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 حساب العروسين

 

 :أحكام وشروط

 .81قل من أو بحضور وموافقة ولي األمر إذا أسنة  81من  "إبتداء العمر:

 

 الخصائص: 

 :دنى للوديعةأدون حد  ركييمألو الدوالر اأبالليرة اللبنانية  العملة.  

 :أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.  "شهريا $1.5 عمولة شهرية 

 حسب الرصيد المتوفر معدل الفائدة الممنوحة:  

 %(0$ ال يستفيد من الفائدة )99444إلى صفر  بين -

على  %(0..8)و ميركياألدوالر على ال %(0..0)$ 899444$ و 09000بين  -

 لبنانية.الليرة ال

 لبنانية.الليرة على ال %(2)ركي ويماألدوالر على ال %(0.00) وما فوق 80.000$ -

 مّدة صالحية الحساب: سنة واحدة 

 

 :حساب العروسين فوائد

 ي.مجانبشكل لكترونية إلخدمة الرسائل امع  (إضافيةوأساسية ) يفاءإ تيبطاق 

 لكترونية إلخدمة الرسائل اأو ذهبية مع كالسيكية  (إضافيةوأساسية ) ئتمانإ تيبطاق

 .يمجانبشكل 

 إنترنت مجانية تيبطاق 

 لمشتركي  "شهريا .أ.د 0.0 بكلفة لكترونيةإلفي الخدمات المصرفية ا اشتراك "Lite "

 . "Premiumلمشتركي " "شهريا. أ.د 1 و "Classicو "

 وي.مجاني في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخل اشتراك 

 كشف حساب مجاني نصف سنوي 

 لعروسينافي حساب  نللمودعي مجانية خدمة إرسال رسائل "شكر" إلكترونية. 

 

 :عروضات حساب العروسين

  والسفر وقروض السيارات الشخصية ضوقرالمصاريف ملف على ال. 

 تستوفى  خبيرالكلفة و9 ةيقروض السكنال على مصرف ملف وال عمولة ال مصاريف
بحسب العرض الحالي على تعاد الى العميل عند صرف القرض9 وعند تعيين الخبير9 

 أن يعود للمصرف امكانية اعادة النظر بالعرض الحقا.
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 20 الحديدي% حسم على إيجار الصندوق. 

 00حساب العروسين. المسحوبة من المصرفية الشيكات % حسم على 

 فقط واحدة ولمرة يمجانبشكل  لحسابات العروسين شيكاتتر دف. 

  ق الفرع في حساب العروسين:يصنادعلى عمولة اإليداع 

 . خالل يوم واحد أميركي دوالر  0.000عمولة لغاية مبلغ  %صفر -

 .خالل يوم واحد أميركي دوالر  0.000تجاوز  ندعمولة ع‰ 2 -

 بصفر%  النقدي يداعإليفاء لعمليات السحب واإللي ببطاقة اآلا الصراف إستعمال

 . ركييدوالر أم 000..ون للمبالغ دعمولة 

  :أو ما يعادله بالليرة اللبنانية دوالر أميركي 1توطين فواتير. 

 

 المصاريف والعموالت:

 المكشوف كالتالي:تطبق على الرصيد  :فائدة جزائية 

 على الرصيد المكشوف% 81كي تطبق فائدة حساب الدوالر األمير -

 على الرصيد المكشوف% 20حساب الليرة اللبنانية تطبق فائدة  -

 نكشاف حسابك.عند كل عملية مبالغ فيها تؤدي إلى إ$ عمولة ثابتة 8: غرامة 

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

 

 المستندات المطلوبة: 

 خراج قيد أصلي فردي.أو إ نسخة عن بطاقة الهوية 

 .)إفادة سكن )فاتورة كهرباء أو خط ثابت 

 

 مالحظة:

لتزام من قبل المصرف تجاه إو أالخصائص والشروط بمثابة موافقة  ن تعتبر هذهأيمكن  ال

 .العميل

 .دراسة للملفلى إستناد إلو رفض الطلب باأيحتفظ المصرف بحقه بقبول 

 

 ستلمتإتن هذا الكتاب من خصائص وشروط 9 مني بالموافقة على ما ورد في م ا"شعارإ

 ----- / ----- / ----- فهمت مضمونه ووقعت بتاريخ أنسخة عنه بعدما 

 

 توقيع العميل


