KEY FACT STATEMENT
SAVING TIME & Term DEPOSIT ACCOUNTs

حسابات اإلدخار ألجل وإيداع ألجل

TARGET CLIENTS

FOR INDIVIDUALS
& NON PROFIT ASSOCIATIONS

لألشخاص الطبيعيين والمعنويين
والجمعيات التي ال تبغي الربح

فئة العمالء

ACCOUNT TYPE

SAVING TIME ACCT FOR
INDIVIDUALS & NON PROFIT
ASSOCIATIONS (512)
TERM DEPOSIT ACCT FOR
INDIVIDUALS (516)

حساب اإلدخار ألجل لألشخاص الطبيعيين
)512( والجمعيات التي ال تبغي الربح
حساب إيداع ألجل لألشخاص الطبيعيين
)516( والمعنويين

نوع الحساب

□LBP
□ USD
□ Other Foreign Currency
………………….

ل.□ ل
أ.□ د
□ أي عملة أجنبية أخرى
.…………………

عملة الحساب

ACCOUNT CURRENCY
MINIMUM DEPOSIT

الحد األدنى لإليداع

NO LIMIT

ال حدود

الحد األقصى لإليداع

 المبلغ والسوق،يحدد بحسب فترة اإلستحقاق

معدل الفائدة الدائنة

5%

5%

□1M □3M □6M □12M
□Other ……….

1M □3M □6M □12M□
.……… □ غيره

TAX FEES ON CREDIT INTEREST
MATURITY FREQUENCY (BY MONTH)

أ. د1،000
ل. ل1،000،000

Is based on the maturity
frequency, amount & market

MAXIMUM DEPOSIT
CREDIT INTEREST RATE

USD 1,000
LBP 1,000,000

At least 15 days prior to the maturity date, client shall inform the bank of his wish either
to unblock the account or to block it for a certain term and at a given interest rate to be
agreed upon.

COST OF LOSS OF SAVING PASSBOOK
CREDIT CARD / DEBIT CARD

)وتيرة اإلستحقاق (باألشهر

 إذا أبدى رغبته بإقفال، يوم على األقل قبل تاريخ االستحقاق15 على العميل إبالغ المصرف
 ويتم إحتساب الفوائد بالمعدالت والشروط التي تم اإلتفاق عليها بين،الحساب مؤقتا أو نهائيا
. المصرف والمودع

خصائص ومميزات الحساب

ACCOUNT FEATURES & BENEFITS
COST OF SAVING BOOK

رسم الضريبة على الفائدة الدائنة

كلفة دفتر التوفير

FREE

مجانا

LBP 20,000 or c/v in LBP

أ.ل أو ما يعادله ب د. ل20،000

NA

ال ينطبق

كلفة ضياع دفتر التوفير

 بطاقة سحب مرتبطة بالحساب/بطاقة إئتمان
خدمة المعامالت المصرفية

BANKING SERVICES
FREE

مجانا

I BANK, CALL CENTER

SMS ALERTS

NA

ال ينطبق

خدمة الرسائل النصية القصيرة

FSB MOBILE APPLICATION

NA

ال ينطبق

خدمة المعامالت المصرفية عبر الخليوي

ATM SERVICES ON FSB ATM'S

NA

ال ينطبق

BILLS DOMICILIATION

NA

ال ينطبق

توطين الفواتير

COST OF CHECKBOOK

NA

ال ينطبق

كلفة دفتر الشيكات

USD 5 or c/v in LBP or any
other currency/as per maturity
date of interest

 أو العمالت/ ل. أ أو ما يعادله ب ل. د5
 وفقا لتاريخ إستحقاق الفائدة/ األجنبية

NA

ال ينطبق

I BANK, CALL CENTER

ACCOUNT FEES
CLOSING PENALTY

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

الخدمات على الصرافات اآللية لفرنسبنك

رسوم الحساب
عمولة على إقفال الحساب

: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
 ليست مدرجة...  إلخ، ورسوم الفاكس، ورسوم البريد، مثل الطوابع المالية، ألنفقات األخرى-ج
. ويتوجب تسديدها عند فتح الحساب،في هذه القائمة
.  يحتفظ البنك بحق فرض رسوم إضافية للخدمات-د
 ويتم نشرها،  جميع البنود والشروط المذكورة أعاله قد تخضع للتغيير دون سابق إنذار-ه
www.fransabank.com :مباشرة على الموقع اإللكتروني للمصرف

 أفيد وأقر بموجبه أنني أطلعت على خصائص ومميزات الحساب المصرفي المشار إليها،أنا الموقع أدناه
 وقد إستلمت نسخة عنها بعد أن أفهمت من قبلكم بشكل مسهب بمضمونها وبكافة بنودها تفصيليا،أعاله
.بشكل واضح وواف ووقعت عليها إشعارا مني بالموافقة دون أي تحفظ

إسم وتوقيع العميل
)ID ( رقم العميل
التاريخ

