
The American Express® Platinum Credit Card
billed in Qatari Riyals 

Annual Cardmembership Fees: 

Basic QAR 750

Supplementary Up to 2 Supplementary Cards  
at no charge. Additional Cards 
(up to 7) at QAR 200 each 

Fees, Rates and Charges:

Cash Access:

Transaction Fee on Cash 
Withdrawal

4.5% or QAR 30 whichever 
is higher

Limit of Cash Withdrawal 40% of credit limit

Other Charges:

Monthly Interest Rate 2.30%

Annual Interest Rate 27.60%

Interest Free Period on 
Purchases

Up to 56 Days 

Minimum Payment 5% or QAR 35 whichever  
is higher

Late Payment Fee QAR 125

Overlimit Fee QAR 150

Fee for Dishonoured Cheque 
or Direct Debit

QAR 200

Conversion Processing Fee
for Non-Billing Currency
Transactions

2.8%

Investigation Fee QAR 100

Reprinting of Statement
Fee

QAR 35 per statement
(reprint of up to 3 most recent 
statements free)

Credit Shield Insurance
Premium**

0.7% of New Balance
every month

Summary of Insurance Coverage:

Retail Protection Insurance* Up to QAR 5,000 per insured 
occurrence and QAR 180,000  
per Cardmember in any  
12 month period

Travel Inconvenience Insurance*:

Delayed flight departure, 
flight cancellation, or denied 
boarding

Up to QAR 1,000

Missed Connections Up to QAR 1,000

Luggage Delay Up to QAR 1,000

Luggage Lost Up to QAR 6,500

Travel Accident Insurance Up to QAR 1,400,000

* For the insurance certificate and coverage amounts, please visit  
 www.americanexpress.com.qa/platinumcredit/insurances
** Subject to enrolment into Credit Shield Insurance

For a copy of the full detailed Cardmember Agreement and the Terms & Conditions of your Card you may 
download a copy from www.americanexpress.com.qa/platinumcredit/terms or collect a hard copy at any  
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) front office.

بطاقة اأمريكان اإك�سربي�س البالتينية االئتمانية

ال�سادرة فواتريها بالريال القطري

ر�سوم ع�سوية البطاقة ال�سنوية:

750 ريال قطريالبطاقة االأ�سا�سية

لغاية بطاقتني تابعتني جمانًا. البطاقة التابعة

البطاقات االإ�سافية )لغاية 7( بقيمة 

200 ريال قطري لكل بطاقة

الر�سوم، املعدالت والتكاليف:

ال�سحوبات النقدية:

 الـر�ســــوم عـلــى الـ�سـحــوبـات 

الـنـقـديـة

 4٫5% اأو 30 ريال قطري 

اأيهما اأعلى

40% من حد االئتمان احلد االأق�سى لل�سحوبات النقدية

تكاليف اأخرى:

2٫30%�سعر الفائدة ال�سهري

27٫60%�سعر الفائدة ال�سنوية

لفرتة ت�سل  اإىل 56 يومًاال فائدة على امل�سرتيات

5% اأو 35 ريال قطري اأيهما اأعلىاحلد االأدنى للدفع 

125 ريال قطرير�سوم تاأخري ال�سداد 

150 ريال قطرير�سوم جتاوز حد االئتمان امل�سموح  

ر�سوم ال�سيكات املرجتعة اأو ر�سوم 

القيد املدين املبا�سـر املرجتع 

200 ريال قطري

 ر�سوم حتويل العملة اإىل 

عملة الفواتري

%2٫8

100 ريال قطرير�سوم التحقيق 

 35 ريال قطـري للك�سف الواحد ر�سوم اإعادة طباعة الك�سف

)اإعادة الطباعة لغاية اآخر ثالث 

ك�سوفات جمانًا(

 0٫7% من الر�سيد اجلديد ر�سوم احلماية االئتمانية**

لكل �سهر 

ملخ�ص التغطية التاأمينية:

تغطية كحد اأق�سى 5٫000 ريال تاأمني حماية امل�سرتيات*

قطري لكل مطالبة و 180٫000 

ريال قطـري لكل ع�سو بطاقـة كـل 

12 �سهـراً

التاأمني �سد متاعب ال�سفر*:

تاأخر االإقالع اأو اإلغاء الرحالت

اأو املنع من ركوب الطائرة

1٫000 ريال قطري كحد اأق�سى

1٫000 ريال قطري كحد اأق�سىالتاأخر عن رحالت املوا�سلة

1٫000 ريال قطري كحد اأق�سىتاأخر ت�سليم االأمتعة واحلقائب

6٫500 ريال قطري كحد اأق�سىفقدان االأمتعة واحلقائب

1٫400٫000 ريال قطري كحد اأق�سىالتاأمني �سد حوادث ال�سفر

www.americanexpress.com.qa/platinumcredit/insurances ل�سهادة التاأمني ومبالغ التغطية، يرجى زيارة  *

خا�سع لالإن�سمام يف احلماية االئتمانية.  **

لن�سخة كاملة من اتفاقية ع�سو البطاقة وال�رشوط واالأحكام املتعلقة ببطاقتك، ميكنك حتميل الن�سخة االإلكرتونية   

من www.americanexpress.com.qa/platinumcredit/terms اأو احل�سول على ن�سخة مطبوعة يف اأي من مكاتب 

اأمريكان اإك�سربي�س )ال�رشق االأو�سط( �س.م.ب. )مقفلة(.




