Crédit Agricole Egypt
Summary Individual Tariff

June 2019
Over Credit Limit Fee

Accounts Opening Fees

Individual Account
Maintenance Fees / Service Charges
Account Maintenance Fees

EGP 50 or equivalent per account

up to 56 days

Credit Shield fees (Optional)
EGP 35 or equivalent / quarter per account

Services included
Phone Plus / IVR service 19191

Free

Consumer Online Banking

Free
0.2% (min EGP 25, max EGP 300)
0.3% (min USD 15, max USD 100) or Eqv in FCY

Cash Deposit With Same Value Date
Cash withdrawal on the counter up to EGP 10,000

EGP 20

Internal Transfer Local (Own / other) performed over the
counter below EGP 100,000.00

EGP 20

0.08%

Minimum Payment Due

5% (with min EGP 50)

Duplicate Credit Card Statement

EGP 10

Cash pick- up fees for card payment

EGP 10 per transaction

Invalid Dispute Fees on CAE-ATM

EGP 25

Invalid Dispute Fees Sales other ATMs/ Voucher

EGP 125

Card limit increase

EGP 25

Credit cards Stamp duty fee for HDB

0.05% per quarter

Card temp limit increase

EGP 15

Credit Card Payment over the counter Up to EGP 10,000

EGP 20

Products

Printed Statement

EGP 15

Saving

Credit Cards Inquiry Transaction on Non CAE ATMs

EGP 5
Free

Printed Statement

EGP 15 or Eqv.

Minimum Balance (to open account)

EGP 3,000 / FCY 500

Credit Cards Inquiry Transaction fees on CAE ATMs

Minimum Balance (to pay interest)

EGP 5,000 / FCY 500

FX Mark-Up Fees

Saving Tiered Interest-Local Currency
Minimum Balance (to open account )
Minimum Balance ( to pay interest)
My FirstAccount
Annual fees

EGP 3,000
Based on Tiered Interest
EGP 50

3%

LOANS

Minimum Balance (to open account)

EGP 3,000 / USD 1,000

Monthly charges if account falls below minimum balance

EGP 20 or equivalent

Check Plus

Car Loans
Administrative Fees

EGP 2,500 / USD 1,000

Minimum Balance (to pay interest)

EGP 10,000 / USD 3,000

Monthly charges if account falls below minimum balance

EGP 20 or equivalent

Call

0.12 % / month
5% on the outstanding balance

Partial Settlement Fees

5% on the partial paid amount
0.5 % (with min of EGP 100, max EGP 500)

Changing recommendation letter

EGP 50

Car license recommendation letter

Free

Car License renewal

EGP 75

Car License Release Letter

Minimum Balance (to pay interest)

EGP 100,000 / USD 30,000

Cash Loans

EGP 20 or equivalent
same day value
0.2% (min EGP 50, max EGP 500)
0.3% (min USD 20, max USD 120)

Quattro Daily Account
EGP 20 (covering maintenance charges
+ Other benefit)

Monthly Fees
Minimum Balance (to open account)
Minimum Balance (to pay interest)

EGP 100
2 % (min EGP 200)

HDB commission

0.12 % / month

Late Payment Fees

5% over the interest rate for the overdue amount

Early Settlement Fees

5% on the outstanding balance

Partial Settlement Fees

5% on the partial paid amount

Early settlement fees in case of loan settled through Buy – Out

EGP 5,000

Re-scheduling Fees
Credit Life Insurance

7% Plus EGP 300 Check Processing fees
0.5 % (with min of EGP 100, max EGP 500)
Free

Unsecured cash loans Investigation fees

Account Opening Fees

EGP 100
EGP 55 Quarterly (covering maintenance charges + Other benefit)

EGP 150

Housing Loans
LE 250

Minimum Balance (to open account )

EGP 3,000

Unit type

Cairo

Alex & Delta

Sinai & Upper Egypt

Minimum Balance ( to pay interest)

