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PRICING 

Charges & Fees 

 Monthly account charges: Free of charge. 

 Commission on cash deposit: Free of charge. 

 Commission on cash withdrawal 

(branch): 
5‰ 

 Annual statement of account:  Free of charge. 

 Additional statement of account - upon 

request:  
Follows the last list of tariffs 

 Online banking: Free of charge 

 Credit Card: Follows the last list of tariffs 

 Debit Card: Free of charge. 

 SMS Notifications on Card Transactions: Free of charge. 

 Accidental overdraft charges:  
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. 

The above percentage (100%) is subject to change at any time at the sole discretion of the bank. 

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, opened with fresh funds in foreign currencies (international incoming transfer or 

cash deposit), allowing the customer to withdraw at anytime 100% of the received/deposited funds.  

PRODUCT FEATURES 

Terms & Conditions 

 Minimum required start up 

balance: 
Not applicable. 

 Available currencies: 
Major foreign currencies (USD, EUR, CHF, GBP, AED, AUS 

& CAD) 

 Blocking period: Not applicable. 

 Maturity: Not applicable. 

 Acceptable Transactions: 

Cash deposits and withdrawals (same day value on 

cash deposits) 

International incoming transfers 

Outgoing transfers 

 Checkbook issuance: Not allowed 

 Overdrafts: Not available 
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 الرسوم المترتّبة على الحساب 

 الرسوم الشهرية  مجانيّة

 الرسوم والعموالت

 النقدية الودائع على عمولة  مجانيّة

 الفرع من النقدي السحب عمولة  باأللف ٥

 سنويالحساب الكشف   مجاني

 (للطلبإضافي )بناء كشف حساب   الجدول األخير للرسوم تبعي

 الخدمات المصرفية اإللكترونية   مجانيّة

 إئتمان بطاقة  الجدول األخير للرسوم تتبع

 بطاقة دفع فوري  مجانيّة

 مجانيّة
 كل عند القصيرة الرسائل عبر التبليغ خدمة 

 الفوري الدفع لبطاقة استعمال

 حصل لرسوم على الحساب المكشوف إذا ا  شهريًّا على أعلى رصيد مدين. باأللف ۱شهريًّا +  ٪18فائدة مدينة بنسبة 

 .دائنةفائدة  ال تسري على هذا الحساب 

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

 المذكورة اعاله. % 100نسبة اليعود للمصرف، في أي وقت، ووفقاً الستنسابه المطلق، تعديل  .

الً كامل المسؤولية عند التوقيع أفيد بأني استلمت، واطلعت، ووافقت على شروط وأحكام هذا المنتج المذكورة أعاله، وأّن هذا المنتج يتناسب مع أهدافي وإمكانياتي، متحم

  المستند.على هذا 

وعلى  هذا المنتج مالئم لحاجات العميل باالستناد الى وضعه الشخصي والمالي وقدرته على االلتزام بشروط واحكام المنتجيؤكد المصرف أن 

 .تحمل مخاطره
 :توقيع العميل 

 التاريخ: توقيع مدير الفرع:

 

 

 الفرع: 

 اسم العميل: 

 رقم حساب العميل: 

 وصف الحساب 

 ،يخًول العميل إجراء  ،(النقدية الودائع وأ الدولية الواردة التحويالت) األجنبية بالعمالت جديدة بأموال مفتوح حساب جاري

 قيمة المبالغ الجديدة المودعة/المستلمة في هذا الحساب. % من 100لما يوازي  عمليات السحب في أي وقت، 
 نوع الحساب  

 ميزات الحساب 

 المطلوب لفتح الحساب األدنى الرصيد حدّ   ال يوجد.

 األحكام والشروط

الدوالر األميركي، اليورو، الفرنك السويسري،  (الرئيسية األجنبية العمالت

  )الجينه اإلسترليني، الدرهم اإلماراتي، الدوالر األسترالي والدوالر الكندي
  فرةالمتوالعمالت 

 مدة التجميد  .ال يوجد

 االستحقاق  .ال يوجد

   (نفس تاريخ االستحقاق على االيداعات النقدية) والسحوبات النقدية الودائع
الدولية الواردة التحويالت  

 الصادرة التحويالت
 العمليات المقبولة 

 شيكات دفتر إصدار  .متاح غير

 إمكانية تحويل الحساب إلى مدين  غير متاحة.


