الشروط واألحكام العامة
رسوم على الحسابات

العموالت

فائدة الحساب الدائن
في حال أصبح رصيد الحساب مدينا صدفة ٬ستطبق العموالت التالية:
فائدة الحساب المدين (ل.ل).
فائدة الحساب المدين (د.أ).
فائدة الحساب المدين (يورو)
عمولة على أعلى رصيد مدين
( بالليرة اللبنانية أو بالعمالت األجنبية)

تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل

بحسب اسعار السوق او بحسب شروط االتفاق
24%
18%
16%
 1 ‰تطبق شهريا

رسوم على الحساب ( بالليرة اللبنانية)

ل.ل 7٬500 .لكل صفحة من الكشف لحسابات االيداع˓ الحسابات الجارية˓ حسابات الشيكات والحسابات مع تسهيالت
ل.ل 9٬000 .لحسابات االيداع الجل وحسابات االدخار الجل (عند احتساب الفائدة)
ل.ل 15٬000 .سنويا لحسابات االدخار
ل.ل 6٬000 .شهريا تقيد بوتيرة نصف سنوية لحساب Access 24

رسوم على الحساب ( بالعمالت األجنبية)

د.أ / 5 .يورو  5أو ما يعادله للعمالت األخرى لكل صفحة من الكشف لحسابات االيداع˓ الحسابات الجارية˓ حسابات الشيكات
والحسابات مع تسهيالت
د.أ ⁄ 6 .يورو  ⁄ 4فرنك سويسري  ⁄ 5جنيه استرليني  ⁄ 4دوالر كندي  6أو ما يعادله للعمالت األخرى لحسابات االيداع الجل
وحسابات االدخار الجل (عند احتساب الفائدة)
د.أ 10 .سنويا لحسابات االدخار
د.أ 4 .شهريا تقيد بوتيرة نصف سنوية لحساب Access 24

خدمة الرسائل القصيرة
تسليم البريد عبر LIBANPOST
االحتفاظ بالبريد في الفرع
(لسبب مقبول و لمدة اقصاها  6اشهر)
فقدان دفتر التوفير
تغيير رقم الحساب
( بناء على طلب عاجل من صاحب الحساب)

د.أ 2 .شهريا أو ما يعادله
د.أ 1 .او ما يعادله

ال ينطبق

د.أ 10 .او ما يعادله فصليا

ال ينطبق

د.أ 15 .او ما يعادله

ال ينطبق

د.أ 15 .او ما يعادله

ال ينطبق

تحويالت من حساب آلخر
تحويل من حساب آلخر في نفس الفرع
( بالليرة اللبنانية أو بالعمالت األجنبية)
تحويل من حساب آلخر في فرعين مختلفين
( بالليرة اللبنانية أو بالعمالت األجنبية)

العمليات النقدية و عمليات الشيكات

مجانا
مجانا

العموالت

نفس اليوم (مدين)
نفس اليوم (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
نفس اليوم (دائن)

تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل

العمليات بالليرة اللبنانية
إيداع نقدي  /من خالل شيك
سحب نقدي  /من خالل شيك
تسديد فاتورة كهرباء
تسديد فاتورة بطاقة ائتمان
تسديد فاتورة هاتف
ميكانيك
ضريبة الدخل او الضريبة على القيمة المضافة ()VAT
لحساب الخزينة

مجانا
مجانا
ل.ل 5٬000 .لكل فاتورة
ل.ل 5٬000 .لكل فاتورة
ل.ل 2٬000 .لكل فاتورة
ل.ل 3٬000 .زائد ل.ل 7٬000 .رسم تصوير مستندات
رسم ل.ل 3٬000 .لكل عملية/ال عمولة

زائد يوم عمل واحد
ناقص يوم عمل واحد
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

العمليات بالعمالت األجنبية
إيداع نقدي
سحب نقدي ( ما يعادله بالليرة اللبنانية)
سحب نقدي (قطع نقدية اجنبية  -العملة نفسها)
سحب نقدي على صناديق المصرف بموجب تعميم مصرف
لبنان 151
سحب نقدي من الصرافات اآللية بموجب تعميم مصرف لبنان
151
إيداع شيك مسحوب على فرنسبنك
تسديد شيك فرنسبنك نقدا ( ما يعادله بالليرة اللبنانية)
شيك مقدم على صناديق المصرف مسدد عبر تحويل
او شيك مصرفي
شيك مقدم على صناديق المصرف من قبل مصرف آخر
عامل في لبنان
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حاليا 8‰
(عرضة للتغيير يوميا بحسب اسعار السوق)

