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_________:  أشهر                 غيره١٢           اإلستحقاق أشهر٣ أشهر٦

معدل الفائدة الدائنة

الضريبة على الفائدة الدائنة

:اسم المدير

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

:رقم الحساب / اسم العميل 

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

:توقيع المدير

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

:توقيع العميل

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

ً) ال يمكن تحريك هذا الحساب اطالقاً  (سحباً أو إيداعا

(ممكن فقط عند االستحقاق وبعد التواصل مع العميل)التجديد غير تلقائي 

اقفال الحساب عند اإلستحقاق فقط

لالطالع فقط
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  تحتسب الفائدة  شهرياً وتسجل في الحساب المقابل

. ال يمكن تغيير الفائدة إال عند التجديد وحسب ما هو محدّد من المصرف

عند حلول االجل المشار إليه أعاله يحرر المبلغ المودع في الحساب فوراً وحكماً ولهذه الغاية يفّوض العميل المصرف تفويضاً نهائياً غير قابل للرجوع عنه بتحويل كامل الرصيد - 

.في حال رغب العميل بتجميد المبلغ مجددا يتم ذلك حسب الشروط المعتمدة من قبل المصرف في حينه. Offset Accountالمحرر إلى حساب 

.  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 من المصرف فتح حساب باسمي علماً ان هذا المستند يشكل جزءاً ال يتجزأ من عقد عام لفتح وتحريك الحسابات وشروط وأحكام عامة متعلّقة بالخدمات 

.المصرفية االلكترونية

:اسم الموظف

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

:توقيع الموظف

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

7%

%_______ مراجعة جدول الفوائد 

معدالت الفائدة

أو ما يعادله. أ. د7أو ما يعادله              إستحقاقات أخرى . أ. د4                              إستحقاق شهري 

الشروط

(.ل.ل)الليرة اللبنانية 

(.ل.ل)  ٧٠٤حساب وديعة ألجل 

طبيعة الحساب، جوانبه القانونية والعمالت المعتمدة

حساب وديعة ألجل

(.ل.ل)الليرة اللبنانية 

.ل. مليون  ل30

.ل. مليون  ل30

ما يقدّمه الحساب

لالطالع فقط

التكاليف والرسوم

ال يمكن اقفال الحساب االعند االستحقاق


