1

الخدمة

العمولة

1

عمولة رصيد متدني

* حساب جاري رواتب بدون.
ٌ
* حساب جاري وتحت الطلب  1دينار /شهريا لرصيد أقل من  200دينار.
* حساب توفير  1دينار /شهريا لرصيد أٌقل من  100دينار.

2

عمولة الشيكات المعادة (دينار :اجنبي)

 20دينار/شيك ,لعدم كفاية رصيد الول مرة
 40دينار/شيك ,لعدم كفاية رصيد مرتين فاكثر
 2دينار  /شيك السباب فنيه

3

عمولة الشيكات المرتجعة (دينار :اجنبي)

بدون عمولة .

4

عمولة تصوير المستندات والشيكات من األرشيف
 /صورة طبق االصل

*  1دينار /مستند لفترة  6شهر من تاريخ الطلب.
*  3دنانير /مستند لفترة أكثر من  6شهور من تاريخ الطلب.

5

اجور بريد كشوفات حساب دورية

 1دينار عن كل شهر

6

كشف حساب كطلب العميل

*  0.25دينار /صفحة للكشف االضافي لفترة أقل من سنة من تاريخ الطلب.
*  0.5دينار /صفحة لكشف اضافي تاريخي لفترة أكثر من سنة من تاريخ الطلب.

7

عمولة تحويل الرواتب

 1دينار شهريا بغض النظر عن عدد مرات التحويل من جهة العمل خالل الشهر

8

عمولة فتح الحساب

بدون عمولة .

9

عمولة صرف الشيكات الداخلية

بدون عمولة .

10

عمولة الحسابات الجامدة

 2دينار شهريا بغض النظر عن رصيد الحساب

11

عمولة المصادقة على صحة تواقيع العمالء

 2دينار

12

عمولة السحب نقداً بالعملة األجنبية من الحساب وبنفس العمله

بدون عمولة .

13

عمولة إيداع نقدي بالعملة األجنبية

14

عمولة إيداع مسكوكات معدنية

الرقم

 1.5بااللف على كافة المبالغ المودعة بالدوالر ,على أن يتم احتساب الفائدة للوديعة بعد
يومين عمل من تاريخ اإليداع .

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باليورو والجنيه اإلسترليني  0.001 :على المبالغ التي تزيد عن ما يعادل
( )100000دوالر  ,على أن يتم احتساب الفائدة على الوديعة بعد يومين عمل من تاريخ
اإليداع.
العمالت األجنبية األخرى  :باستثناء الدوالر االمريكي واليورو والجنيه االسترليني 1.5 :
بالمئة ( )0.015على كافة المبالغ ولجميع الفئات  ,على ان يتم احتساب الفائدة على الوديعة
بعد يومي عمل من تاريخ االيداع.
العمالء الخليجية  :لاير سعودي  ,دينار كويتي  ,دينار بحريني  ,لاير عماني  ,درهم اماراتي
 ,لاير قطري  7 ,باالاف ( )0.007على كافة المبالغ ولجميع الفئات ,على ان يتم احتساب
الفائدة على الوديعة بعد يومي عمل من تاريخ االيداع
بدون عمولة لحسابات التوفير بالعملة األجنبية للمبالغ التي تقل عن ( 3000دوالر3000 ,
يورو 2000 ,جنية إسترليني) .
ايقافها لغاية رد البنك المركزي
 1دينار عن كل فاتورة لجميع العمالء (نقدا) او قيدا على الحساب  ,علما ان الخدمة مجانا
وذلك عبر التسديد عن طريق الخدمات االكترونية

15

عمولة تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه

16

عمولة إصدار شهادة رصيد لعميل (مالئة مالية)

 10دنانير

17

عمولة إصدار شهادة فوائد وعموالت

 5دنانير

ــــــــــــــــــــــــــــــــابات

2

18

إنشاء التعليمات الثابتة

(بدون)ضمن حسابات العميل
 1دينار /أمر لحسابات أخرى ضمن نفس البنك.
 2دينار /أمر لجهات أخرى.

