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Branch:  

Customer Name:  

Customer Account Number:  

 

PRODUCT DESCRIPTION 

Account Nature Current account for salary domiciliation 

PRODUCT FEATURES 

Terms & Conditions 

 Minimum required start up balance: Not applicable. 

 Available currencies: Pay base currency: LBP, USD, EUR 

 Blocking period: Not applicable. 

 Acceptable Transactions: 

Deposits and withdrawals through cash, checks, incoming/ 

outgoing transfers, bills domiciliation, loans and credit card 

settlements. 

 Passbook issuance: Not applicable. 

 Overdrafts: Not applicable. 

PRICING 

Charges & Fees 

 Monthly account charges: $ 2 or LBP 3,000 or c/v for other currencies. 

 Visa PayWave Debit Card Free of charge 

 Credit Card 
Free of charge for the first year, then free if limit is fully used at 

least twice yearly (except for World cards) 

 SMS Alert (Cards) Free of charge 

 SMS Alert (Salary Payment) Free of charge 

 Cash Withdrawal via ATM (for debit 

card) 
Free on Saradar Bank ATMs  

 Online Banking Free of charge 

 Checkbook issuance(25 checks) - 

upon request and subject to 

eligibility:  

Free upon opening of the account 

Then $ 10 or c/v 

 Annual statement of account:  Free of charge. 

 Additional statement of account 

(upon request):  
$ 10 or c/v 

 Utility bills domiciliation  $ 2 or equivalent in other available currencies. 

 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 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:  

 

 



| والمنتجات الخدمات وشروط خصائص الراتب توطين حساب   
 
 

KFS8 Arabic |Product Development| Key Fact Statement | Payroll Account | 2019 | Page 1 of 1 

 

 الفرع: 

 العميل:اسم  

 رقم حساب العميل: 
 

 وصف الحساب 

 نوع الحساب   . لتوطين الراتب حساب جاري 

 ميزات الحساب 

 لفتح الحسابالمطلوب  األدنى الرصيد حد    .ال يوجد

 األحكام والشروط

 :فرةالعمالت المتو  .واليورو ،الدوالر األميركي، لدفع الرواتب: الليرة اللبنانية العمالت األساسية

 مدة التجميد  .ال يوجد

 .التحاويلنقداً أو بواسطة الشيكات أو تحريك الحساب سحباً وايداعاً، 
  كما يجوز توطين الفواتير وتسديد القروض وفواتير بطاقات االئتمان.

 المقبولة العمليات 

 دفتر توفير   .ال يوجد

 إمكانية تحويل الحساب إلى مدين  غير متاحة.

 على الحساب الرسوم المترتّبة

 الرسوم الشهرية المترت بة على الحساب  ما يعادلها بالعمالت األخرى.أو  .ل.ل ٣٬٠٠٠أو  د.أ. ٢

 الرسوم والعموالت

 Visa PayWave – بطاقة دفع فوري  مجانية 

بطاقة للسنة األولى ومن ثم مجانية للسنوات الالحقة في حال استعمال سقف ال مجانية

 (World Card)تُستثنى ال  مرتين في السنة على األقل
 بطاقة إئتمان 

 مجاني ة
  خدمة التبليغ عبر الرسائل القصيرة عند كل استعمال لبطاقة الدفع

 الفوري أو اإلئتمان

 الراتب دفع عند القصيرة الرسائل عبر التبليغ خدمة  مجاني ة

 الصراف اآللي بواسطة بطاقة الدفعأجهزة سحب األموال عبر   بنك لسرادار التابعة األجهزة من للسحوبات مجانية

اني  الخدمات المصرفية اإللكترونية  ةمج 

 مجاني في حال تم طلب دفتر الشيكات عند فتح الحساب

 ما يعادلها بالعمالت األخرى أو د.أ.  ۱٠من ثم  
  طلب وحسب األهليةللبناًء   شيًكا( ٢٥دفتر شيكات )إصدار 

 سنويال الحساب كشف   مجاني

 طلب(للكشف حساب إضافي )بناء   ما يعادلها بالعمالت األخرى. أو   د.أ. ۱٠

 توطين فاتورة خدمات عامة  ما يعادلها بالعمالت األخرى.أو  د.أ. ٢

 حصلالرسوم على الحساب المكشوف بالليرة اللبنانية إذا   شهريًّا على أعلى رصيد مدين.  باأللف ۱شهريًّا +  ٪21فائدة مدينة بنسبة 

 حصل الرسوم على الحساب المكشوف بالدوالر األميركي إذا   شهريًّا على أعلى رصيد مدين. باأللف ۱شهريًّا +  ٪18فائدة مدينة بنسبة 

 حصلأخرى إذا  تبعمال الرسوم على الحساب المكشوف  شهريًّا على أعلى رصيد مدين. باأللف ۱شهريًّا +  ٪18فائدة مدينة بنسبة 

 .دائنةفائدة  ال تسري على هذا الحساب 

 المنشور على الموقع االلكتروني للمصرف. األخير للرسومجدول التطبق على هذا الحساب الرسوم والعموالت المحددة في 

  ا المستند.التوقيع على هذ الً كامل المسؤولية عندأفيد بأني استلمت، واطلعت، ووافقت على شروط وأحكام هذا المنتج المذكورة أعاله، وأّن هذا المنتج يتناسب مع أهدافي وإمكانياتي، متحم

قدرته والعميل باالستناد الى وضعه الشخصي والمالي هذا المنتج مالئم لحاجات يؤكد المصرف أن 

 .وعلى تحمل مخاطره على االلتزام بشروط واحكام المنتج
 :توقيع العميل 

 التاريخ: توقيع مدير الفرع:

 

 