مجانا
حاليا  - 8‰الحد األدنى  1دوالر أميركي ٬يورو أو باون استرليني
(عرضة للتغيير يوميا بحسب اسعار السوق)
حاليا  - 3‰الحد األدنى  2دوالر أميركي
(عرضة للتغيير يوميا بحسب اسعار السوق)

مجانا
مجانا
مجانا
 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 15 .أو ما يعادله ٬الحد االقصى د.أ 200 .او ما
يعادله
 1‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله

زائد  5أيام عمل
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
نفس اليوم
زائد يوم عمل واحد (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
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الشروط واألحكام العامة
شيكات مشتراة
إيداع شيك بالليرة اللبنانية عبر المقاصة
إيداع شيك بالعمالت األجنبية عبر المقاصة
شيكات محلية للتحصيل خارج المقاصة
شيكات أجنبية للتحصيل عبر مصرف مراسل

ل.ل 3,000 .للشيك
د.أ 2 .أو ما يعادله للشيك
 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله للشيك
 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 15 .أو ما يعادله للشيك
زائد عمولة المراسل

زائد  3أيام عمل
زائد  4أيام عمل
بحسب مستند التحصيل
بحسب الحالة

شيكات مرتجعة
شيكات مشتراة مرتجعة بالليرة اللبنانية
شيكات مشتراة مرتجعة بالعمالت األجنبية
شيكات مرتجعة غير مدفوعة عبر المقاصة أو مسحوبة
على صناديق المصرف

ل.ل 15٬000 .للشيك
د.أ 10 .أو ما يعادله للشيك

ال ينطبق
ال ينطبق

تتراوح بين د.أ 10 .و د.أ 15 .أو ما يعادله للشيك

ال ينطبق

االعتراض على دفع شيكات
االعتراض على دفع شيك مسحوب على صناديق المصرف
( بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية)
االعتراض على دفع شيك مصرفي بطلب من العميل
( بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية)

ل.ل 20٬000 .أو د.أ 15 .أو ما يعادله للشيك

ال ينطبق

ل.ل 30٬000 .أو د.أ 20 .أو ما يعادله للشيك

ال ينطبق

رسوم اخرى
اصدار دفتر شيكات ( 25شيكا)
إصدار شيك مصرفي
( بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية)
تصديق شيك

ل.ل 30٬000 .او د.أ 20 .أو ما يعادله
ل.ل 15٬000 .أو ما يعادله

تحويالت محلية

العموالت

رسم الحواالت

د.أ 10

الحواالت الصادرة على المصرف ذاته

مجانا

الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
إلكترونيا
الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
بالطريقة العادية (البريد)
الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
إلكترونيا (مع تاريخ االستحقاق نفس اليوم)
الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
بالطريقة العادية (البريد) (مع تاريخ االستحقاق نفس اليوم)
الحواالت الصادرة على مصرف اخر تحويل صادر عن
 Swiftعبر أحد مراسلينا في الخارج
تنفيذ تعليمات دورية ()Standing Instructions
تعليمات دورية بين فروع مختلفة
( بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية)

ل.ل 25٬000 .او د.أ30 .
ل.ل 65٬000 .او د.أ50 .
ل.ل 125٬000 .او د.أ90 .
ل.ل 165٬000 .او د.أ120 .
د.أ40 .

العموالت

ناقص يوم عمل واحد من تاريخ
التصديق

تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل
ال ينطبق
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
نفس اليوم (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
زائد يوم عمل واحد (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
زائد يوم عمل واحد (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
نفس اليوم (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
نفس اليوم (دائن)
نفس اليوم (مدين)
زائد يومي عمل (دائن)
تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل

مجانا

نفس اليوم

تعليمات دورية لدى فرنسبنك وردت من مصرف آخر
( بالليرة اللبنانية)

ل.ل12٬000 .

