KEY FACT STATEMENT
الشروط واألحكام المطبقة على عمليات الشيكات

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF CHECK OPERATIONS

COST OF CHECKBOOK

COMMISSIONS

VALUE DATE

تاريخ الحق

العموالت

LBP 10,000 or USD7

NA

NA

أ. د7 أو/ ل. ل10،000

إصدار الشيكات

I) CHECK ISSUANCE
Issuance Banker Check in Lebanese pound

LBP 7,500

(-) 1 working day

( يوم واحد عمل فعلي-)

ل. ل7،500

Issuance Banker Check in foreign currency

USD 5 or c/v

(-) 1 working day

( يوم واحد عمل فعلي-)

أ أو ما يعادله. د5

LBP 9,000 or c/v

(-) 1 working day from the
certification date

Certified Check

يوم واحد عمل فعلي من تاريخ
(-)
التصديق

ل أو ما يعادله. ل9،000

إصدار شيك مصرفي بالعمالت األجنبية
تصديق شيك

الشيكات المشتراة المسحوبة على المصارف المحلية

Purchased Check in Lebanese pound/Clearing

LBP 1,500 per check

(+) 3 working days

 أيام عمل فعلي3 (+)

ل للشيك. ل1،500

Purchased Check in foreign currency/Clearing

USD 1 or c/v per check

(+) 4 working days

 أيام عمل فعلي4 (+)

أ أو ما يعادله للشيك. د1

 مقاصة/ شيكات مشتراة بالليرة اللبنانية
 مقاصة/ شيكات مشتراة بالعمالت األجنبية
الشيكات المشتراة المسحوبة على مصارف خارج لبنان

Checks Drawn abroad
0.5‰ min. USD 7 or c/v
per check

NA

NA

 الحد األدنى0.5‰
 أو ما يعادله للشيك7 أ.د

الشيكات المشتراة المسحوبة على مصارف خارج لبنان

الشيكات المرتجعة

III) UNPAID CHECKS

الشيكات المشتراة المرتجعة

UNPAID RETURNED PURCHASED CHECKS
Unpaid purchased check in Lebanese pound

LBP 10,000 per check

NA

NA

ل للشيك. ل10،000

Unpaid purchased check in foreign currency

USD 7 or c/v per check

NA

NA

أ أو ما يعادله للشيك. د7

الشيكات المشتراة المرتجعة بالليرة اللبنانية
الشيكات المشتراة المرتجعة بالعمالت األجنبية
الشيكات المرتجعة المسحوبة على فرنسبنك

UNPAID RETURNED CHECKS DRAWN ON US
Returned unpaid check through clearing or
presented at our counters

إصدار شيك مصرفي بالليرة اللبنانية

الشيكات المشتراة

II) PURCHASED CHECKS
Checks Drawn on Lebanon

Checks Drawn abroad

كلفة دفتر الشيكات

Varies between USD 10 &
USD 15 or c/v per check

NA

NA

أ أو ما. د15 أ و. د10 تتراوح بين
يعادله للشيك

الشيكات المرتجعة غير المدفوعة عبر المقاصة أو المسحوبة
على صناديق المصرف

إيقاف دفع الشيكات

IV) STOP PAYMENT
Check Stop payment drawn on our counters in
Lebanese pound

LBP 15,000 per check

NA

NA

ل للشيك. ل15،000

Check Stop payment drawn on our counters in
foreign currency

USD 10 or c/v per check

NA

NA

أ أو ما يعادله للشيك. د10

Stop payment of Banker Check issued by our bank
in Lebanese pound

LBP 30,000 per check

NA

NA

ل للشيك. ل30،000

Stop payment of Banker Check issued by our bank
in foreign currency

USD 20 or c/v per check

NA

NA

أ أو ما يعادله للشيك. د20

إيقاف دفع شيك بالليرة اللبنانية
إيقاف دفع شيك بالعمالت األجنبية
إيقاف دفع شيك مصرفي بالليرة اللبنانية
إيقاف دفع شيك مصرفي بالعمالت األجنبية

KEY FACT STATEMENT
GENERAL TERMS & CONDITIONS OF BANKING OPERATIONS
COMMISSIONS

VALUE DATE

الشروط واألحكام العامة المطبقة على العمليات المصرفية
تاريخ الحق

العموالت
عمليات الصندوق

I) COUNTER OPERATIONS

العمليات النقدية بالليرة اللبنانية

CASH OPERATIONS IN LEBANESE POUND
Payment deposit by cash/checks drawn on our
counters in Lebanese pound

FREE

(+ 1) working date

( يوم واحد عمل فعلي+)

مجانا

 أو من خالل الشيكات المسحوبة على/ إيداعات نقدية
صناديق المصرف بالليرة اللبنانية

Withdrawal by cash

FREE

(- 1) working date

( يوم واحد عمل فعلي-)

مجانا

السحوبات النقدية من الحسابات

Withdrawal by checks on our counters in
Lebanese pound

FREE

(- 1) working date

( يوم واحد عمل فعلي-)

مجانا

السحوبات من خالل شيكات مسحوبة على صناديق
المصرف بالليرة اللبنانية
العمليات النقدية بالعمالت األجنبية

CASH OPERATIONS IN FOREIGN CURRENCY

Payment by checks drawn on our counters in
Foreign currency

تحدد العمولة وتاريخ الحق يوميا

Commission is fixed daily

Payment deposit by cash in Foreign currency
FREE

(+ 1) working date

( يوم واحد عمل فعلي+)

إيداعات نقدية بالعمالت األجنبية

مجانا

إيداعات من خالل الشيكات المسحوبة على صناديق
المصرف بالعمالت األجنبية
عمليات الشيكات على صناديق المصرف بالعمالت األجنبية