19

رسوم حفظ المراسالت بالفرع (حفظ البريد في الفروع )

1دينار شهريا

20

عمولة طلب إيقاف صرف شيكات بناءاً على طلب العميل

 معفى من العمولة في حال كان السبب فقدان شيكات شريطة قيام العميل بإحضار بالغ امنييفيد فقدانها.
 في حال كان السبب خالف بين الساحب والمستفيد 10دنانير عمولة ايقاف الدفتر للشيكات المتسلسلة (داخل الدفتر الواحد) بغض النظر .
 10دنانير لكل شيك للشيكات الغير متسلسلة

21

كتاب براءة ذمه للعميل

*  10دنانير في حال وجود تسهيالت
*  5دنانير في حال عدم وجود تسهيالت

22

إصدار كتاب اقتطاع إلى جهات معنية

 5دنانير

23

إصدار كتاب لبيان التزامات العميل اتجاه البنك

 5دنانير

24

عمولة تسوية الشيك المعاد لعدم كفاية رصيد

 10دنانير  /شيك

25

ثمن دفاتر شيكات فئة ( )10ورقات

 2.5دينار

26

ثمن دفاتر شيكات فئة ( )20ورقة

 4دينار

27

ثمن دفاتر شيكات فئة ( )40ورقة

 5دنانير مع امكانية اعفاء العمالء من عمولة اصدار دفتر شيكات واحد شهريا لعمالء الذين
معدل ارصدتهم  50الف دينار فاكثر.

28

عمولة السحب النقدي من الكاونتر

بدون في حال عدم امتالك العميل بطاقة صراف آلي
وفي حال امتالك العميل بطاقة صراف آلي:
  0.5دينار للمبالغ التي تعادل  300دينار فأقل.  1دينار للمبالغ التي تزيد عن  300دينار وحتى  1,000دينار. -بدون للمبالغ التي تزيد عن  1,000دينار.

29

عمولة اصدار كتب اخرى

 5دنانير

30

عمولة تشغيل

ايقافها لغاية رد البنك المركزي

31

حسابات توفير سنابل /مارثون

خمسة دنانير في حال عدم نمو الرصيد ضمن البرنامج للفترة المحددة ( 60يوم)
 25دينار عمولة الخروج المبكر من البرنامج وعدم االلتزام بالشروط ,وتعفى الحسابات
المجددة من عمولة الخروج من الحساب.

32

جاري مدين مؤقت TOD

عمولة  2دينار مقدما عند كل عملية سحب.

33

كسر الوديعة

المبلغ المسحوب (كامل الوديعة) *  * %2عدد االيام من تاريخ السحب الى تاريخ االستحقاق
 360/يوم شريطة عدم خسارة العميل من مبلغ الوديعة االصلي

الخدمة

العمولة

34

عمولة فتح االعتماد المستندي الصادر

( )1/4%الحد األدنى على أن ال يقل عن ( )35ديناراً و( )%3/8الحد األقصى ولكل 3
شهور أو أي جزء منها
العميل الذي ليس له سقف في االعتمادات يتم رفع الحد األدنى إلى ( )50دينار .

35

عمولة تبليغ االعتماد الوارد

واحد باأللف الحد األدنى على أن ال يقل عن ( )50دينار واثنان باأللف الحد األقصى ,إذا
كانت على حساب العميل .
اثنان باأللف على أن ال تقل عن ( )$150دوالر ,إذا كانت على حساب البنك المراسل .

36

عمولة تعزيز االعتماد الوارد

 1/4%الحد األدنى على أن ال تقل عن ( )50دينار %1/2 ,الحد األقصى (كل ثالثة شهور
او أي جزء منها) .

الرقم

االعتمادات ال

3

االعتمادات الصادرة والواردة

37

عمولة التعديل لالعتماد الصادر والوارد

االعتماد الصادر ( )35دينار للتعديل الواحد باستثناء زيادة المبلغ أو تمديد المدة وعندئذ
تخضع لعموالت فتح االعتماد .
االعتماد الوارد ( )35دينار إذا كانت العمولة على حساب المستفيد في األردن للتعديل
الواحد  ,أما إذا كانت العموالت على حساب البنك فاتح االعتماد أن يتم استيفاء عمولة وبحد
أدنى ( )$150باستثناء زيادة المبلغ أو تمديد المدة وعندئذ تخضع لما ورد عمولة تبليغ /
تعزيز االعتماد الوارد.

