العموالت والمصاريف الخاصه ر
بالشكات
الخدمات والمنتجات المقدمه

العموالت  /المصاريف
فتح الحسابات لشركات قطاع الخدمات المصرفية
حساب جاري
 ٣٠٠جم
 ٢٠,٠٠٠جم
 ٣٠٠جم (يعفي منها عمالء اإلئتمان)

ايزي بيزنس
 ١٠٠جم
ال يوجد
ال يوجد

سوبر بيزنس
 ٢٠٠جم
ال يوجد
ال يوجد

 ١٠٠جم معفاة في الشهر األول
ومعفاة للعمالء الذين تتجاوز متوسط أرصدة حساباتهم  ٥٠ألف جم

 ٢٠٠جم معفاة في الشهر األول
ومعفاة للعمالء الذين تتجاوز متوسط أرصدة حساباتهم  ١٥٠ألف جم

 ١٠٠جم في اليوم الواحد ألي عدد من المعامالت داخل الفرع
باإلضافة إلى الرسوم المعلنة
ال يوجد
ال يوجد
يطبق خصم  ٪٥٠على الرسوم المعلنة
تطبق الرسوم المعلنة
-

-

 100جم أو مايعادلها

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 ٥٠جم
 ١٥٠جم شهريًا
تطبق الرسوم المعلنة
تطبق الرسوم المعلنة
-

 ٪٢.٥للحسابات التي تتجاوز  ٥٠٠ألف جم
ال يوجد
 ١٥٠جم شهريًا
يطبق خصم  ٪٥٠على الرسوم المعلنة
دفتر شيكات مجانًا ( ٢٤ورقة)
بدون عموله
2.50%
2.00%
عمولة شهرية  USD 30وعموله متحصالت %3
ملحوظة ( :يف حاله عدم االحتفاظ بالحساب بمتوسط شهري  EGP 25kمن قيمه المتحصالت يتم تحصيل إيجار شهري  EGP 150عن  POSو)MPOS
ملحوظة :و يعف من مصاريف فتح الحساب (حسابات  )Proceedsكود 1010
العمليات التي تتم بإدارة خدمة العمالء
 25جم عن كل شيك ( جنيه مرصي ) 5دوالر أو ما يعادلها عن كل شيـك( عملة أجنبية )
 2جنيه عن كل شيك بحد أقىص  75جنيه أو ما يعادلها
 75جم أو ما يعادلها لكل توكيل
 50جم عن كل شهادة ++
 50جم عن كل شهادة
 5جنيه عن كل ورقة بحد أقىص  300جنيه أو ما يعادلها عن كل حساب
 10جنيه عن كل ورقة بحد أقىص  600جنيه أو ما يعادلها عن كل حساب XXX
 500جنيه عن كل شهادة ( متضمنة أتعاب مراقب الحسابات)
 100جنيه عن كل شهادة( متضمنة أتعاب مراقب الحسابات)
جم120
جم 240
جم 500
جم 2500
160جنيه أو مايعادلها دوالر
80جنيه أو مايعادلها دوالر
40جنيه أو مايعادلها دوالر
جنيه عن كل مستند 20

المعايير/نوع الحساب
رسوم االشتراك
الحد األدنى
مصاريف الحد األدنى
الرسوم الشهرية
مصاريف إدارية تحصل سنويا
مصاريف المعامالت داخل الفروع
العائد
رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر ATM
خدمات CIB Business Online
مصاريف المعامالت اإللكترونية
إصدار دفتر شيكات
مصاريف اصدار بطاقة االئتمانية
عموله علي متحصالت POS
عموله علي متحصالت MPOS
بوابة الدفع اإللكتروني
-

إيقاف صرف الشيكات ***
فقدان شيك أو دفتر شيكات
 مصاريف إصدار التوكيل المصرفي **إصدار شهادة بالرصيد أو حجم التعامل (عن السنة الحالية)
إصدار شهادة بالرصيد أو حجم التعامل (عن سنوات سابقة)
إصدار كشف حساب ( إضافي ) بناء على طلب العميل ( xxعن السنة الحالية)
إصدار كشف حساب ( إضافي ) بناء على طلب العميل ( xxعن سنوات سابقة)
 إصدار شهادات شركات تحت التأسيس أو زيادة رأس مال شركات قائمة إصدار شهادات شركات تحت التأسيس أو زيادة رأس مال شركات قائمة (+فى حالة رأس مالالشركة  250ألف جم أو أقل)
كشف حساب سنوي  -ربع سنويا
كشف حساب سنوي  -شهريا
كشف حساب سنوي  -أسبوعيا
كشف حساب سنوي  -يوميا
إصدار دفتر شيكات  -شيك  48ورقه
إصدار دفتر شيكات  -شيك  24ورقه
إصدار ر
دفت شيكات  -شيك  12ورقه
اعتماد صحة التوقيعات على مستندات لم تصدر عن البنك *

عموالت أخرى

 100جم
بطاقات اإليداع للشركات **

ر
بالمشوعات الصغتة والمتوسطة++/+:
القروض الخاصة
بحث الملكية واستخراج الشهادات ر
للمشوعات المتوسطة والصغتة
عن طريق القطاع القانون
 ++ملحوظة :هذه العموالت بخالف أى مصاريف أو رسوم ترصف أو تدفع أثناء ر
مباشة العمل
القانون ..
إصدار بطاقات اإليداع ر
للشكات
تجديد بطاقات اإليداع ر
للشكات

بدون عمولة
بدون عمولة
البطاقات االئتمانية  -بطاقة الشركات
جم 250
جم 250
جم 100
2.19%
جم 5
ر
المشتيات فقط لبطاقات ر
ر
الشكات الصغرى و المتوسطه
حت  45يوم عىل
جم 30
جم 50
بدون مصاريف
( 2%بحد ادن  20جم)
( 4%بحد ادن  20جم)
3%

رسوم االصدار
رسوم التجديد
رسوم اصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة
ر
المشتيات و السحب النقدى
رسوم تمويلية عىل
ٔ
رسوم التامي عىل الرصيد المدين
ر
فته السماح
رسوم تجاوز الحد االئتمان
رسوم التاخر يف السداد
االل
رسوم السحب النقدي من ماكيينة  CIBللرصف ي
رسوم السحب النقدي من ماكينات الرصاف االل االخري داخل مرص
االلخارج مرص
رسوم السحب النقدى من ماكينات الرصاف ي
الهامش عىل اسعار رصف العمالت االجنبية
بطاقات الخصم المباشر  -فيزا بالتينيوم للشركات

جم 50
جم 50
جم 50
بدون مصاريف
( 2%بحد ادن  20جم)
( 4%بحد ادن  20جم)
3%

رسوم االصدار
رسوم التجديد
رسوم اصدار بدل فاقد/تالف للبطاقة
االل
رسوم السحب النقدي من ماكيينة  CIBللرصف ي
رسوم السحب النقدي من ماكينات الرصاف االل االخري داخل مرص
االلخارج مرص
رسوم السحب النقدى من ماكينات الرصاف ي
الهامش عىل اسعار رصف العمالت االجنبية

