
Prime PlusWealthتعريفةخدمة العمالء
 Exclusive
Wealth و 

Private

مصاريف فتح حساب جديد

حساب جاري
مجاًنامجاًنا25 جم50 جمأو توفير

 Miles حساب
everywhereمجاًنا250 جم250 جم250 جم

مصاريف االشتراك

 Savers حساب توفير
بالجنية المصري 

40 جم كل 3 
شهور

40 جم كل 3 
شهور

 60 جم كل 3 
شهور

  90 جم كل 3 
شهور

 Savers حساب توفير
بالعملة األجنبية

“بما يعادل”

 40 جم كل 3 
شهور

40 جم كل 3 
مجانًامجانًاشهور

30 جم كل 3 حساب جاري
شهور

30 جم كل 3 
شهور

50 جم كل 3 
شهور

 ٨0 جم كل 3 
شهور

 Miles حساب
مجاًنا 200 جم200 جم200 جمeverywhere )سنوية(

كشف حساب
(خصم مصاريف كشوف
 الحسابات كل 3 شهور)

35 جم35 جم35 جمربع سنوي
 Exclusive

Wealth 35 جم
- Private مجاًنا

105 جم105 جم105 جمشهرًيا
 Exclusive

Wealth 105 جم
- Private مجاًنا

250 جم250 جم250 جمأسبوعًيا
 Exclusive

Wealth 250 جم
- Private مجاًنا

٨25 جم٨25 جم٨25 جميومًيا
 Exclusive

Wealth ٨25 جم
- Private مجاًنا

مصاريف كشف الحساب 
7.5 جم7.5 جم7.5 جماإللكتروني

 Exclusive
 Wealth
7.5 جم
Private

مجانًا

1500 جم المصاريف السنوية لحفظ المراسالت

كشف حساب إضافي

7 جم عن كل ورقة بحد أقصىعن السنة الحالية
مجاًنا300 جم عن كل حساب

15 جم عن كل ورقة بحد أقصىعن السنوات السابقة
مجاًنا600 جم عن كل حساب

مجاًنا75 جم 75 جم إصدار شهادة بالرصيد

الحد األدنى لرصيد الحساب
(يتم احتسابه على إجمالي أرصدة العميل)

الحد األدنى لرصيد 
1,000,000 جم10 آالف جم10 آالف جمالحساب

رسوم الحد األدنى لرصيد 
300 جم50 جم50 جمالحساب

إصدار دفتر شيكات

4٨ ورقة
312 جم

أو ما يعادلها بالدوالر االمريكي

24 ورقة
156 جم

أو ما يعادلها بالدوالر االمريكي

 12 ورقة
7٨ جم

أو ما يعادلها بالدوالر االمريكي

مجاًنا100 جم مصاريف إصدار التوكيل المصرفي

25 جم25 جم25 جم25 جماعتماد صحة التوقيع

0.3% )ثالثة في األلف( بحد أدنى 50 جم وحد أقصى 1000 جمتقسيم التركات

طلب صورة مستند/قيد بالحساب

3 جم عن كل عن السنة الحالية
ورقة

3 جم عن كل 
3 جم عن كل ورقةورقة

 7 جم عن كل عن السنوات السابقة
ورقة

 7 جم عن كل 
 7 جم عن كل ورقةورقة

إيقاف صرف الشيكات

25 جم عن كل جنيه مصري
شيك 

 25 جم عن كل 
شيك

25 جم عن كل 
مجاًناشيك

الدوالر األمريكي
5 دوالر أو ما 

يعادلها عن كل 
شيك  

5 دوالر أو ما 
يعادلها عن كل 

شيك

 5 دوالر أو ما 
يعادلها عن كل 

شيك
مجاًنا

فقدان شيك أو دفتر شيكات

2 جنيه عن كل 
شيك بحد أقصى 

75 جنيه
أو مايعادلها

2 جنيه عن كل 
شيك بحد أقصى 

75 جنيه
أو مايعادلها

2 جنيه عن كل 
شيك بحد أقصى 

75 جنيه
أو مايعادلها

مجاًنا

5 جم5 جم5 جم5 جماستعالم العميل عن رصيد الحساب بالفرع

25 جم عن كل 50 جم لالشتراكتعليمات مستديمة لتنفيذ تحويالت داخلية
عملية

10 جم عن كل 
مجاًنامجاًناعملية

40 جم عن كل 50 جم لالشتراكتعليمات مستديمة لتنفيذ تحويالت خارجية
عملية

10 جم عن كل 
مجاًنامجاًناعملية

 MasterCard وVisaتسوية مطالبات البطاقات االئتمانية
تطبق عموالت ومصاريف التحويالت المحليةوغيرها.

 عمولة الرد بمعرفة القطاع القانوني على طلب
25 جم عن كل شيك بيانات لغير عمالء البنك

خدمة خزائن اإليداع الليلي
(للعمالء بموافقة مدير الفرع)

 بدون عمولة - تكلفة شنطة إيداع 15 جم - تكلفة شريط تأمين الشنطة 
Sealing Tape 1جم - بطاقة استخدام الخزينة 35 جم 

    Bedaya Savings حساب تعريفة

مجاًنا )لعمالء الشمول المالي فقط(  مصاريف فتح حساب جديد

5 جـم شهرًيا
)لعمالء الشمول المالي فقط(  رسوم اشتراك

رسوم وتكاليف 
خدمة العمالء

رسوم التوصيل الدولي تعريفة

30 دوالر أمريكي مصاريف الشحن الدولي