EGP 5,000

Flat below 120 sqm

1000

1500

2000

Quattro Current Account
Minimum Balance (to open account)
Monthly charges if account falls below minimum

EGP 2,500
EGP 20

Privilege Account
Monthly Fees
Minimum Balance (to open account)

EGP 75 (covering maintenance charges
+ Other benefit)
Nil

Payroll Account
Maintenance Fees / Service Charges

EGP 15 or equivalent / quarter per account

Minimum Balance (to open account)

Nil

Minimum Balance (to pay interest)

Nil

Monthly charges if account falls below minimum balance

waived

Time Deposit
Minimum opening balance

EGP 1,000 / USD 1,000

Debit Card

Card Replacement Fees

EGP 60 Primary / EGP 40 Supplementary
EGP 100 (Primary &Supplementary)

VISA Gold Debit Card
Issuance Fees / Renewal Fees
Card Replacement Fees

EGP 60 Primary / EGP 50 Supplementary
EGP 100 (Primary &Supplementary)

Platinum Fidele & Platinum Private Banking Debit Cards
Issuance/ Renewal fees- Primary
Issuance/ Renewal fees- Supplementary
Card Replacement Fees (Primary & Supplementary)

Free
EGP 50
EGP 100

Other Debit Card Fees
Debit Card International Cash withdrawal transaction
Cash Withdrawal / Inquiry using Non CAE ATMs

4% min EGP 40 or Eqv
Withdrawal EGP 6 per transaction/ Inquiry
EGP 3 per transaction

E-Payroll Card
Debit Card International Cash withdrawal transaction
Prepaid Issuance fees
Card Renewal fees
Card Replacement fees
CAE ATM Withdrawal/Inquiry fees
Non - CAE withdrawal fees
Non - CAE ATM inquiry fees

4% min EGP 40 or Eqv
EGP 20
EGP 20 with each renewed plastic delivery (every
5 years)
EGP 5
Free
EGP 2 per transaction
(Starting the 1st transaction)
Free

Prepaid Card
Prepaid Issuance Fees
Prepaid cash withdrawal fees for Non CAE ATMs Only
Prepaid Inquiry fees / cash withdrawal fees - on CAE ATMs
Prepaid Card Statement Request
Prepaid Card Inquiry Fees on Non CAE ATMs
Cash Withdrawal / Inquiry using CAE ATMs
Invalid Dispute Fees on CAE-ATM
Invalid Dispute Fees other ATMs /sales voucher
Fawry Bill Payment “Card” - «Card less»
FX Mark-Up Fees
Forex Fees

Annual Fees Classic (Primary)

EGP 150

Annual Fees Classic ( Supplementary)

EGP 50

Card Replacement

EGP 75

Late Payment fees

EGP 80

Card Replacement (Supplementary)

EGP 75

Gold
Issuance /Annual Fees (Primary)

EGP 200

Issuance / Annual Fees (Supplementary)

EGP 100

Card Replacement (Primary)

EGP 100

Late Payment fees

EGP 80

Card Replacement (Supplementary)

EGP 75

Gold A “credit limit EGP 3,000- EGP 10,000»:
Issuance / Annual Fees (Primary)

EGP 150

Gold A “credit limit EGP 3,000- EGP 10,000»:
Issuance / Annual Fees (Supplementary)

EGP 50

Gold B “credit limit EGP 10,001- EGP 29,999”:
Issuance / Annual fees (Primary)
Gold B “credit limit EGP 10,001- EGP 29,999”:
Issuance / Annual fees (Supplementary)

2%
Waived

Property Insurance premium

0.033% of the construction value as per appraisal value
Loans below EGP 1 MM Premium 0.19%
Loans Above EGP 1 MM:
• Medical Checkup will be applied
• Premium As application age

life Insurance premium
Late Payment Fees

5% over the Interest rate for the overdue amount

Early Settlement Fees

5% on the principle balance

Partial Settlement Fees

5% on the partial paid amount
2.5% of unit price
Variable on Cases by Cases bases from EGP 8,000
to 10,000