38

عمولة (تداول مستندات) ( /دفع) االعتمادات الواردة
للتصدير

( )1/4%الحد األدنى وعلى أن ال يقل عن  35دينار  )%3/8( ,الحد األقصى ,وفي حالة
وجود مخالفات في االعتماد يستوفي البنك ( )75دينار باإلضافة إلى عمولة تداول المستندات
البالغة ( )35دينار

39

عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الصادرة

 2%سنويا ً الحد األدنى على أن ال يقل عن ( )50دينارا وعلى أساس فترات ربع سنوية أو
أي جزء منها %2.5 ,سنويا الحد األقصى  ,إذا زادت مدة السحب عن 180يوما ً .

40

عمولة قبول السحب اذا كان االعتماد الوارد معزز من
طرفنا.

 2%سنويا الحد األدنى على أن ال يقل عن ( 35دينار)  ,وعلى أساس فترات ربع سنوية أو
أي جزء منها .

41

إعادة العمولة في حالة إلغاء االعتماد

ال تعاد العمولة .

42

عمولة تحويل االعتماد المستندي الوارد ( 1/2% )Transferable L/Cمقطوعة وبحد أدنى  75دينار .

43

عمولة تخزين بضائع ( البوندد أو المنطقة الحرة)

من خالل مراجعة دائرة الخدمات التجارية افادوا بعدم استيفاء تلك العمولة وذلك نظرا لعدم
وجود ارض للبنك ,لذا اقترحوا في حالة وجود ارض للبنك يتم استيفاء عمولة (ملغاة)

44

عمولة تغطية االعتمادات

 0.001وبحد أدنى ( 35دينار )

45

نفقات نقل البريد السريع

 20دينار

46

نفقات سويفت لالعتمادات

 15دينار

الخدمة

العمولة

47

عمولة البوالص

 1/4%الحد األدنى على أن ال يقل عن  35دينار  %3/8 ,الحد األقصى .

48

عمولة تسليم مستندات بدون دفع

 0.375%بحد ادنى  35دينار وبدون حد اقصى

49

عمولة تحويل البوالص بين البنوك

مقطوعة ( 50دينار) .

50

عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة (مكفولة)

 2%سنويا ً الحد األدنى على أن ال يقل عن ( )35دينارا وعلى أساس فترات ربع سنوية أو
أي جزء منها %2.5 ,سنويا الحد األقصى ,إذا زادت مدة السحب عن 180يوما ً .

51

عمولة قبول المسحوب عليهم سحوبات زمنية (غير مكفولة)

 % 1/8وعلى إن ال تقل عن  35دينار .

52

نفقات نقل البريد السريع

 20دينار .

53

نفقات السويفت

 15دينار .

54

عمولة ومصاريف البنك المراسل

حسب ما هو وارد من البنك المراسل .

الخدمة

العمولة

55

عمولة الكفاالت الصادرة بالعملة المحلية

 1%الحد األدنى و ال تقل عن ( )20دينار %2 ,الحد األقصى سنويا ( .على أساس فترات
ربع سنوية) .

56

عمولة الكفاالت الصادرة إلى الخارج

 1%الحد األدنى و ال تقل عن ( )50دينار  %2 ,الحد األقصى سنويا على أساس فترات
ربع سنوية .

57

عمولة الكفاالت الصادرة بضمانة كفاالت بنكية مقابلة

 1/2%سنويا الحد األدنى على أن ال يقل عن ( )50دينار  ,و  %2سنويا الحد األقصى
وعلى أساس فترات ربع سنوية .

58

عمولة تأخير إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها

حسب عمولة اإلصدار للكفاالت المحلية واألجنبية سواء كان هناك مطالبة أو بدون مطالبة
وعلى أساس فترات ربع سنوية .

59

عمولة كفاالت الدفع

 2%سنويا الحد األدنى  20دينار %4 ,سنويا الحد األقصى وعلى أساس فترات ربع سنوية .

60

عمولة كفاالت تخليص البضائع البحرية

( ) 50دينار مقطوعة .

الرقم

البوالص الصــــــادرة
والـــــواردة
البوالص الصادرة والواردة
البوالص برسم التحصيل
الصـــــــــــــــــــــــــــــادرة

الرقم

الكفــــــــــــــــــــــــــاالت

4

61

عمولة ومصاريف البنك المراسل

حسب ما هو وارد من البنك المراسل .

