
طبيعة الحساب

العملة المعتمدة

خدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة

 للمعامالت المصرفية عبر الخلويBank Audi Mobile Appخدمة 

 للمعامالت المصرفية عبر االنترنتAudi Onlineخدمة 

PinPayخدمة الدفع عبر الخلوي 

كشف حساب الكتروني

خدمة الدفع عبر الخلوي

دفاتر شيكات

تكاليف الحساب

Bank Audi Mobile Application تطبيق بنك عوده عبر الخليوي و االنترنت

خدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة

PinPayخدمة الدفع عبر الخلوي 

(إذا انخفض الرصيد عن الحد األدنى)غرامة شهرية 

غرامة إقفال الحساب

معدل الفائدة المدينة

عمولة  على اعلى رصيد مدين 

ضرائب على الفائدة الدائنة

رسوم بطافة الدفع

الحد األدنى للرصيد والذي يجب المحافظة عليه

الحد األقصى للرصيد

المتطلبات لفتح الحساب

(.ل.ل)معدل الفائدة الدائنة 

(.أ.د)معدل الفائدة الدائنة 

:اسم المدير

-------------------------------------------------------

:اسم الموظف

-------------------------------------------------------

:رقم الحساب / اسم العميل 

-------------------------------------------------------

:توقيع المدير :توقيع الموظف :توقيع العميل

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
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7%

حسب نوع البطاقة، بعد سنة على تاريخ فتح الحساب

المتطلبات والشروط

.أ. د500أو . ل. ل500000

ال ينطبق

.أ. د1000أو . ل. ل1500000

معدالت الفائدة

%3.75: (.ل.ل)تُحتسب الفائدة على أساس الرصيد الشهري األدنى وتستحق فصليًا 

%1.25: (.أ.د)تُحتسب الفائدة على أساس الرصيد الشهري األدنى وتستحق فصليًا 

. يحتفظ بنك عوده بحق تعديل األحكام والشروط، على أن يتم إعالم العميل بذلك

:على المعلومات المستقاة من"  ان هذا المنتج يالئم برأينا وضع العميل بناء

تصريحه الشخصي ووضعية مركزية المخاطر- 

حركة حساباته وقدرته المالية ووضعية عالقته مع المصرف- 

وضعه االجتماعي- 

تاريخ  ----------------------------------------------------------- 

.بناًء للمعلومات والشروط اعاله، اطلب منكم فتح حساب باسمي علماً ان هذا المستند يشكل جزءاً ال يتجزأ من عقد عام لفتح وتحريك الحسابات وشروط وأحكام عامة متعلّقة بالخدمات المصرفية االلكترونية

موجود

موجود

موجود

موجود

.أ. د2أو . ل. ل3000 

غير موجود

موجود

موجود

(.ل.ل) 20%

(.أ.د) 16%

(يطبق في حال تحول رصيد الحساب صدفة مدين)

 أشهرعلى اعلى رصيد مدين3 باأللف كل 2

التكاليف والرسوم

شهرا. أ. د2أو . ل. ل3000 

مجانًا

(اختياري)شهريًا بعد ستة أشهر . أ. د1

(اختياري)شهريًا بعد ثالثة أشهر . أ. د2

(حتى تاريخه)الغاء الفائدة المتوجبة للعميل خالل الشهر 

طبيعة الحساب، وجوانبه القانونية، والعمالت المعتمدة

حساب اإليداع تحت الطلب

.أ.أو د. ل.ل

ما يقدّمه الحساب

765حساب اإليداع تحت الطلب 