Registration Fees

CBE initiative

EGP 100

Infinite
Issuance / Annual Fees (Primary)

EGP 1200

Issuance / Annual Fees (Primary)
Privilege Package

Free

EGP 10/ USD 5

Local Currency

0.1% (min EGP 20, max EGP 500)

Foreign Currency

0.2% (min USD 5, max USD 100)

Purchased Checks
Check purchase Local

0.6% Clearing & 2.5% Collection (with min EGP 30)

Check purchase Foreign

1% (min USD 8)

Local Currency

0.2% (min EGP 20, max EGP 300)

Foreign Currency

0.3% (min USD 15, max USD 100)

Bills
Local Bills, Promissory notes, Post Dated Checks
Outwards Bills for Collection

0.3% (min EGP 20, max EGP 500)

Inwards Bills for Collection

0.15% (min EGP 20 / USD 4, max EGP 250 / USD 50)

Protest Charges

0.1% (min EGP 10, with no max plus court expense)

Mail Charges T Bills

EGP 15

Withdrawal of bill or check

EGP 50 / USD 3

Returned Items

EGP 50/ USD 3 for Inward - EGP 30 /USD 2 for Outward
EGP 50 every postponement

Reports linked with T.bills as per customer request

EGP 5 per paper (min EGP 20, max EGP 100)

TRANSFERS
Free

0.2% ( min EGP 25, max EGP 300) + swift charge
0.3% (min USD 5, max USD 100)
+ swift charge
0.2% ( min EGP 15, max EGP 350)

Outgoing transfer Foreign Currency (local/international)
Outgoing transfer Local Currency by (ACH) Direct Credit «Through the Branch»
Outgoing transfer local currency by (ACH) Direct/Credit
‘’Through the Digital channels’’

0.1% (MIN EGP 10, MAX EGP 250)

Non client beneficiary for collection at any CAE branch

0.3% (min EGP 15, max EGP 100)

SWIFT / ACH Charges
Local Currency Transfer

EGP 30

Foreign Currency Transfer

USD 25 or Eqv.

International Invalid Inquiry over USD 1000 or equivalent

USD 25 or Eqv.

Repair message or inquiry for international or domestic
FT swift messages
Local Currency Transfer - ACH Direct Credit/Debit
Local Currency Transfer - ACH Direct Credit/Debit ‘’Through the Digital channels’’
Retrieving Copy of Credit Advice/Swift Message

USD 5 or Eqv.
EGP 8
EGP 4
EGP 30

SAFE BOXES & KEY INSURANCE

EGP 800 (Once)
EGP 750 or Eqv.

Waived

Large (Annual Fees)

EGP 2000 or Eqv.

Legal Fees

Waived

X-Large (Annual Fees)

EGP 2500 or Eqv.

Admin Fees

Waived

MUTUAL FUNDS & CUSTODY FEES

Waived

Safekeeping

HDB commission
Late Payment Fees

Up to 2% over the interest rate for the overdue amount
as per CBE rules

Partial /Early Settlement Fees

Waived
(In condition) Early or partial settlement is after 5 years

Real Estate tax

2.5% of unit price
Variable on cases by case bases from EGP 8,000 to
10,000

Registration Fees

Account opening

EGP 20 flat one time

Encoding / Updating data on stock exchange /amalgamation request

HDB commission

0.20%

Facility I-score Fee

EGP 30

OTHER OPERATIONS & SERVICES CHARGES
Mail Facilities
KIO Facilities

EGP 200 or equivalent in FCY per month

Mail Charges

EGP 5 (normal) , EGP 10 (registered)

Fax Charges

EGP 15 (local) , USD 3 (international)

Local

Actual cost (min EGP 30)
Actual Cost (min USD 20) or Eqv in FCY

0.3% at the closing market value of previous day min
EGP 50 for each stock type with no max

Depositing securities to scriptless with MCDR
Buying & selling securities under central custody