62

نفقات السويفت

 15دينار .

الخدمة

العمولة

عمولة كمبياالت التحصيل

ايقافها لغاية رد البنك المركزي

أجور بريد كمبياالت مخصومة

 1.5دينار لكل كمبيالة .

أجور البريد على السلف الشخصية وقروض السيارات

( )15دنانير مقطوعة .

الرقم

السلف والقروض
والكمبياالت

63
64
65
66
67

السلف والقروض والكمبياالت

68

عمولة فك رهن عقارات(اخرى)
عمولة فك رهن السيارات المرهونة لصالح البنك
عمولة مقابل التزام منح التسهيالت لحين استخدامها من قبل
العميل
عموالت تأخير على األقساط المستحقة

 10دنانير
 10دنانير
بدون عمولة

 10دنانير (عمولة تحويل القسط /الدفعة الى مستحقة(عمولة تاخير تسديد قسط/دفعة

69
70

عمولة تأجيل اقساط

 10دنانير

71

عمولة منح ائتمان

 1%من قيمة االئتمان ولمرة واحد عند المنح

السداد المبكر

بدون في حال كانت الفترة المتبقية على استحقاق آخر قسط سنة وأقل
 1%في حال كانت الفترة المتبقية على استحقاق آخر قسط أكثر من سنة

رسوم تخمين العقارات

على حساب البنك في حال تنفيذ القرض وللمرة األولى فقط ,واجور التقدير العقاري لغايات
االنشاء على المقترض لدفعات القرض الالحقة.

الخدمة

العمولة

74

حوالة خارجية صادرة بالعملة األجنبية من حسابات بالعمالت
األجنبية

 0.25%بحد أدنى  5دنانير بدون حد اقصى .

75

الحوالة الواردة لحساب العميل بالعملة األجنبية و بنفس البنك أو
فروعة

 0.5باأللف بحد أدنى  2دنانير وبحد أقصى  20دينار أو ما يعادلها لجميع الحسابات .

76

حوالة خارجية صادرة بالعملة األجنبية إذا كان حساب العميل
بالدينار

 0.25%بحد ادني  5دنانير وبحد أقصى  100دينار ,باإلضافة إلى

77

عمولة الحواالت الواردة للعمالء بالدينار األردني

 5دنانير مقطوعة ويستثنى منها حواالت الرواتب بحيث يستوفى عمولة الراتب .

78

عمولة ومصاريف البنك المراسل(عمولة اصدار الحوالة /العمولة
على البنك طالب االصدار)

 30دينار او ما يعادلها بالعمالت

79

تعديل حوالة خارجية /االستفسار عن وضع الحوالة

 5دنانير أجور سويفت

الخدمة

العمولة

80

حوالة داخلية صادرة بالعملة األجنبية إذا كان حساب العميل بالعملة
األجنبية

 0.25%بحد أدنى  5دنانير وبدون حد اقصى ( على نظام المدفوعات الوطني . )RTGS /

81

حوالة داخلية صادرة بالدينار األردني إذا كان حساب العميل
بالدينار أو العملة األجنبية

( )5دنانير ,باإلضافة إلى ( دينار واحد) عمولة بنك مركزي = (  ) 6دنانير .

الخدمة

العمولة

82

اصدار وتجديد البطاقة البالتينية Revolving

الرئيسية ( )75دينار و التابعة بدون عمولة

83

إصدار وتجديد البطاقة الذهبية Revolving

الرئيسية ( )30دينار و التابعة ( )15دينار .

84

إصدار وتجديد البطاقة الفضية Revolving

الرئيسية ( )20دينار و التابعة ( )10دينار .

72

73

الرقم

الحواالت الخارجية

الرقم

الحواالت الداخلية

الرقم

85

86

رسوم إصدار/تجديد فيزا إلكترون ATM

بدل فاقد للبطاقة الذهبية ,البالتينية Revolving

بدون
 10دنانير .

 %0.5فرق عملة .

5

البطـــــــــــــــــاقـــــــــــــــات االئتمــــــــــــــانيـــــة
الشيكات األجنبية

87

بدل فاقد بطاقة الفضية Revolving

 5دنانير.

