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أوالً  :احلساابت اجلارية الدائنة
فرع أ

احلد األدين لفتح احلساب

فرع ب،ج

 2500جنية

مصاريف فتح احلساب اجلاري

 100جنية

مصاريف سنوية علي احلساب
اجلاري

 60جنية

مصاريف كشوف احلساب الدورية
مصاريف كشوف احلساب الغري
دورية عن العام احلايل

 8جنية عن كل صفحة حبد ادين  20جنية

مصاريف كشوف احلساب الغري
عادية عن سنوات سابقة

 10جنية عن كل صفحة حبد ادين  50جنية

مصاريف املصادقات السنوية

 25جنية مرة واحدة يف السنة

 50جنية علي كل شيك مرتد
 100جنية

شيك موقوف صرفه
توكيل داخلي

تقسيم تركة

 3عن كل شيك
 120جنية سنوايً ختصم  30جنية كل ربع

الشيكات املرتدة

حفظ املراسالت

 20جنية شهرايً

 1000جنية

او ما يعادهلا من العمالت األجنبية

اصدار دفاتر الشيكات

األوامر املستدمية

25جنية ابإلضافة ايل مصاريف الفاكس او السويفت وتعفي
التربعات للمؤسسات اخلريية

 25جنية خبالف الدمغه وجيدد كل  5سنوات

طلب بيان او شهاده

 50جنية عن كل طلب

مصادقة صحة التوقيع

 15جنية

تعديل منوذج توقيع

 10جنية

 3يف االلف حبد ادين  50جنية واقصي  500جنية
اثنياً  :احلساابت اجلارية املدينة

عمولة أعلي رصيد مدين  1.5يف االلف علي اعلي رصيد خالل الشهر
عمولة االرتباط
*  % 1سنواي علي اجلزء الغري مستخدم من احلد او احلدود الفرعية املصرح هبا ابلنسبه
للتسهيالت بكافة أنواعها او القروض قصرية االجل وحتتسب علي الفرق بني اعلي رصيد مدين
واحلد املصرح به خالل مده العقد
*  %0.5سنواي علي الرصيد اليومي غري املستخدم من القرض خالل املدة املصرح هبا
*  3يف االلف سنوايً علي اجلزء الغري مستخدم من احلد او احلدود الفرعيه املصرح هبا لفتح
اعتمادات مستنديه او اصدار خطاابت ضمان

عموالت التخزين
عمولة السحب او البيع من البضائع
املخزنة

حتصل  % 010من قيمة البضائع املفرج عنها
برسم الضمان او االمانه

شيك معتمد ابلعملة
احمللية

 1.5يف االلف حبد ادين  30جنية وحد افصي  150جنية

البضائع املرهتنه اليت جتاوز مده ختزينها
املده املتفق عليها

شيك معتمد ابلعملة
األجنبية

 1.5يف االلف حبد ادين  10دوالر وحبد اقصي  75دوالر
اوما يعادهلا ابلعمالت األخرى

حتصل عموله  %02من قيمة البضائع شهرايً عن
السنه االويل التاليه النتهاء مده التخزين املتفق
عليها وعلي ان تصبح العمولة  %03شهراي عن
كل سنه تلي السنه االويل

شيك مصريف ابلعملة
احمللية

 3يف االلف حبد ادين  15جنية واقصي  400جنية

عمولة املالحظه

150جنية شهراي علي املخازن املغلقة او املفتوحه
لكل خمزن خبالف مرتب أمناء املخازن واخلفراء

شيك مصريف ابلعملة
األجنبية

 3يف االلف حبد ادين  15دوالر واقصي  100دوالر اوما
يعادهلا ابلعمالت األخرى

الشيكات املصرفية والشيكات املعتمدة

عمولة حتويل أموال حمليا
بني مصرفنا والبنوك
األخرى ابلسويفت

 2يف االلف حبد ادين  25جنية واقصي  300جنية

بني مصرفنا والبنوك
األخرى ب ACH

 1يف االلف حبد ادين  15جنية واقصي  75جنية

بني فروع مصرفنا

 2يف االلف حبد ادين  15جنية واقصي  250جنية ويعفي
من العموله صاحب احلساب األصلي

خزائن شخصية
يدفع اتمني مفتاح  500جنية عند طلب استئجار خزينه ترد للعميل عند انتهاء التعاقدوحتصل
قيمة اجيارية سنوية للخزائن الشخصية
خزينه ( )1ارتفاع  8سم