زائد يوم عمل واحد

تعليمات دورية لدى فرنسبنك وردت من مصرف آخر
(بالعمالت األجنبية)

د.أ 10 .او ما يعادله

الحد األدنى يومي عمل من تاريخ
اإلشعار

تعليمات دورية لمصرف اخر واردة من مصرف ثان
( بالليرة اللبنانية)

ل.ل30٬000 .

زائد يوم عمل واحد

تعليمات دورية لمصرف اخر واردة من مصرف ثان
(بالعمالت األجنبية)

 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 25 .أو ما يعادله ٬الحد االقصى د.أ 250 .او ما
يعادله

الحد األدنى يومي عمل من تاريخ
اإلشعار

د.أ 10 .او ما يعادله

ال ينطبق

تعديل في أي تعليمات دورية
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ل.ل 30٬000 .أو د.أ 20 .للدفتر

ال ينطبق
ناقص يوم عمل واحد
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تسديد أوامر دفع
تسديد أمر دفع نقدا بالليرة اللبنانية
تسديد أمر دفع بواسطة شيك بالليرة اللبنانية
تسديد نقدي ألمر دفع بعملة اجنبية
( ما يعادله بالليرة اللبنانية)
تسديد نقدي ألمر دفع بعملة اجنبية ( العملة ذاتها)
تسديد أمر دفع بواسطة شيك بعملة اجنبية ( العملة ذاتها)
تسديد قسط او دفعة العتماد مستندي
أوامر دفع ذات شروط خاصة
أوامر التحصيل المباشر
تعديل في أمر الدفع
سندات
سندات محسومة مدفوعة لدينا ( بالليرة اللبنانية) Domiciliés
سندات محسومة مدفوعة لدينا (بالعمالت األجنبية)
Domiciliés
سندات محسومة مدفوعة لدى مصرف اخر في لبنان (بالليرة
اللبنانية) Domiciliés
سندات محسومة مدفوعة لدى مصرف اخر في لبنان
(بالعمالت األجنبية) Domiciliés
سندات محسومة مدفوعة لدى مصرف اخر في الخارج
Domiciliés
سندات محسومة مدفوعة في لبنان ( بالليرة اللبنانية)
Non Domiciliés
سندات محسومة مدفوعة في لبنان (بالعمالت األجنبية)
Non Domiciliés
سندات محسومة مدفوعة في الخارج (بالعمالت األجنبية)
Non Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة لدينا (بالليرة
اللبنانية) Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة لدينا
(بالعمالت األجنبية) Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة لدى مصرف
اخر في لبنان ( بالليرة اللبنانية) Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة لدى مصرف
اخر في لبنان (بالعمالت األجنبية) Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة لدى مصرف
اخر في الخارج (بالعمالت األجنبية) Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة في لبنان
( بالليرة اللبنانية) Non Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة في لبنان
(بالعمالت األجنبية) Non Domiciliés
سندات برسم التحصيل أو برسم التأمين مدفوعة في الخارج
(بالعمالت األجنبية) Non Domiciliés
إعادة سند غير مدفوع بدون مصاريف ( بالليرة اللبنانية)
إعادة سند غير مدفوع بدون مصاريف (بالعمالت األجنبية)
إعادة سند غير مدفوع  ( Protestésبالليرة اللبنانية)
إعادة سند غير مدفوع ( Protestésبالعمالت األجنبية)
إعادة سند المطالب به ( بالليرة اللبنانية)
إعادة سند المطالب به (بالعمالت األجنبية)
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العموالت
ل.ل10٬000 .
ل.ل15٬000 .
ل.ل15٬000 .
بحسب اسعار السوق ٬الحد االدنى 2‰
 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله
 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله
عمولة اضافية د.أ 10 .او ما يعادله على عاتق معطي االمر