88

رسوم إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف للصراف اآللي

 5دنانير .

89

رسوم إصدار رقم سري جديد للبطاقة المدفوعة مسبقا

دينار واحد .

90

رسوم إصدار رقم سري جديد للبطاقة الصراف االلي

دينار واحد

91

رسوم تجاوز سقف بطاقة الفيزا

 2%بحد ادنى  10دنانير وليس لها حد أعلى .

92

عمولة خدمات مصرفية آلية

نصف دينار /شهريا

93

رسوم اعتراض على عملية

 5دنانير وتستوفى من العميل في حال ثبت عدم صحة االعتراض

94

رسوم تأخير سداد قسط بطاقة الفيزا( فضية وذهبية)

 1%والحد االدنى  10دنانير

95

رسوم تأخير سداد قسط بطاقة الفيزا( بالتينوم)

 1%والحد االدنى  15دنانير

96

نسخة من فواتير مشتريات البطاقات

 5دينار

97

عمولة السحب النقدي من بطاقة الفيزا كارد

 4%وبحد ادني  4دنانير

98

رسم استخدام شبكة "جونت" المحلية

 1دينار

99

رسوم اصدار البطاقة ( بطاقة االنترنت Card Web -
)Charge

 8دنانير

100

الرسم السنوي للبطاقة ( بطاقة االنترنت Card Web -
)Charge

 8دنانير

101

رسوم استبدال البطاقة ( بطاقة االنترنت Card Web -
)Charge

 5دنانير

102

عمولة شحن البطاقة ( بطاقة االنترنت Card Web -
)Charge

 3دنانير مقطوعة عن كل عملية شحن

103

رسم اصدار رقم سري جديد( بطاقة االنترنت Web -
)Charge Card

 1دينار

104

رسوم االعتراض على عملية( بطاقة االنترنت Web -
Charge Card

 5دنانير و تستوفى من العميل في حال عدم ثبوت صحة االعتراض

105

طلب نسخة عن قسيمة المشتريات( بطاقة االنترنت Web -
(Charge Card

 5دنانير

106

اجور بريد كشف حساب دوري ( بطاقة االنترنت Web -
)Charge Card

 1دينار شهريا

107

عمولة تبديل عملة للبطاقات االئتمانية وفيزا الكترون

تصل لغاية %4

الرقم

الخدمة

العمولة

108

إصدار شيك أجنبي

( )0.001و بحد أدنى ( )5دنانير و بحد أقصى ( )30دينار أو ما يعادلها .

109

شراء الشيكات بالعملة األجنبية

 2.5باأللف بحد أدنى  5دنانير وبدون حد أقصى .

110

بيع شيكات المسافرين

ملغاه

111

عمولة الشيكات الواردة للتحصيل بالعملة األجنبية

 1باأللف بحد أدنى  5دنانير وبحد أقصى  15دينار أو ما يعادلها لجميع الحسابات .

112

عمولة تحصيل الشيكات (البنكية /الشخصية) بالعملة األجنبية

 2.5باأللف بحد أدنى  5دنانير وبحد أقصى  100دينار أو ما يعادلها لجميع الحسابات .

113

عمولة تحصيل شيك  /شخصي (عمولة بنك مراسل)

 100دينار او ما يعادلها بالعمالت

114

عمولة إيداع شيكات مؤجلة /برسم التحصيل بالعملة األجنبية

 750فلس عن كل شيك .

الرقم

الخدمة

العمولة

6

الشيكات المحلية
فرق العملة
شراء
عملة$
الخزائن
الحديدة
جاري
مدين
الخدمات اإللكترونية
التاجير
التمولي
اخرى اخرى
مع فروع فلسطين

115

عمولة إيداع شيكات مؤجله بالدينار

 750فلس عن كل شيك .

116

عمولة تعديل الشيك المؤجل

 750فلس عن كل شيك.

117

عمولة إلغاء الشيك المؤجل

عمولة سحب الشيكات خالل  3ايام عمل من استحقاقها  20دينار عن كل معاملة ,دون ذلك
استيفاء عمولة  750فلس عن كل شيك.

118

عمولة إصدار شيك مصرفي مقبول الدفع بالدينار نقداً أو من
الحساب

 5دنانير .

