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PRICING 

Charges & Fees 

 Monthly account charges: $ 3 or LBP 4,500 or CUR 3 for other currencies. 

 Cost of checkbook (25 checks) - upon 

request and subject to eligibility: 
$ 10 or  c/v  

 Semi- annual statement of account:  Free of charge. 

 Additional statement of account - upon 

request:  
$ 10 or c/v 

 Online banking: Free of charge 

 Credit Card Follows the last list of tariffs 

 Debit Card Follows the last list of tariffs 

 Accidental overdraft charges LBP:  
Debit interest 21% + 1‰ monthly on highest overdrawn 

balance. 

 Accidental overdraft charges USD:  
Debit interest 18% + 1‰ monthly on highest overdrawn 

balance. 

 Accidental overdraft charges CUR:  
Debit interest 18% + 1‰ monthly on highest overdrawn 

balance. 

Credit Interest 

Rates 
 Not applicable on this account. 

The Charges & fees applicable to this account are defined in the last version of the list of Tariffs posted on the Bank’s 

website. 

I hereby confirm that I have received, read and approved the terms and conditions of this product listed here above, and 

that this product meets my objectives and means, and I agree on all its conditions, taking full responsibility by signing this 

form.  

Customer’s Signature: The Bank hereby confirms that this product suits the 

customer’s needs based on his personal and financial 

status, and his ability to abide by the terms and 

conditions of the product and bear its risks.  

 
Date: Branch Manager Signature: 

 

 

 

Branch:  

Customer Name:  

Customer Account Number:  

PRODUCT DESCRIPTION 

Account Nature Current account allowing the customer to deposit and withdraw at anytime  

PRODUCT FEATURES 

Terms & Conditions 

 Minimum required start up 

balance: 
Not applicable. 

 Available currencies: 
LBP, USD, EUR, CHF, GBP, AED, AUS & CAD (other 

currencies may be available upon request) 

 Blocking period: Not applicable. 

 Maturity: Not applicable. 

 Acceptable Transactions: 

Deposits and withdrawals through cash, checks, 

Incoming/ outgoing transfers, bills domiciliation, loans 

and credit card bills settlements. 

 Overdrafts: Not available. 



|خصائص وشروط الخدمات والمنتجات  الحساب الجاري/   الشيكات 
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 المترتّبة على الحسابالرسوم  

 الرسوم الشهرية  .وحدات ماليّة بالعمالت األخرى ٣أو  .ل.ل ٤٬٥٠٠أو  د.أ. ٣

 الرسوم والعموالت

 ما يعادلها بالعمالت األخرى. أو   د.أ.۱٠
 ( ۲٥كلفة دفتر الشيكات )وحسب  للطلببناًء  شيًكا

 األهلية

 حساب النصف سنويالكشف   مجاني.

 (للطلبإضافي )بناء كشف حساب   ما يعادلها بالعمالت األخرى أو   د.أ.۱٠

 الخدمات المصرفية اإللكترونية   مجانيّة

 بطاقة إئتمان   الجدول األخير للرسوم تتبع

 فوريبطاقة دفع   الجدول األخير للرسوم تتبع

 دين. مشهريًّا على أعلى رصيد  باأللف ۱شهريًّا +  ٪21فائدة مدينة بنسبة 
 ا الرسوم على الحساب المكشوف بالليرة اللبنانية إذ

 حصل

 دين.مشهريًّا على أعلى رصيد  باأللف ۱شهريًّا +  ٪18فائدة مدينة بنسبة 
  الرسوم على الحساب المكشوف بالدوالر

 حصل األميركي إذا 

 دين.مشهريًّا على أعلى رصيد  باأللف ۱شهريًّا +  ٪18فائدة مدينة بنسبة 
  أخرى  تبعمال على الحساب المكشوفالرسوم

 حصلإذا 

 .دائنةفائدة  ال تسري على هذا الحساب 

 تطبق على هذا الحساب الرسوم والعموالت المحددة في الجدول األخير للرسوم المنشور على الموقع االلكتروني للمصرف. 

لتوقيع االمسؤولية عند  أعاله، وأّن هذا المنتج يتناسب مع أهدافي وإمكانياتي، متحمالً كاملأفيد بأني استلمت، واطلعت، ووافقت على شروط وأحكام هذا المنتج المذكورة 

  على هذا المستند.

اللتزام اهذا المنتج مالئم لحاجات العميل باالستناد الى وضعه الشخصي والمالي وقدرته على يؤكد المصرف أن 

 .وعلى تحمل مخاطره بشروط واحكام المنتج
 :توقيع العميل 

 التاريخ: توقيع مدير الفرع:

 

 الفرع: 

 اسم العميل: 

 رقم حساب العميل: 

 وصف الحساب 

 نوع الحساب   يخًول العميل إجراء عمليات السحب واإليداع في أي وقت حساب جاري 

 ميزات الحساب 

 لفتح الحساب المطلوب األدنى الرصيد حدّ   ال يوجد.

 األحكام والشروط

نه الليرة اللبنانية، الدوالر األميركي، اليورو، الفرنك السويسري، الجي

 العمالت)اإلسترليني، الدرهم اإلماراتي، الدوالر األسترالي والدوالر الكندي. 

 .(للطلباألخرى متاحة بناء 
  فرةالمتوالعمالت 

 مدة التجميد  .ال يوجد

 االستحقاق  .ال يوجد

وطين ت ،التحاويلنقداً أو بواسطة الشيكات أو تحريك الحساب سحباً وايداعاً، 

  الفواتير وتسديد القروض وفواتير بطاقات االئتمان.
 العمليات المقبولة 

 إمكانية تحويل الحساب إلى مدين  غير متاحة.