Free

Value of Portfolios
From 1 EGP to 1 Million Pounds
From 1 Million to 20 Million Pounds

Percentage
0.00075
0.00040

From 20 Million to 55 Million Pounds
More than 55 Million Pounds

0.00020
0.00015

Balance transfer to other book-keeper

0.1% min EGP 10 (each type of stock)

Balance transfer from other book-keeper

Free

Pledge and /or releasing pledge

0.075% max EGP 3,000 + EGP 100
MCDR actual charges for each stock type
0.5 % from coupon value (with minimum
of EGP 20 with maximum EGP 1000)

Coupon collection

EGP 20 or Eqv
EGP 40 / USD 8 (max EGP 600/ USD 100)
EGP 900 or Eqv in FCY
EGP 35 /USD7

Free

Bookkeeping Statement per request

EGP 10

Certificate of General assembly meeting

EGP 20

Monthly Fees of Board Membership Guarantee

EGP 100

Certificate of Board Membership Guarantee

EGP 100

Issuance of Certificate (over 12 months)

EGP 60 /USD12

Issuance of balance certificate for mutual funds

Issuance of Interest Certificate (per year)

EGP 60 /USD12

New capital or capital increase subscription (IPOs)

Issuance of loans / credit cards clearance certificate

EGP 100

Retrieve copy of bank documents not available online

Min EGP 50 / USD 10 per instrument max
(EGP 300 / USD 60)

Custody & book keeping
Custody Fees physical shares

Standing Instruction (sweep-out) per transaction

EGP 5 / USD 1 or Eqv in FCY

Global Depository (GDR)

Standing Instruction per transaction

EGP 5 / USD 1 or Eqv in FCY

Transaction Fees

Standing Instruction (others) per transaction

EGP 50 or Eqv

Pension credits to accounts per transaction

Waived
EGP 1
EGP 50 / USD 6

SMS Alert Services
SMS Super (Unlimited SMS)
SMS Smart (20 Free SMS)
SMS Slim

EGP 10 Monthly
EGP 5 Monthly / Extra EGP 0.25
Per SMS EGP 0.50

Paper Small Notes Deposit Charges
Denomination up to Twenty Pounds
Small Denomination charges on deposit in
USD & FCY

0.6 % «Starting from the first bundle»
10’s - 0.1%
5’s - 0.5%
2’s - 1.5%
1’s - 1.5%

Governmental Payment Services

Individual government Payment

0.21% (min EGP 30, max EGP 350) in additional to VAT
EGP: 0.21% (min EGP 30, max EGP 350) in additional to VAT
USD: 0.0015 (min 10 USD max 25 USD)
EGP 30 per transaction

I-Score Self Checking Service
Credit Bureau Self Checking (I-Score) Fees

EGP 100
EGP 200 / USD 40

0.3 % annually, to be collected pro-rata monthly at the closing market
value of previous month min EGP 5

Coupon collection

Standing Instructions

Power of Attorney

0.1% min EGP 5 no max

Quarterly statement of account

Free Shares

Issuance of Certificate (within 12 months)

Payroll credit to account per transaction

EGP 40 (Including stock exchange fees)

Annual holding fees

Overdraft

0.01 % (min EGP 10, max EGP 100) in additional to VAT

EGP 100

Charges on requested check copy as per client request

Appraisal Fees

Social Insurance Payment
Suez Canal payments (unified invoice)

Late Payment fees

USD 30 or equivelant

Inward

EGP 1250 or Eqv.

Tax collection

EGP 200

Courier charges on abroad checks

Medium (Annual Fees)

EGP 100
EGP 400

Up to USD 2,000 - Charge USD 5
USD 2,001 to USD 10,000 - Charge USD 7
USD 10,001 to USD 20,000 - Charge USD 10
USD 20,001 and above - Charge USD 15

AIB Foreign Clearing House Charges

Waived

0.21% (min EGP 30, max EGP 350) in additional to VAT

Issuance / Annual Fees (Supplementary)

EGP 10/ USD 5
0.4% (min USD 20, max USD 200)0.3% (min EGP 100 & max EGP 1000)

Application Fees

Customs Electronic Payments

Issuance / Annual Fees (Primary)

EGP 25/ USD 5

Charges on requested check copy as per client request

Small (Annual Fees)

EGP 200

Platinum

Card Replacement (Primary) or (Supplementary)

EGP 750 (to cover the issuance of legal Original
documents and the hidden fees of Registering
the Real Estate Guarantee in F/o CAE … Etc.)