الرقم

الخدمة

العمولة

119

عمولة فرق العملة

تستوفى عمولة حدها االقصى  %0.5وذلك على عمليات بيع العمالت االجنبية للعمالء  ،والتستوفى
اية عمولة مماثلة على شراء العمالت االجنبية او على عمليات التحويل التي تغطى من حسابات
بالعمالت االجنبية كما التستوفى على العمليات التي تتم بين البنوك المرخصة مع بعضها البعض .

120

شراء عملة أجنبية ( فقط ) $

ملغاة

الرقم

الخدمة

العمولة

121

أجرة الخزائن الحديدية

(صغير  100دينار)( ,وسط  125دينار)( ,كبير  150دينار) (وفوق الكبير  200دينار)/
وتأمين  100دينار .

122

إصدار مفتاح بدل فاقد للخزائن الحديدية

 250دينار .

الرقم

الخدمة

العمولة

123

فائدة تجاوز سقف

الفائدة التعاقدية  %2 +بحد ادنى لسعر ال prime

الرقم

الخدمة

العمولة

124

إرسال رسالة  SMSإلى العميل عبر الخلوي – إخبارية أو تسويقية بدون عمولة .

125

إرسال رسالة  SMSإلى العميل عبر الخلوي عند حصول عملية
على حسابه بنا ًء على طلب العميل (تنبيهات)

 5قروش

126

رسالة الرصيد الصباحي

 3قروش

127

طلب كشف حساب أو ملخص ألرصدة الحسابات يرسل بالفاكس
من خالل البنك الناطق

غير مفعلة حاليا

128

طلب كشف حساب يرسل بالبريد اإللكتروني

بدون عمولة .

129

طلب أي خدمة من الخدمات األخرى إلكترونيا (حوالة ,شيك,كشف
حساب...الخ)

يتم استيفاء العمولة المقررة من البنك لكل حالة على حده (عمولة الخدمة) .

130

عمولة تحويل عقد من مستاجر الخر

اضافة العمولة بحيث تكون  150دينار ومنح صالحية تخفيض قيمة العمولة او االعفاء منها
لمدير دائرة التاجير التمويلي

131

عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية

 5دنانير باستثناء حسابات الوالية او الوصاية الخاصة بااليتام كونهم معفين من العمولة

132

طلب مشاهدة فيديوا صراف االلي

 10دنانير

الرقم

الخدمة

العمولة

133

عمولة إرسال فاكس إلى أي فرع من فروعنا في فلسطين

أربعة دنانير مقطوعة .

134

عمولة الحواالت الصادرة إلى فروعنا في فلسطين خارجية

 0.25%بحد أدني  5دنانير و بحد أقصى  30دينار .

135

عمولة إيداع شيكات تحصيل من فروعنا في فلسطين

واحد باأللف بحد أدنى خمسة دنانير وبحد أقصى  50دينار أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية.

الرقم

الخدمة

العمولة

136

اجور بريد تحصيل الشيكات التحصيل من البنوك
المراسلة()DHL/ARAMEX

قيد عمولة  15دينار تكون مقطوعة تقيد على حساب المستفيد

ابتداءا من الرسالة السادسة

7

137

استبدال ضمان مركبة مرهونة

ايقافها لغاية رد البنك المركزي

138

عمولة الحواالت الواردة التي يكون فيها طلب قيد العمولة على طالب
التحويل وليس المستفيد وتقيد على بنك طالب االصدار

