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 للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ةالجاري اتالحساب

Package)  ADVANCED (SME 

 

 :أحكام وشروط

 او بحضور وموافقة ولي االمرسنة  81 ال  عمرك جاوزأن يت 

 

 : الخصائص

 :دنى للوديعة أدون حد  ركييمألو الدوالر اأبالليرة اللبنانية  العملة 

 بالليرة اللبنانية يعادله $ أو ما 15:عمولة شهرية 

 معدل الفائدة الممنوحة  : 

 0  :بالليرة اللبنانية يعادله أو ما $4.999999و $0بين رصيد ل%  

 بالليرة اللبنانية يعادله أو ما $80.000و $0.000بين رصيد ل:  

 0..0 % على الوديعة بالدوالر األمريكي 

 8..0على الوديعة بالليرة اللبنانية % 

 بالليرة اللبنانية يعادله أو ما $80.000 يتجاوز رصيد ل: 

 0.0 على الوديعة بالدوالر األمريكي % 

 2على الوديعة بالليرة اللبنانية % 

 اتبطاقال:  

  مجانية يفاءإبطاقة 

  اساسية ائتمانبطاقة Classic أو Gold مجانية.  

  اضافية ائتمانبطاقةClassic  أو Gold شهريا   .أ.د ٣ كلفةب. 

 انترنت مجانية بطاقة  

  و الشركة أض من قبل صاحب المؤسسة ل الشخص المفو  و  ختمجانية يداع إبطاقة

 .ي التابع للمصرفآللالصراف ا عبركات ييداع النقدي والشإلجراء اإ

  :الخدمات المصرفية االلكترونية 

 لي التابع للمصرفآلالصراف ا على  يفاءإلبطاقة ا استعمال: 

 000..بصفر% عمولة على ان ال يتعدى المبلغ المودع ال  نقدي يداعإ$ 

 .يوميا  

 بصفر% عمولة. نقدي سحب 

 بطريقة سهلة وامنة بحيث تحصل على نسخة من الشيك.  شيكات يداعإ 

 االشتراك في الخدمات المصرفية اإللكترونية كلفة: 

 0.0 شهريا" لمشتركي  د.أ. "Lite" و "Classic " 

  1شهريا" لمشتركي د.أ. "Premium" 

 .اشتراك مجاني في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخلوي 

 على بطاقة االيفاء لكترونية المجانية عند كل عمليةإلخدمة الرسائل ا. 

 تقديمات اضافية : 

 (.80.000)تغطية لغاية  ضد الحوادثتأمين  بوليصة$ 
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 كيعن كل ش .ل.ل 00.او  د.أ. 0.0 شيكات: يداعإ على عمولة. 

  المصرفكشف حساب نصف سنوي مجاني مصدق من. 

 توطين الفواتير مجانا على الحساب وبأعداد غير محدودة. 

  4أو ما يعادله بالليرة اللبنانية لكل دفتر  .أ.د 3 مجانية سنويا" و شيكاتتر ادف

 السنة. خالل إضافي

 على القروض فلم مصاريف ال: فلم مصاريف. 

  عمولة ال: بالليرة اللبنانيةتحاويل محلية. 

  :أ.د 0 عمولةتحاويل محلية بالعمالت االجنبية. 

  :أ.د 80 عمولةتحاويل خارجية. 

 مع االبقاء على الحد االدنى 9مصاريفالعلى  %20حسم  ات تمويل التجارة:عملي 

 .االقصى الحدو

 أ.د 0 عمولةة: دقمص شيكات. 

 ب مجاني لمكنة يتركPOS واحدة. 

  حديدي صندوق إيجار على %00حسم. 

 

 المصاريف والعموالت:

 الدوالر ب للحساب%18  بنسبة 9المدينتطبق هذه الفائدة على الرصيد  :فائدة جزائية

 .بالليرة اللبنانية للحساب %25و األمريكي

 مدين الى الحساب تحولعند كل عملية  مصرف$ عمولة ثابتة لل8: غرامة. 

  :على اعلى رصيد مكشوف خالل الشهر   ‰8.82تطبق فائدة عمولة 

 

 المستندات المطلوبة: 

 اشهر 3 من ألكثر تاريخه ال يعود أو اخراج قيد أصلي فردي نسخة عن بطاقة الهوية. 

 .)إفادة سكن )فاتورة كهرباء أو خط ثابت 

 

 مالحظة:

تجاه يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف  ال

 .العميل

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف

 

 اشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط 9 استلمت

 ----- / ----- / ----- نسخة عنه بعدما افهمت مضمونه ووقعت بتاريخ 

 

 توقيع العميل