MT940 – Statement Charges – Outward (Per account per month)

Classic

0.4% (min USD 5, max USD 100)

Returned Checks

Outgoing transfer Local Currency

Statement - previous years (over 12 months) per year

Credit Card

0.3% (min EGP 20, max EGP 500)

Foreign Currency

Internal Transfer Local or Foreign between CAE accounts including internal transfer
over the counter in case the transfer amount is EGP 100,000.00 or above

Free

EGP 5

Outward
Local Currency

2000

On request statement current year (within 12 months)

3%

Check Collection

2500

HDB Commission

Free

Based on the biller deal

EGP 10/ USD 5

1750

EGP 5

EGP 125

Free

Charges on requested check copy as per client request

2000

Admin Fees

Statement

Free

EGP 50 / USD 10

Local Currency

1250

Conventional - 2nd stage Fees

Overseas

EGP 25

Returned Checks

1500

Legal Fees

EGP 10

Other Cards Fees

EGP 30

Inward

Flat above 120 sqm

Courier
EGP 100 (2 years validity)

EGP 10/ USD 5

Return Checks

Villa (Duplex, Twon house, Twin house, Sperate villa)

Real Estate Tax

VISA Classic Debit Card
Issuance Fees / Renewal Fees

Appraisal Fees

Charges on requested check copy as per client request

Postponement

Conventional - 1st stage Fees
Application Fees

Quattro Saving Account

0.3% (min EGP 100, max EGP 1000)

Bank Draft

Administrative Fees

EGP 10,000

Quattro Primary Account (Current & Saving)
Quarterly Fees

7% plus EGP 300 Check Processing fees

Re-scheduling Fees

EGP 100,000 / USD 30,000

Debiting Call account without notice (2 days for local
currency & 5 days for other currencies)

EGP 15

Charge on waiving v/d, proceeds credited to clients same
v/d of CBE

5% over the interest rate for the overdue amount

Early Settlement Fees

Minimum Balance (to open account)
Monthly charges if account falls below minimum balance

Clearing Check Charges

1.5 % (min EGP 300)

HDB commission

Early settlement fees in case of loan settled through Buy – Out

Minimum Balance (to open account)

Outward

Charge on waiving v/d, proceeds credited to clients same
v/d credited to CAE

Late Payment Fees

Current

Ref No : 6 - 2019

EGP 60

Interest Free Credit Period

1% (min EGP 5 max EGP 500)
0.00025 minimum USD 60 maximum USD 250 plus actual GDR fees

GDR conversion (from local to GDR or vice versa)
USD 100 + EURO 50 per transaction plus actual
third party fees (foreign correspondent bank /ESE/local correspondent bank)
GDR coupon collection

US$ 50 flat fees plus actual Global Depository Corporate Action fees

GDR custody fees

0.30% Month End Fees

Securities Settlements
As per agreement with customers.

TREASURY BOND
For non primary dealer banks
and their clients
For CAE Clients

EGP 500 flat fee per annum plus actual MCDR annual
maintenance fees (EGP 5 per EGP 100,000 of the mark
to market value of the securities balance at the end of
each year)
Normal CAE Bookkeeping tariff to be applied

Primary Auction

0.125% per transaction (min EGP100 / max EGP 300)

TREASURY BILLS
Swift Fees
Custody Fees

EGP 30 Per deal
5/1,000,000 per purchase deal (primary/ secondary/ Transfer in) (min EGP 5 - max EGP 500)

EGYPT EUROBONDS
Annual Holding Fees
Coupon Collection

0.15% / annum - collected monthly
USD 50 Flat on acquired total coupon value

Transaction fees

USD 50 / Flat fee

GENERAL RULES
This tariff is applied to all clients in addition to any requested CBE or Correspondents’ commission & charges.