ل.ل 3٬000 .لكل مبلغ (ل.ل 2,000 .لكل فاتورة مرتجعة)
د.أ 10 .أو ما يعادله
العموالت
 2‰فصليا ٬الحد األدنى ل.ل 5٬000 .لكل سند
زائد :ل.ل 10٬000 .مع كل جدول
 2‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 3 .لكل سند
زائد :د.أ 7 .مع كل جدول
 2‰فصليا ٬الحد األدنى ل.ل 7٬500 .لكل سند
زائد :ل.ل 15٬000 .مع كل جدول
 2‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 5 .لكل سند
زائد :د.أ 10 .مع كل جدول
 2.5‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 12 .لكل سند
زائد :د.أ 20 .مع كل جدول
 0.5‰الحد األدنى ل.ل 6٬000 .لكل سند
 0.5‰الحد األدنى د.أ 4 .لكل سند
 0.5‰الحد األدنى د.أ 7 .لكل سند
الحد األدنى ل.ل  7٬500لكل سند
زائد :ل.ل 15,000 .مع كل جدول
الحد األدنى د.أ 5 .لكل سند
زائد :د.أ 10 .مع كل جدول
الحد األدنى ل.ل  9٬000لكل سند
زائد :ل.ل 15,000 .مع كل جدول
 0.75 ‰الحد األدنى د.أ 6 .لكل سند
زائد :د.أ 10 .مع كل جدول
 1 ‰الحد األدنى د.أ 10 .لكل سند
 0.5‰الحد األدنى ل.ل 6٬000 .لكل سند
 0.5‰الحد األدنى د.أ 4 .لكل سند
 0.75‰الحد األدنى د.أ 8 .لكل سند
ل.ل  12٬000عن كل سند
د.أ 8 .عن كل سند
ل.ل  18٬000عن كل سند زائد رسوم اعتراض
د.أ 12 .عن كل سند زائد رسوم اعتراض
ل.ل  12٬000لكل سند
د.أ 8 .لكل سند
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اعتماد مستندي بسيط
اصدار
عند كل استعمال
في حال عدم االستعمال
* تخضع العموالت المستندية للشروط التعاقدية بين الفرقاء
رسوم و تكاليف البطاقات
بطاقات سحب فرنسبنك ) VISAو (MASTERCARD
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف خارج البالد
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك او
BLC
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد الي مصرف
محلي
تحويل االموال عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
طلب كشف حساب مصغر عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
تغيير الرقم السري عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
طلب دفتر شيكات عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
بطاقان ااتمان فرنسبنك ) VISAو (MASTERCARD
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف خارج البالد
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك او
BLC
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد الي مصرف
محلي
بطاقات فرنسبنك مدفوعة مسبقا
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف خارج البالد
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك او
BLC
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد الي مصرف
محلي
بطاقات فرنسبنك CHINA UNION PAY
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
تابع لشبكة CSC
سحب نقدي من صراف آلي عائد لمصرف خارج البالد
(مع شعار )China Union Pay
كتب الضمان
مناقصة  /استدراج عروض (عطائات)
حسن التنفيذ
سلفة او دفعة مقدمة
كتاب ضمان ادخال مؤقت ( حصريا للجمارك اللبنانية)
كتاب ضمان دفع
تسليم كتاب ضمان (دون اي التزام)
كتاب ضمان لصالح MIC2 / MIC1
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العموالت
 3‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 50 .أو ما يعادله
د.أ 10 .او ما يعادله
د.أ 25 .او ما يعادله

