
 

 

 BASIC PLUS PREMIUM 
 د.أ. 25 د.أ. 15 د.أ. 12 الرسوم الشهرية

 (سنوًيا)المجانية الكونتوار عمليات عدد 
 24 12 6 المشتراة المحلية عدد الشيكات 

 االتحويالت الواردة )محلي  عدد 
 (اودولي  

2 4 6 

 االتحويالت الصادرة )محلي  عدد 
 (اودولي  

1 2 3 

 والخدمات المجانيةعدد المنتجات 
)رسوم +  461حسابات العدد 

 كشف حساب(
2 3 4 

 غير محدود غير محدود حدودم غير 702حسابات العدد 
 برامج لتوطين الرواتب برامج لتوطين الرواتب برامج لتوطين الرواتب  واتبتوطين الر 

 مجاني وغير محدود عند الطلب مجاني وغير محدود عند الطلب مجاني وغير محدود عند الطلب دفتر الشيكات
 مجاني وغير محدود عند الطلب مجاني وغير محدود عند الطلب مجاني وغير محدود عند الطلب كشف حساب رسمي

 مجاني مجاني مجاني  "لألعمال فيزا" دفع بطاقة
بالرسائل النصية  التنبيه خدمة

 القصيرة
 مجاني مجاني مجاني

  –$ شهريُا خالل السنة الثانية 10 –الرسوم الشهرية ألول سنة مجانية  - POSتركيب مجاني لنقطة البيع   POSعرض على نقطة البيع 
 فواتير 4حتى  فواتير 3حد  حتى فاتورتين توطين الفواتير مجان ا

 القنوات المصرفية البديلة
 .كافة لعملياتلمجان ا  (ATM)أجهزة الصراف اآللي 

د.أ.  3,000إيداع نقدي حتى 
 د.أ. شهري ا 50,000يومي ا 

 مجان ا للعمليات كافة.
د.أ.  5,000إيداع نقدي حتى 

 د.أ. شهري ا 75,000ويومي ا 

 مجان ا للعمليات كافة.
د.أ.  7,500إيداع نقدي حتى 

 د.أ. شهري ا 100,000ويومي ا 
ITMs ، Audi Online،  الخط
 الزبائن خدمةل الساخن

 مجان ا للعمليات كافة. مجان ا للعمليات كافة. مجان ا للعمليات كافة.

 

 

 

 



 العمليات المصرفية لألعمال  الخاص ببرنامج جوائزالوفاء وال برنامج

 PREMIUMو BASIC ،PLUSلرزمة  cashback المالبرنامج استرداد  –الجوائز على أساس حركة األعمال 

 سنوي  نصف سنوي  فصلي شهري  
 د.أ. 0 د.أ. 0 د.أ. 0 د.أ. 0 اإلجمالية % من المبيعات50أقل من 

 د.أ. 36 د.أ. 18 د.أ. 9 د.أ. 3 اإلجمالية % من المبيعات75% إلى 50من 
 د.أ. 60 د.أ. 30 د.أ. 15 د.أ. 5 اإلجمالية % من المبيعات75 من أكثر

الذي نفسه حساب في الالمال ودع وي، اأو سنوي   اسنوي   صفن، ا، فصلي  اشهري   cashback لك فرصة استرداد المالم ، الخ.(، تقد  حركتها)موسمية، احتياجات أعمالك حسب  -
 .االمصرح بهاإلجمالية ، من المبيعات العميلفي حساب  المئوية الفعلية المودعةنسبة العلى  cashback استرداد المالعتمد جوائز ت -  .الشهري االشتراك منه رسم سد د تس

 (اشهري   ةعملي 15)أقله عبر هذه القنوات  المصرفية عملياتإجمالي ال% من 80أكثر من استرداد المال شهري ا إذا تم إجراء – البديلةالمصرفية استعمال القنوات  لقاءالجوائز 
 BASIC PLUS PREMIUM 

 د.أ. 5 د.أ. 3 د.أ. cashback 2 استرداد المالجوائز 
 لألعمال المصرفية العمليات رسوم ملف تفضيلية لدى االشتراك في برنامج

 الف ل.ل( 500ل.ل و حد أقصى قدره  الف 150% )بحد أدنى قدره 0.3% من صافي مبلغ القرض بدل Power" 0.2" بطاقة
 (الف ل.ل 750الف ل.ل و حد أقصى قدره  250% )بحد أدنى قدره 0.4من صافي مبلغ القرض بدل  Empower" 0.3%" بطاقة
 (الف ل.ل 500الف ل.ل و حد أقصى قدره  150% )بحد أدنى قدره 0.3صافي مبلغ القرض بدل % من POS 0.2 الـ ع   نقدية سلفة
 (الف ل.ل 750الف ل.ل و حد أقصى قدره  250% )بحد أدنى قدره 0.4% من صافي مبلغ القرض بدل 0.3 األعمال قرض

 (الف ل.ل 750الف ل.ل و حد أقصى قدره  250% )بحد أدنى قدره 0.4% من صافي مبلغ القرض بدل 0.3 لألعمال العقاري  القرض
كما العميل على مدى العام في حساب  اتكانت نسبة المبيع إذالألعمال  المصرفية العمليات بعد سنة من االشتراك في برنامجُتطّبق لقروض )على تفضيلية ملف رسوم 

 (*يلي
 األحكام والشروط % من المبيعات اإلجمالية المصرح عنها75أكثر من  

يحدد في البداية. تتم مراجعته/تعديله سنوي ا ويطب ق على  Empower" -0.5%" و "Powerبطاقتا "
 برنامج التقسيط المستقبلي

 يحدد في البداية ويطبق طيلة فترة القرض %0.5- األعمال قرض
لألعمال )مع بنك عوده  العقاري  القرض

 بالدوالر األميركي و الليرة اللبنانية(
 البداية. تتم مراجعته/تعديله سنوي ا يحدد في 0.5%-

معدل الفائدة التفضيلي ال  .األميركي% على الدوالر 8على الليرة اللبنانية و  %9الحجم هو  والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتعلى كافة القروض الممنوحة للفائدة ل الحد األدنى*
   المدعومة القروضيطبق على 

 و/أو التي تنتج عن توقيعي على هذا المستند  والمخاطر الناتجةوميزاته إن هذا المنتج مالئم لحاجاتي، ومتطلباتي، وإمكاناتي المادية بعد أن اطلعت على كافة مواصفاته، 

 يحتفظ بنك عوده بحق تعديل األحكام والشروط، على أن يتم إعالم العميل بذلك.
حركة حساباته وقدرته المالية ووضعية (2)   -تصريحه الشخصي ووضعية مركزية المخاطر (1)وضع العميل بناء" على المعلومات المستقاة من:ان هذا المنتج يالئم برأينا 

 وضعه االجتماعي        (3) عالقته مع المصرف

  تاريخ  ----------------

 اسم المدير:

 

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

 اسم الموظف:

 

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

 اسم العميل / رقم الحساب :

 

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

     

 توقيع المدير:

 

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

 توقيع الموظف:

 

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

 توقيع العميل:

 

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

 