EGP 50 for CAE customers
EGP 100 for Non- CAE customers

CHECKS

This tariff is applicable to all accounts/transactions as well as contracts new/old unless otherwise stated.
An amount of EGP 800 is to be taken as an insurance for safe box key which is refundable upon termination of use or
receipt of key by the bank.

Issuance / Annual Fees (Supplementary)

EGP 500

Issuance fees (medium checkbook)

24L - EGP 100 or Eqv.

Non-USD FCY charges/commissions will be debited in the same account currency based on the daily exchange
rate determined by the Bank.
Fees and charges are to be determined on a case by case basis as per arrangements in respect of investment
agencies, management of syndicated loans and loans financed by international finance institutions.

Late Payment fees

EGP 100

Issuance fees (big checkbook)

48L - EGP 180 or Eqv.

CAE payroll service charges will be applied according to payroll Program contract categories.

Card Replacement (Primary) or (Supplementary)

EGP 100

Stop Payment (Per Request)

Other Credit Cards Fees
Cash Withdrawal Fee

3% (min EGP 40) or Eqv

Check Book
Issuance fees (small checkbook)

Authenticity of Signature
Check Clearing

12L - EGP 60 or Eqv.

EGP 60 or Eqv.
EGP 5

Stamp Duty 0.05% to be collected quarterly according to ministry of Finance.
Inheritors account’s handling fees 0.3%.

كريدي أجريكول مصر
تعريفة الخدمات المصرفية لألفراد

الحسابات
رسوم فتح الحساب
 50جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية ،عن كل حساب
حساب شخصي (أفراد)
رسوم صيانة الحساب  /خدمة الحساب
 35جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية  /ربع سنوي عن كل حساب
رسوم صيانة الحساب
تتضمن الخدمات اآلتية:
مجاناً
خدمة فون بلس  /الخدمة الصوتية  IVRعلى الرقم المختصر لخدمة العمالء 19191
مجاناً
خدمات اإلنترنت البنكي لألفراد
إيداع نقدي يحق يوم تاريخ اإليداع

( %0.2بحد أدنى  25جم ،وبحد أقصى 300جم)
( %0.3بحد أدنى  15دوالر ،وبحد أقصى  100دوالر)
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

سحب نقدي على شباك الخزينة حتى  10,000جم

 20جم

التحويالت الداخلية بالعملة المحلية بين حسابات كريدي أجريكول
مصر أقل من  100,000جم