CHECK OPERATIONS ON OUR COUNTERS IN FOREIGN CURRENCY
Payments drawn on our counters

FREE

(- 1) working date

( يوم واحد عمل فعلي-)

مجانا

الشيكات المسحوبة على صناديق المصرف

Settlement by credit to another account opened
in our books

FREE

(+ 1) working date

( يوم واحد عمل فعلي+)

مجانا

إيداع شيك من حساب عميل آخر في المصرف

Check presented on our counters/Clearing

FREE

(- 1) working date

( يوم واحد عمل فعلي-)

مجانا

 من خالل المقاصة/ شيك مقدم على صناديق المصرف

1‰. Min USD 10 or c/v

NA

Check presented directly on our counters by a
bank operating in Lebanon

ال ينطبق

أ. د10  الحد األدنى1‰

شيك مقدم مباشرة على صناديق المصرف من قبل مصرف
آخر عامل في لبنان

الحواالت

II) WIRE TRANSFER
Wire transfer at same branch in Lebanese pound
& Foreign currency

FREE

Same date of Debit & Credit
date

Wire transfer between two branchs in Lebanese
pound & Foreign currency

FREE

Same date of Debit & Credit
date

Wire transfer between a Bank operating thru BDL
in Lebanese pound

LBP 20,000

Debit value: (- 1) working date

Wire transfer via SWIFT issued by one of our
correspondents abroad in Foreign currency

USD 25

Debit value: same date

Wire transfer between a Bank operating thru BDL
in Foreign currency

USD 25

Debit value: (- 1) working date

Wire transfer between a Bank operating thru BDL
in Foreign currency by mail

USD 50

Debit value: (- 1) working date

نفس تاريخ السحب واإليداع

مجانا

حوالة مصرفية في نفس الفرع بالليرة اللبنانية أو بالعمالت
األجنبية

نفس تاريخ السحب واإليداع

مجانا

حوالة مصرفية بين فرعين بالليرة اللبنانية أو بالعمالت
األجنبية

ل. ل20،000

حوالة مصرفية بين المصارف العاملة من خالل مصرف
لبنان بالليرة اللبنانية

أ. د25

 صادرة من مصرفناSWIFT حوالة مصرفية عن طريق
ألحد المصارف التابعة في الخارج بالعملة األجنبية

( يوم واحد عمل فعلي-)

أ. د25

حوالة مصرفية بين المصارف العاملة من خالل مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية

( يوم واحد عمل فعلي-)

أ. د50

حوالة مصرفية بين المصارف العاملة من خالل مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية عن طريق البريد

( يوم واحد عمل فعلي-)
نفس تاريخ العملية

KEY FACT STATEMENT
تنفيذ أمر دفع

III) EXECUTION OF PAYMENT ORDER
FREE

(+1) working date

( يوم واحد عمل فعلي+)

مجانا

أمر توطين منفذ بين صناديق المصرف بالليرة اللبنانية أو
بالعمالت األجنبية

Domiciliation order on our counters received
from another bank in Lebanese pound

LBP 20,000

(+1) working date

( يوم واحد عمل فعلي+)

ل. ل20،000

أمر توطين في صناديق المصرف ورد من مصرف آخر
بالليرة اللبنانية

Domiciliation order on our counters received
from another bank in Foreign currency

USD 25 or c/v

Min. 2 working days from the
date of notification

 أ أو ما يعادله. د25

أمر توطين في صناديق المصرف ورد من مصرف آخر
بالعمالت األجنبية

Domiciliation order on our counters in Lebanese
pound or Foreign Currency

GENERAL CONDITIONS
A. The above listed fees and charges are applied to normal banking transactions.
B. Charges for any services not mentioned in this list will be available on request.
C. Other expenses, such as fiscal stamps, postage, fax charges, ect... are not included in this list
and it wil be charged where incurred.
D. The bank reserves the right to levy additional charges and fees for services at its sole
discretion.
E. All terms and conditions mentioned are subject to change without notice and will be directly
reflected on FSB website: www.fransabank.com

I, the undersigned, do hereby acknowledge I have read and understood all the above listed conditions
charges and fees stated in this "Key Facts Statement", and I received a copy of it after I was amply and
clearly informed about its content , and I have signed it with my full consent without any reserve.

CLIENT NAME & SIGNATURE

ID CLIENT
DATE

 عمل فعلي من2 الحد األدنى يومي
تاريخ اإلشعار

:شروط عامة

.تطبق الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله على المعامالت المصرفية العادية-أ
.أية رسوم أو خدمات لم يرد ذكرها في هذه القائمة تكون متاحة عند الطلب-ب
 ويتوجب، ليست مدرجة في هذه القائمة....، مثل الطوابع المالية ورسوم البريد ورسوم الفاكس،ألنفقات األخرى-ج
.تسديدها عند فتح الحساب
. يحتفظ البنك بحق فرض رسوم إضافية للخدمات-د
 ويتم نشرها مباشرة على الموقع، جميع البنود والشروط المذكورة أعاله قد تخضع للتغيير دون سابق إنذار-ه
www.fransabank.com :اإللكتروني للمصرف
 وقد إستلمت نسخة، أفيد وأقر بموجبه أنني أطلعت على خصائص ومميزات الحساب المصرفي المشار إليها أعاله،أنا الموقع أدناه
عنها بعد أن أفهمت من قبلكم بشكل مسهب بمضمونها وبكافة بنودها تفصيليا بشكل واضح وواف ووقعت عليها إشعارا مني
.بالموافقة دون أي تحفظ

إسم وتوقيع العميل
)ID ( رقم العميل
التاريخ

