الرسوم الشهرية

BASIC

PLUS

PREMIUM

 12د.أ.

 15د.أ.

 25د.أ.

سنويا)
عدد عمليات الكونتوار المجانية ( ً
6
عدد الشيكات المحلية المشتراة
2
عدد التحويالت الواردة (محليا

12

24

4

6

ودوليا)
عدد التحويالت الصادرة (محليا

1

2

3

ودوليا)

عدد المنتجات والخدمات المجانية
عدد الحسابات ( 461رسوم +

2

3

4

كشف حساب)
عدد الحسابات 702

غير محدود

غير محدود

غير محدود

توطين الرواتب

برامج لتوطين الرواتب

برامج لتوطين الرواتب

برامج لتوطين الرواتب

دفتر الشيكات

مجاني وغير محدود عند الطلب

مجاني وغير محدود عند الطلب

مجاني وغير محدود عند الطلب

كشف حساب رسمي

مجاني وغير محدود عند الطلب

مجاني وغير محدود عند الطلب

مجاني وغير محدود عند الطلب

بطاقة دفع "في از لألعمال"

مجاني

مجاني

مجاني

خدمة التنبيه بالرسائل النصية

مجاني

مجاني

مجاني

القصيرة
عرض على نقطة البيع POS
توطين الفواتير مجانا

تركيب مجاني لنقطة البيع  -POSالرسوم الشهرية ألول سنة مجانية –  $10شهرياُ خالل السنة الثانية –

حتى فاتورتين

حد  3فواتير

حتى  4فواتير

القنوات المصرفية البديلة
أجهزة الصراف اآللي )(ATM

 ،Audi Online ،ITMsالخط

الساخن لخدمة الزبائن

مجانا للعمليات كافة.

مجانا للعمليات كافة.

مجانا للعمليات كافة.

إيداع نقدي حتى  3,000د.أ.

إيداع نقدي حتى  5,000د.أ.

إيداع نقدي حتى  7,500د.أ.

يوميا  50,000د.أ .شهريا

يوميا و 75,000د.أ .شهريا

يوميا و 100,000د.أ .شهريا

مجانا للعمليات كافة.

مجانا للعمليات كافة.

مجانا للعمليات كافة.

برنامج الوفاء والجوائز الخاص ببرنامج العمليات المصرفية لألعمال
الجوائز على أساس حركة األعمال – برنامج استرداد المال  cashbackلرزمة  PLUS ،BASICوPREMIUM

سنوي

شهري

فصلي

نصف سنوي

أقل من  %50من المبيعات اإلجمالية

 0د.أ.

 0د.أ.

 0د.أ.

 0د.أ.

من  %50إلى  %75من المبيعات اإلجمالية

 3د.أ.

 9د.أ.

 18د.أ.

 36د.أ.

أكثر من  %75من المبيعات اإلجمالية

 5د.أ.

 15د.أ.

 30د.أ.

 60د.أ.

 -حسب احتياجات أعمالك (موسمية ،حركتها ،الخ ،).تقدم لك فرصة استرداد المال  cashbackشهريا ،فصليا ،نصف سنويا أو سنويا ،ويودع المال في الحساب نفسه الذي

ستسدد منه رسم االشتراك الشهري - .تعتمد جوائز استرداد المال  cashbackعلى النسبة المئوية الفعلية المودعة في حساب العميل ،من المبيعات اإلجمالية المصرح بها.

الجوائز لقاء استعمال القنوات المصرفية البديلة –استرداد المال شهريا إذا تم إجراء أكثر من  %80من إجمالي العمليات المصرفية عبر هذه القنوات (أقله  15عملية شهريا)
PREMIUM
PLUS
BASIC
جوائز استرداد المال cashback

 2د.أ.

 5د.أ.

 3د.أ.

رسوم ملف تفضيلية لدى االشتراك في برنامج العمليات المصرفية لألعمال
بطاقة ""Power

 %0.2من صافي مبلغ القرض بدل ( %0.3بحد أدنى قدره  100د.أ و حد أقصى قدره  350د.أ)

بطاقة ""Empower

 %0.3من صافي مبلغ القرض بدل ( %0.4بحد أدنى قدره  170د.أ و حد أقصى قدره  500د.أ )

سلفة نقدية ع الـ POS

 %0.2من صافي مبلغ القرض بدل ( %0.3بحد أدنى قدره  100د.أ و حد أقصى قدره  350د.أ)

قرض األعمال

 %0.3من صافي مبلغ القرض بدل ( %0.4بحد أدنى قدره  170د.أ و حد أقصى قدره  500د.أ )

القرض العقاري لألعمال

 %0.3من صافي مبلغ القرض بدل ( %0.4بحد أدنى قدره  170د.أ و حد أقصى قدره  500د.أ )

طبق بعد سنة من االشتراك في برنامج العمليات المصرفية لألعمال إذا كانت نسبة المبيعات في حساب العميل على مدى العام كما
رسوم ملف تفضيلية على لقروض ( ُت ّ
يلي)*

أكثر من  %75من المبيعات اإلجمالية المصرح عنها

األحكام والشروط

بطاقتا " "Powerو ""Empower

%0.5-

يحدد في البداية .تتم مراجعته/تعديله سنويا ويطبق على

قرض األعمال

%0.5-

يحدد في البداية ويطبق طيلة فترة القرض

%0.5-

يحدد في البداية .تتم مراجعته/تعديله سنويا

القرض العقاري لألعمال

برنامج التقسيط المستقبلي

*الحد األدنى للفائدة على كافة القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو بين  10%و .13%معدل الفائدة التفضيلي ال يطبق على القروض المدعومة
إن هذا المنتج مالئم لحاجاتي ،ومتطلباتي ،وإمكاناتي المادية بعد أن اطلعت على كافة مواصفاته ،وميزاته والمخاطر الناتجة و/أو التي تنتج عن توقيعي على هذا المستند

يحتفظ بنك عوده بحق تعديل األحكام والشروط ،على أن يتم إعالم العميل بذلك.
ان هذا المنتج يالئم برأينا وضع العميل بناء" على المعلومات المستقاة من (1):تصريحه الشخصي ووضعية مركزية المخاطر (2) -حركة حساباته وقدرته المالية ووضعية
) (3وضعه االجتماعي
عالقته مع المصرف
تاريخ ----------------
اسم العميل  /رقم الحساب :

اسم الموظف:

اسم المدير:
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--------------------------------------------------

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

توقيع العميل:

توقيع الموظف:

توقيع المدير:

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

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

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