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Exclusive

رسوم السحب وااليداع النقدي من الشباك  20,000مبلغ أقل من جم 

سداد بطاقات ائتمان بواسطه عمالء االفراد او من يمثله قانونا   جنيه 20000 اقل من 

بيع الشيكات السياحيه صادره بالريال السعودي عن كل عمليه

اء شيكات سياحيه صادره بالريال السعودي شر عن كل عمليه

بيع شيكات سياحيه صادره بالعمله االجنبيه عن كل عمليه

الشيكات المقدمه لمرصفنا والصادره عن العمليات المتنازع عنها لصالح البنك

            الصرف نقدا بموجب تعليمات كتابية  أوBlank Cheques

          صرف كوبونات األسهم من خالل مندوب شركة مصر للمقاصة

ي تتم بعد مواعيد العمل الرسمية      -
أو أيام السبت أو ( ظهرا 2 )اإليداعات النقدية الت   

العطالت الرسمية

اإلضافة الفورية لإليداعات النقدية بناء عىل طلب العميل 

 البنك
ى
تكلفة اإليداع ذات اليوم بدال من تاري    خ حق اإليداع الالحق المعمول به ف

 
ى
تكلفة اإليداع ذات اليوم بدال من تاري    خ حق اإليداع الالحق بالجنيه المرصى المعمول به ف

T+3البنك للعمالء 

 
ى
تكلفة اإليداع ذات اليوم بدال من تاري    خ حق اإليداع الالحق بالجنيه المرصى المعمول به ف

T+5البنك للعمالء

تحصيل اإليداعات النقدية من مقر العمالء خارج فروع  البنك 

كة فالكون بأن يتحمل البنك تكلفة                   ( ألف جم70) جم عن كل حقيبة9تم االتفاق مع شر

ى
مصاريف اصدار شيك مرصف جم

بالجنيه المرصى (مقبول الدف   ع)شيك معتمد للرصف 

بالعمله األجنبية  (مقبول الدف   ع)شيك معتمد للرصف 

P.O    ي أو شيك معتمد للرصف
ى
أو أمر الدفع (مقبول الدفع  )إلغاء شيك مرصف

ي 
ى
إيقاف رصف شيك مرصف بالجنيه المرصى

بالعمله األجنبية (مقبول الدفع )إيقاف رصف شيك معتمد للرصف 

ي األلف) 
 
(ان وجدت)مصاريف التلكس أو السويفت +  دوالر أو ما يعادلها 150 دوالر وحد أقىص 15بحد أدن  %0,3(ثالثة ف

جم 10

جم 20

السويفت باإلضافة إىل مصاريف المراسل/ مصاريف التلكس   + 5 دوالر

ي المائه)1%
 
ي  (واحد ف

 دوالر و بدون حد اقىصي2بحد ادن 

ي األلف) 
 
(ان وجدت)مصاريف التلكس أو السويفت + جم 500جم وحد أقىص 50حد أدن % 0,2(اثني   ف   

( الف جم70)لكل حقيبة 14جم  

جم  او مايعادلها وبدون حد أقصى100بحد أدنى % 0.2(اثنين فى األلف) 

جم وبدون حد أقصى100بحد أدنى % 0.3(ثالثة فى األلف) 

جم وبدون حد أقصى100بحد أدنى % 0.5(خمسه  فى األلف) 

ي األلف حد ادن  
 
مصاريف السويفت+ جم 400جم و حد اقىص30اثني   ف

جم عن كل عملية40 مجانا

عموالت قسم الرصف

 األلف)  0,5%  
ى
بدون حد أقىص (خمسة ف  

ي المائه)%2الدفع بالعمله المحليه 
ى
ى ف بدون عموله (الدفع بالعمله االجنبيه )" من قيمه الشيكات المباعه  (اثني 

ي المائه)%1الدفع بالعملهاالجنبيه 
ى
ى ف اه  (اثني  بدون عموله (الدفع بالعمله المحليه )" من قيمه الشيكات المشت 

 او حد اقىص 2%.
ى
ي االلف )بدون حد ادن

ى
ى ف (اثني   

جم عن كل عملية40 مجانا

صرف شيكات مصرفية صادرة من شركة الفردان بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

صرف شيكات مصرفية صادرة من شركة الراجحى بالسعودية         

صرف شيكات مصرفية صادرة من شركة الجزيرة للصرافة بقطر        

صرف شيكات صادرة من شركة األنصارى للصرافة       

صرف شيكات صادرة من شركة توماس كوك الروستمانى للصرافة         

+ صرف شيكات صادرة من شركة البحرين للصرافة بالكويت 

جم 10

ي تتم خالل مواعيد العمل الرسمية
يضاف حق يوم عمل زيادة عن النظام المعمول به حاليا بالنسبة لإليداعات الت 

بدون عموله بالجنيه المرصى

 جم5بالعمله االجنبيه 

بدون عموله بالجنيه المرصى

بدون عموله بالجنيه المرصى

دوالر 3

بدون عموله بالجنيه المرصى

دوالر 2

دوالر 2

بدون عموله بالجنيه المرصى

دوالر 2

بدون عموله بالجنيه المرصى

دوالر 2