جنية 500

خزينة ( )2ارتفاع  11سم

جنية 600

خزينة ( )3ارتفاع  16سم

جنية 800

خزينه ( )4ارتفاع  22سم

جنية 900

خزينة ( )5ارتفاع  33سم

جنية 1000

خزينة ( )6ارتفاع  66سم

جنية 1500
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اثلثاً  :دفاتر التوفري

البطاقات الدائنة

احلد األدىن لدفرت التوفري االسكاين او االلكرتوين  500جنية او ما يعادهلا من العمالت
األخرى ويف حالة النزول عن احلد األدىن حتصل مصاريف شهرية  10جنية
مصاريف فتح احلساب

 60جنية

مصاريف خدمة حساب سنوية

 40جنية

دفرت توفري األطفال والشباب

الكمبياالت و الشيكات

احلد االدين 50جنية اومايعادهلا من العمالت
األخرى

اوالً :الكمبياالت

 1يف االلف حبد ادين  20جنية واقصي  250جنية

عمولة حتصيل كمبيالة
أتجيل الكمبيالة

20جنية

حفظ الكمبيالة

10جنية عن كل سنه حفظ

اثنياً  :الشيكات
داخل غرفة املقاصة

حتصل مصاريف فعلية  25جنية عن كل شيك
ختفض ايل  5جنية عن كل شيك قيمته  100جنية فاقل

خارج غرفة املقاصة

 2يف االلف عمولة حبد ادين  25جنية واقصي  350جنية

الصرف النقدي
للشيكات الداخلية
بني فروع البنك

حتصل مصاريف إدارية  10جنية للصرف النقدي للشيكات
اكرب من  1000جنية مع عدم حتصيل عموله أموال علي
الشيكات الداخلية اليت تصرف نقدا بني الفروع

خدمات متنوعة اسكانية
رسم استخراج شهادة بيانت
اسكانية

اوالً  :بطاقات ماسرت كارد
عمولة سحب
نقدي

م.
اصدار

م .جتديد

بدل فاقد/اتلف
بطاقات ارقام سريه

ذهيب اصلي

300

200

100

25

 15لكل 1000

ذهيب إضايف

300

200

100

25

 15لكل 1000

كالسيك اصلي

150

100

75

25

 15لكل 1000

كالسيك اضايف

150

100

75

25

 15لكل 1000

اثنياً  :بطاقات برمييوم
م .اصدار

بدل فاقد/اتلف

م .جتديد

اصلي

125

125

40

اضايف

75

75

40

البطاقات املدينة
م .اصدار

م .جتديد

بدل فاقد  /اتلف
بطاقات ارقام سريه

عموله سحب لغري
ماكينات البنك

اصلي  /اتبع

50

20

40

10

5

فلوسي

-

-

10

5

1.7

فلوسي
مدفوع مقدما

10

-

10

-

1.7

بطاقه حكومه

-

-

10

3

1.7

50جنية

تعديل نظام سداد

 150جنية

رسم اعاده جدولة ملستحقات
اسكانية

300جنية

مصاريف إدارية ملراجعه حساب
القرض

 150جنية

بدل فاقد الي مستند

200جنية

حتديث اتريخ مستند

30جنية

رسوم فاكس

 20جنية

مصاريف بريد عمالء إسكان

 10جنية

بدل فاقد لعقد وحدة سكنية

 1000جنية

طلب عقد هنائي لوحدة سكنية

1000جنية

مصروفات السحب من ماكينات الصراف االيل خارج مصر
مصاريف تغيري عمله لالستخدام الدويل
مصروفات السحب من الفرع اقل من  4000جنية
مصروفات الرسائل النصية

 %1.5حبد ادين  15جنية
%2
10جنية
2جنية شهراي

مصروفات االستعالم من ماكينات البنوك األخرى حملي

3جنية

عمولة االستخدام علي االنرتنت

1جنية

عمولة السحب النقدي علي ماكينات البنك

جمانً
جمانً

مصروفات االستعالم علي ماكينات البنك
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