خطا ات ضمان
المصار ف
) % 0.3ثﻼثة

التع فة

اﻷلف( حد أد  50دوﻻر أو ما عادلها للم الغ ح خمسة مليون دوﻻر او ما عادلها
) 0.2%اثن

مقا ل ضمانات صادرة من بنوك أجن ة

اﻷلف( للم الغ أ من خمسة مليون دوﻻر أو ما عادلها .
تحصل عمولة عن ل ثﻼثة شهور أو كسورها

إصدار خطا ات الضمان اﻻبتدائ ة

) % 0.3ثﻼثة اﻷلف( حد أد  75جن ه أو ما عادلها .
تحصل عمولة عن ل ثﻼثة شهور أو كسورها
) % 0.4أر عة

قسم التع فة

ضمانات محل ة صادرة لحساب عمﻼء محلي

اﻷلف( حد أد  75دوﻻر أو ما عادلها للم الغ ح خمسة مليون دوﻻر أو ما عادلها.
مقا ل ضمانات صادرة من بنوك أجن ة

) 0.3%ثﻼثة اﻷلف( للم الغ أ من خمسة مليون دوﻻر أو ما عادلها .
تحصل عمولة عن ل ثﻼثة شهور أو كسورها
) 0.06875%ستة وثمانمائة وخمسة وس عون

اﻷلف( بحد أدنى  75دوﻻر أو ما يعادلها

 ) % 0.55خمسة ونصف اﻷلف( حد أد  125جن ه أو ما عادلها
تحصل عمولة عن ل ثﻼثة شهور أو كسورها

إصدار خطا ات ضمان محل ة مقا ل ضمانات صادره من بنوك اجن ة
تص ف إتما  BBف ما أقل.
ضمانات محل ة صادرة لحساب عمﻼء محلي
إ ﻼغ خطاب ضمان للمستف د دون أو ال ام ع

 75دوﻻر أو ما يعادلها باﻹضافة إلى مصاريف البريد أو السويفت

البنك مسئول ة

تحصل عمولة موحدة  50جن ه أو ما عادلها

خطابات ضمان لسحب بضائع فتح بشأنهــــا

يتم تحصيل عمولة قدرها  10جم عن كل شهر لحين إعادة الضمان اﻷصﻠي

اعتماد مستندي أو تظهير مستندات الشحن الواردة من العمﻼء تحت
اعتماد مستندي

تحصل عمولة ) %0.4أر عة

اﻷلف( حد أد  50جن ه من ق مة ال ضائع عن ل  3شهور أو كسورها

تع خطا ات الضمان المغطاة نقدا ب س ة  %100ومودعة حساب مخصص لذلك دون عائد من عموﻻت
خطا ات الضمان سابق اﻹشارة إليها ،ع أن يتم إصدارها وتجد دها مقا ل عمولة موحدة  50.00جن ه م ي ل
ثﻼثة أشهر

إصدار خطا ات الضمان النهائ ة والدفعة
المقدمة

إ ﻼغ خطاب ضمان للمستف د

خطا ات ضمان لسحب ضائع لح وصول
المس ندات من الخارج )خطا ات ضمان مﻼح ة (

خطابات ضمان لسحب بضائع لم يفتح بشأنهــــا اعتماد مستندي
) Under IDCمستندات تحصيل(

إصدار خطابات ضمان مغطاة بالﻜامل

إصدار خطا ات ضمان مغطاة ال امل

حالة تمتع حساب الغطاء النقدى عائد يتم تطبيق اﻷسعار المقررة لخطا ات الضمان الغ مغطاة نقدا
عمولة تحص ل من تار ــخ إصدار خطاب الضمان ح تار ــخ تفع له  75.00جن ه م

ي

EGP 40.00 Or USD 3.00

عموله دفع ق مة خطا ات الضمان المغطاة

EGP 150.00 Or USD 10.00

عمولة دفع ق مة خطا ات الضمان الغ مغطاة

تحصل عمولة اﻹصدار ع

ق مة ال ادة

تحصل عمولة جد دة )عمولة اﻹصدار ( عن ل  3شهور أو كسورها عن ل ف ة مد أجل الضمان

تعد ل ز ادة ق مة الضمان
تعد ل مد اﻷجـ ــل

أو ما عادلها عن مد اجل خطا ات الضمان لمدة ﻻ تتجاوز الشهور
تحصل عمولة موحدة قدرها  10دوﻻر أم
الثﻼثة ال سبق أن حصل عنها العمولة المقررة
تحصل عمولة موحدة  10دوﻻر أو ما عادلها عن ل تعد ل خطاب الضمان
يتم تحصيل العمولة عن الفترة من تاريخ إصدار الخطاب حتى انتهاء صﻼحيته وتعتبر عمولة خطاب الضمان حق
مﻜتسب لﻠبنﻚ.
تعامل خطا ات الضمان ال تصدر مقا ل مس ندات شحن معاملة اﻻعتمادات المس ند ة ال س ة لتطبيق العمولة
)ف ما عدا خطا ات الضمان المﻼح ة(

عمولة دفع ق مة خطاب ضمان

تعد ل الضمانات

التعد ــل ) اس ثناء حاﻻت ز ادة الق مة ومد اﻷجل(

فى حالة طﻠب العميل إبداء الرأى  /المشورة فى نص خطاب ضمان تحصل العمولة التالية:
لخطابات الضمان المحﻠية  50 :جم لخطابات الضمان اﻹبتدائية  75 ،جم لخطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمة
لخطابات الضمان الخارجية 35 :دوﻻر أمريﻜى أو مايعادلها لخطابات الضمان اﻹبتدائية و 50دوﻻر أمريﻜى او
مايعادلها لخطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمة يتم خصم هذة العمولة من عمولة اﻹصدار وﻻ يجوز ردها لﻠعميل فى
حالة عدم إصدار خطاب الضمان بعد حصوله عﻠى الرأى/المشورة.
 60دوﻻر أو ما عادلها

إبﻼغ تفاصيل خطابات الضمان لﻠخارج بالسويفت

 20دوﻻر أو ما عادلها

مصاريف سويفت خارجي

 5دوﻻر أو ما عادلها

مصاريف سويفت محﻠى

 10دوﻻر أو ما عادلها لمحافظات س ناء  ،ال حر اﻷحمر وشمال الصع د
 5دوﻻر أو ما عادلها ل ا المحافظات
 30جن ة م ي

تحصل عمولة ) %0.03ثﻼثه

اﻻلف ( حد اد  50جم او ما عادلها عن ل  3شهور او كسورها

مصار ف ال د  /الس فت الخاصة عمل ات
خطا ات الضمان

مصاريف بريد سريع
مصاريف بريد داخﻠي )عادى(++

خطا ات ضمان صادرة لصالح بنوك محل ة /
خارج ة نظ حصة البنك ال سه ل مش ك