 20جم
 15جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

كشف حساب مطبوع
المنتجات
حسابات التوفير Saving

 3000جم  500 /عمالت أجنبية
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
 5000جم  500 /عمالت أجنبية
الحد األدنى للرصيد المستحق للعائد
حسابات التوفير ذات العائد المتدرج حسب مبلغ الوديعة  -بالجنيه المصري Saving Tiered Interest
 3000جم
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
حسب العائد المتدرج
الحد األدنى للرصيد المستحق للعائد
حساب MY First
 50جم
رسوم سنوية
الحساب الجاري Current
 3000جم  1.000 /دوالر
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
 20جم او ما يعادلها بالعمالت األجنبية
الرسوم الشهرية في حالة انخفاض الرصيد عن الحد األدنى
حساب شيك بلس Check Plus
 2.500جم  1.000 /دوالر
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
10.000جم  3.000 /دوالر
الحد األدنى للرصيد المستحق للعائد
20جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
الرسوم الشهرية في حالة انخفاض الرصيد عن الحد األدنى
الودائع بإخطار Call
100.000جم  30.000 /دوالر
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
100.000جم  30.000 /دوالر
الحد األدنى للرصيد الستحقاق العائد
الخصم في نفس اليوم بقيمة
الخصم على حساب اإلخطار بدون إخطار (يومان للعملة المحلية
( %0.2بحد أدنى  50جم ،وبحد أقصى  500جم)
و 5أيام للعمالت االخري)
( %0.3بحد أدنى  20دوالر ،وبحد أقصى  120دوالر)
 20جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
الرسوم الشهرية في حالة انخفاض الرصيد عن الحد األدنى.
حساب كواترو كل يوم Quattro Daily
 20جم (تشمل مصروفات صيانة الحساب  +مزايا أخرى)
الرسوم الشهرية
 5000جم
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
 10000جم
الحد األدنى للرصيد المستحق للعائد
حساب كواترو األساسي (جاري و توفير)
 100جم
رسوم فتح الحساب
 55جم (تشمل مصروفات صيانة الحساب  +مميزات أخرى)
رسوم ربع سنوية
حساب كواترو األساسي التوفير
 3,000جم
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
 5,000جم
الحد األدنى للرصيد المستحق للعائد
حساب كواترو األساسي الجاري
 2,500جم
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
 20جم
الرسوم الشهرية في حالة انخفاض الرصيد عن الحد األدنى
حساب كبار العمالء من األفراد (الحساب المتميز) Privilge
 75جم (تشمل رسوم فتح الحساب  +رسوم الصيانة  +مزايا أخرى)
الرسوم الشهرية
بدون حد أدنى
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
حساب أنظمة صرف المرتبات payroll
 15جم أو ما يعادلها كل ربع سنوى ،عن كل حساب
رسوم صيانة الحساب  /مصروفات خدمة الحساب
بدون حد أدنى
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
بدون حد أدنى
الحد األدنى للرصيد المستحق للعائد
بدون رسوم
الرسوم الشهرية في حالة انخفاض الرصيد عن الحد األدنى
الودائع ألجل Time Deposits
 1.000جم  1.000 /دوالر
الحد األدنى المطلوب لفتح الحساب
بطاقات الخصم
بطاقة الخصم الكالسكية
 60جم للبطاقة األساسية  40 /جم للبطاقة التابعة
رسوم اإلصدار  /التجديد
 100جم (االساسية والتابعة)
رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقة الخصم الكالسكية
بطاقة الخصم الذهبية
 60جم للبطاقة األساسية  50 /جم للبطاقة التابعة
رسوم اإلصدار  /التجديد
 100جم (االساسية والتابعة)
رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقة الخصم الذهبية
بطاقة خصم  Fidèleالبالتينية وبطاقة الخصم البالتينية للخدمات المصرفية الخاصة
مجاناً
رسوم اإلصدار  /التجديد للبطاقة األساسية
 50جم
رسوم اإلصدار  /التجديد للبطاقة التابعة
 100جم
رسوم إصدار بدل فاقد (األساسية والتابعة)
رسوم أخرى لبطاقات الخصم
 %4بحد أدنى  40جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
عملية سحب نقدي دولياً من خالل بطاقة الخصم
6جم لكل عملية سحب  3 -جم لإلستعالم
السحب النقدي  /االستعالم باستخدام ماكينات الصراف اآللي

للبنوك األخرى.

بطاقة أنظمة صرف المرتبات
عملية سحب نقدي دولياً من خالل بطاقة الخصم
رسوم إصدار
رسوم تجديد البطاقة
رسوم إصدار بدل فاقد للبطاقة
رسوم السحب النقدي  /االستعالم من ماكينات الصراف اآللي
الخاصة ببنك كريدي أجريكول مصر.
رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى
رسوم االستعالم من ماكينات الصراف اآللي الخاصة بالبنوك
األخرى.
البطاقات المدفوعة مقدماً

 %4بحد أدنى  40جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
 20جم
 20جم مع كل بطاقة مجددة يتم تسليمها (كل  5سنوات)
 5جم

