amount 

 فیصد کی شرح سے کریڈٹ شیلڈ انشورنس  080. 0رقم پر واجب االداماہانہ 

 
 
 
 
Late Payment Fee 
 

 

 

Late Payment Fee = 10% of the minimum payment due or Rs. 1,000/- whichever is higher 
 

 روپے،جو بھی زیادہ ہے 1,000فیصد یا 10کا  رقم  االداتاخیر سے ادائیگی کی فیس:کم سے کم واجب    

.

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Customer`s Signature & Date 
تاریخ اور دستخط کے صارف  

 

 
 
 
 
 

*Authorized Banker`s Signature, Stamp and Date 
  مہر اور تاریخ،بینکر کے دستخط مجاز

* In line with SBP record retention regulations. 

Note:  (1) Please visit BAHL official website www.bankalhabib.com for more details. 

(2)  In case the revised charges are not acceptable to the customer, he or she should have the right to exit 

the contract without penalty. 
 

 مطابق کے شنزیگولیر ٹنشنیر کارڈیرپاس موجود آف پاکستان کے  نکیب ٹیاسٹ*

 کریں۔ وزٹ www.bankalhabib.com  مہربانی ہماری آفیشل ویب سائٹ  ہِ ۔ مزید معلومات کیلئے برا1 :نوٹ

 کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ چارجز قابِل قبول نہیں ہیں تو وہ اپنا معاہدہ منسوخشدہ ثانی ۔  اگر صارفین کو نظرِ 2        

http://www.bankalhabib.com/

