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 Sigmaحساب 
 

 :أحكام وشروط

 :االمر اذا اقل من ذلكسنة او بحضور وموافقة ولي 11إبتداء" من  العمر. 

 

 الخصائص: 

 :بالليرة اللبنانية أو الدوالر األميركي دون حد أدنى للوديعة.  العملة 

 :اللبنانية.شهريا أو ما يعادله بالليرة  $6 عمولة شهرية 

 :معدل الفائدة الممنوحة  

  ( %0 ال يستفيد من الفائدة ) $99444الى  0من المبلغ 

  ( على الوديعة بالدوالر األمريكي و %03.0) $199444و $09000بين ال

 ( على الوديعة بالليرة اللبنانية.13.0%)

  ( %2( على الوديعة بالدوالر األمريكي و )%030) $103000للمبالغ إبتداءا" من

 على الوديعة بالليرة اللبنانية.

 الخدمات المصرفية االلكترونية: 

 شهريا" لمشتركي  د.أ 030 اشتراك في الخدمات المصرفية اإللكترونية بكلفة. "Lite و "

"Classicشهريا" لمشتركي " د.أ 1 " و.Premium" . 

 .اشتراك مجاني في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخلوي 

 ف اآللي ببطاقة اإليفاء لعمليات السحب واإليداع النقدي بصفر% عمولة استعمال الصرا

دوالر أمريكي وايداع الشيكات بطريقة سهلة وامنة بحيث تحصل  3000.للمبالغ دون 

 على نسخة من الشيك.

 .خدمة الرسائل اإللكترونية المجانية عند كل عملية سحب أو إيداع على بطاقة االيفاء 

 التقديمات االضافية المجانية:

  بطاقة إيفاء 

  بطاقة ائتمان 

  بطاقة إنترنت 

  ورقة. 20دفاتر شيكات: سنويا" دفتر واحد مجاني مؤلف من 

 ليرة لبنانية أو ما يعادله بالدوالر األميركي لكل دفتر إضافي. 109000

 تحسب السنة إبتداءا" من تاريخ فتح الحساب.

  (.$103000تغطية لغاية ) ضد الحوادثبوليصة تأمين 

  مجاني مصدق من البنك. سنوي كشف حساب 
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 .توطين الفواتير على الحساب وبأعداد غير محدودة 

  على فتح الملف للقرض الشخصي. %00حسم 

 

 المصاريف والعموالت:

 الفائدة على الرصيد المكشوف بنسبة مئوية تتغّير بتغّير عملة تطبق هذه  :فائدة جزائية

 الحساب كالتالي:

  على الرصيد المكشوف %11حساب الدوالر األمريكي تطبق فائدة 

  على الرصيد المكشوف %20حساب الليرة اللبنانية تطبق فائدة 

 ثابتة للبنك عند كل عملية مبالغ فيها تؤدي الى انكشاف حسابك.عمولة  $8: غرامة 

  :على اعلى رصيد مكشوف خالل الشهر   ‰1312تطبق فائدة عمولة 

 

 المستندات المطلوبة: 

 أو اخراج قيد أصلي فردي. نسخة عن بطاقة الهوية 

 .)إفادة سكن )فاتورة كهرباء أو خط ثابت 

 
 

 مالحظة:

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

 