الرسوم

ل.ل 500 .او د.أ 0.35 .لكل عملية سحب
ل.ل 1٬250 .او د.أ 0.85 .لكل عملية سحب
ل.ل 7٬500 .او د.أ 5 .لكل عملية سحب
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .عملية سحب
(اول ثالث عمليات خالل الشهر مجانا)
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .لكل عملية سحب
مجانا
ل.ل 500 .او د.أ 0.35 .لكل عملية سحب
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .لكل عملية سحب
مجانا
ل.ل 1٬500 .او د.أ 1 .او يورو  5لكل عملية سحب
ل.ل 3٬000 .او د.أ 2 .او يورو  5لكل عملية سحب
د.أ 5 .او يورو  5لكل عملية سحب
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .لكل عملية سحب
ل.ل 375 .او د.أ 0.25 .لكل عملية سحب

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
د.أ 2 .لكل عملية سحب
د.أ 2 .لكل عملية سحب
 2%لكل عملية سحب ٬الحد االدنى د.أ7 .

العموالت
 0.5%فصليا الحد األدنى ل.ل 150,000.او د.أ 100 .أو ما يعادله
 1%فصليا الحد األدنى ل.ل 300,000 .او د.أ 200 .أو ما يعادله
 1%فصليا الحد األدنى ل.ل 300,000 .او د.أ 200 .أو ما يعادله
 0.5 %فصليا الحد األدنى ل.ل 150,000 .او د.أ 100 .أو ما يعادله
 1%فصليا الحد األدنى ل.ل 300,000 .او د.أ 200 .أو ما يعادله
ل.ل 150,000 .أو د.أ 100 .أو ما يعادله
د.أ 50 .سنويا
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الشروط واألحكام العامة
العموالت

ادارة أوراق مالية

بين  ‰0.1و ‰4

بيع أوراق مالية في لبنان
بيع أوراق مالية في الخارج
عمولة رعاية أوراق مالية

 4‰لكل عملية (الحد األدنى د.أ 75 .أو ما يعادله)

أوراق مالية في خزائن المصرف (األسهم والسندات)
حساب حر
حساب مرهون
أوراق مالية في الودائع الحرة مع المودعين
()Midclear, Clearstream,...

عموالت التحصيل و االسترداد
إسترداد أوراق مالية في لبنان
إسترداد أوراق مالية في الخارج
تسليم األوراق المالية
إصدار األوراق المالية في لبنان
إصدار األوراق المالية في الخارج
عمليات اخرى
رسم حفظ وديعة من الفضة
رسم حفظ وديعة من الذهب ٬البالتينوم أو البالديوم
تحويل وديعة من المعادن الثمينة الى مصرف آخر
إصدار شهادة إيداع (مصرف اإلسكان)
إعادة شهادة إيداع ( تستوفى لصالح مصرف اإلسكان)
إصدار خالصة الحسابات من أجل المدققين
كشف حساب التعامل في األسواق المالية (عند الطلب)

 6‰سنويا (الحد األدنى ل.ل ، 150,000 .الحد االقصى ل.ل)1,500,000 .
 4‰سنويا (الحد األدنى ل.ل ، 100,000 .الحد االقصى ل.ل)1,000,000 .
 0.25‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 30 .أو ما يعادله مدفوعة مسبقا

 4‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله
 7‰الحد األدنى د.أ 15 .أو ما يعادله
 ٬ 2‰الحد األدنى ل.ل ٬ 50,000 .الحد االقصى ل.ل200,000 .
 2‰الحد األدنى ل.ل50,000 .
 3‰الحد األدنى د.أ 50 .أو ما يعادله
الرسوم
د.أ 4 .لكل  100اونصة ٬فصليا (مدفوعة مسبقا)
د.أ 2 .لكل اونصة ٬فصليا (مدفوعة مسبقا)
د.أ100 .
ل.ل 15٬000 .لكل شهادة
ل.ل 50٬000 .لكل شهادة
ل.ل75٬000 .
د.أ 5 .او ما يعادله لكل صفحة

افادات مختلفة ال تلزم المصرف

ل.ل20٬000 .

افادة موجهة لوزارة المالية

ل.ل10٬000 .

شروط عامة:
أ -تطبق الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله على المعامالت المصرفية األساسية.
ب -أية رسوم أو خدمات لم يرد ذكرها في هذه القائمة تكون متاحة عند الطلب.
ج -النفقات األخرى ٬مثل الطوابع المالية ٬ورسوم البريد ٬ورسوم الفاكس ٬إلخ  ...ليست مدرجة في هذه القائمة ٬ويمكن تسديدها عندما تطبق.
د -يحتفظ المصرف بحق فرض رسوم إضافية للخدمات في حاالت محددة.
ه -جميع البنود والشروط المذكورة أعاله قد تخضع للتغيير دون سابق إنذار  ٬ويتم نشرها مباشرة على الموقع اإللكتروني للمصرفwww.fransabank.com :

أنا الموقع أدناه ،أفيد وأقر بموجبه أنني أطلعت على خصائص ومميزات الحساب المصرفي المشار إليها أعاله ،وقد إستلمت نسخة عنها بعد أن أفهمت من قبلكم بشكل مسهب
بمضمونها وبكافة بنودها تفصيليا بشكل واضح وواف ووقعت عليها إشعارا مني بالموافقة دون أي تحفظ.
إسم وتوقيع العميل
رقم العميل ( )ID
التاريخ
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