 1%بااللف وبحد ادنى  7دينار وحد اقصى  30دينار

139

استبدال رقم مركبة مرهونة

ايقافها لغاية رد البنك المركزي

140

عمولة تامين على الحياه

141

طلب تعديل شروط التمويل او الضمانات بناءا على طلب العميل

 5دنانير

142

عمولة تحصيل شيكات خارج جلسة المقاصة

 5دنانير باستثناء الشيكات المسحوبة على البنك المركزي

143

عمولة الشيكات الواردة من البنوك المحلية بالدينار االردني خارج
جلسة المقاصة

( 5دنانير عمولة بنك االردن  1 +دينار عمولة )RTGS

144

فتح حساب لشركة تحت التاسيس

 100دينار

145

عمولة فتح حساب

مجانا

146

عمولة تغذية الرصيد لدينا

مجانا

147

عمولة online banking

مجانا

148

عمولة صيانة الحسابات

 25دوالر او ما يعادلها تستوفى شهريا

149

عمولة كشوفات الحسابات(سويفت )mt950

 15دوالر تستوفى شهريا او ما يعادلها

150

عمولة كشوفات تأييد االرصدة

 25دوالر او ما يعادلها تستوفى عند الطلب

151

حواالت الصادرة لبنوك محلية

 50دوالر مقطوعة او ما يعادلها

152

الحواالت الصادر الخارجية ()OUR/SHARE

 0.025%بحد ادنى  25دوالر او ما يعادلها

القروض الشخصية  10االف دينار فاكثر :مبلغ القرض باالالف القرب اعلى الف *  0.25دينار*
عدد االشهر (تؤخذ مقدما)

اخرى

القروض الشخصية التي تقل عن  10االف دينار :مبلغ القرض باالالف القرب اعلى الف * 0.5
دينار* عدد االشهر (تؤخذ مقدما)
القروض العقارية  :على حساب البنك لغاية  100الف دينار
البطاقات االئتمانية  :على حساب البنك.
جاري مدين رواتب 10 :دنانير مقطوعة تؤخذ عند منح السقف وعند التجديد.

شركة تحت التاسيس

عمولة الحواالت الواردة ( )OURلحساب شركات الصرافة
0.05%

153

العموالت الخاصة بالبنوك التي تحتفظ بحساب لدينا

154

عمولة االستفسار عن الحوالة

 20دوالر او ما يعادلها

155

عمولة تعديل  /لرفض الحوالة(نقص في اركانها) /الغاء حوالة

 50دوالر او ما يعادلها

156

عمولة الحوالة الصادرة من شركات الصرافة لحساب بنك االردن سوريا  50دوالر مقطوعة او ما يعادلها

157

عمولة تغذية الرصيد لدى بنوك خارجية ()Account replenish

 0.25%بحد ادنى  25دوالر وحد اقصى  100دوالر او ما يعادلها

158

عمولة تبليغ االعتماد

تتراوح بين  $200بالحد االدنى و  $300بالحد االعلى.

160

عمولة تعزيز االعتماد

تتراوح بين  %1بالحد االدنى  %2بالحد االقصى وتحتسب على فترات ربع سنوية وبحد ادنى 150
دوالر

161

عمولة تداول مستندات
Negotiation/Handing

تتراوح بين  %1بالحد االدنى  %2بالحد االقصى وتحتسب على فترات ربع سنوية وبحد ادنى 150
دوالر

162

عمولة قبول المستندات مخالفة

 100دوالر تستوفي من حصيلة مبلغ المستندات

163

عمولة قبول السحوبات/دفع المستندات

تتراوح بين  %1بالحد االدنى  %2بالحد االقصى وتحتسب على فترات ربع سنوية وبحد ادنى 150
دوالر

164

عمولة اصدار تعهد بالدفع IRU

تتراوح بين  %1بالحد االدنى  %2بالحد االقصى وتحتسب على فترات ربع سنوية وبحد ادنى 150
دوالر

165

عمولة تغطية االعتمادات ()Reimbursement

 100دوالر لكل دفعة.

166

تعديل االعتماد

 50دوالر لكل تعديل.

167

اجور سويفت

 25دوالر لكل سويفت

168

اجور بريد سريع

 50دوالر لكل شحنة

عموالت خاصة بوزارة العدل

فظ بحساب لدينا

159

عمولة اعادة اصدار االعتماد

169

عمولة تحويل مستحقات من وزارة العدل

 1دينار لكل عملية تحويل من حسابات المحاكم لدى بنك االردن الى حساب المستفيد لدى بنك االردن
" مخصوما من قيمة التحويل"

عمولة حوالة واردة  -راتب ضمان اجتماعي امريكي

8

تتراوح بين  %1بالحد االدنى  %2بالحد االقصى وتحتسب على فترات ربع سنوية وبحد ادنى 150
دوالر

170

عمولة حوالة واردة  -راتب ضمان اجتماعي امريكي

 20دوالر مقطوعة من اصل الحوالة الواردة .