رسوم إصدارالبطاقات المدفوعة مقدما
رسوم السحب النقدي للبطاقات المدفوعة مقدماً (من ماكينات
الصراف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى)
رسوم اإلستعالم من ماكينات الصراف اآللي للبنوك األخرى
طلب كشف حساب
رسوم استعالم  /السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي لبنك
كريدي أجريكول مصر
رسوم أخرى للبطاقات
السحب النقدي  /االستعالم باستخدام ماكينات الصراف اآللي لبنك كريدي أجريكول مصر
رسوم اإلعتراض غير الصحيح على ماكينات الصراف اآللي لبنك كريدي أجريكول مصر
رسوم اإلعتراض غير الصحيح على ماكينات الصراف اآللي للبنوك
األخرى  /قسيمة البيع
سداد الفواتير من خالل نظام «فوري» (بطاقات/نقداً)
سعر تحويل العملة  -هامش على االستخدامات بالعملة األجنبية
رسوم صرف جنيه مصري مقابل عملة أجنبية

مجاناً
 2جم عن كل عملية (بدءاً من العملية األولى)
مجاناً
 100جم (صالحة لمدة سنتين)
 10جم
مجاناً
 5جم
مجاناً
مجاناً
 25جم
 125جم
بنا ًء على مُصدر الفاتورة
%3
 5جم

البطاقات اإلئتمانية
البطاقة الكالسيكة
الرسوم السنوية للبطاقة الكالسيك (األساسية)
الرسوم السنوية للبطاقة الكالسيك (التابعة)
رسوم إصدار بدل فاقد
غرامة تأخير السداد
رسوم إصدار بدل فاقد (للبطاقة التابعة)
البطاقة الذهبية
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (للبطاقة األساسية)
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (للبطاقة التابعة)
رسوم إصدار بدل فاقد ( للبطاقة األساسية)
غرامة تأخير السداد
رسوم إصدار بدل فاقد (للبطاقة التابعة)
البطاقة الذهبية فئة أ «حد ائتماني من  3000جم  10000 -جم)
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (البطاقة األساسية)
البطاقة الذهبية فئة أ حد ائتماني من  - 3000حتى  10000جم)
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (البطاقة التابعة)
البطاقة الذهبية فئة ب حد ائتماني من  - 10001حتى  29999جم)
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (البطاقة األساسية)
البطاقة الذهبية فئة ب حد ائتماني من  10001جم  29999 -جم)
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (البطاقة التابعة
البطاقة البالتينية
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (للبطاقة األساسية)
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (للبطاقة التابعة)
غرامة تأخير السداد
رسوم إصدار بدل فاقد (للبطاقة األساسية أو البطاقة التابعة)
بطاقة إنفينيت
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (للبطاقة األساسية)
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (للبطاقة األساسية) الباقة المميزة
رسوم اإلصدار  /الرسوم السنوية (للبطاقة التابعة)

 150جم
 50جم
 75جم
 80جم
 75جم
 200جم
 100جم
 100جم
 80جم
 75جم
 150جم
 50جم
 200جم
 100جم
 400جم
 200جم
 100جم
 100جم
 1200جم
مجاناً
 500جم

 100جم
 100جم

غرامة تأخير السداد
رسوم إصدار بدل فاقد (للبطاقة األساسية أو البطاقة التابعة)
رسوم البطاقات االئتمانية األخرى
 %3بحد أدنى  40جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
عمولة السحب النقدى
 60جم
رسم تجاوز الحد االئتماني
حتى  56يوماً
فترة سماح
%0.08
رسوم تأمين ائتماني (إختياري)
( %5بحد أدنى  50جم)
الحد األدنى للسداد
 10جم
نسخة من كشف حساب البطاقة االئتمانية
 10جم للعملية الواحدة
رسوم استالم نقدية للسداد الخاص بالبطاقات
 25جم
رسوم اإلعتراض الغير صحيح على ماكينات الصراف اآللي لبنك كريدي أجريكول مصر
 125جم
رسوم اإلعتراض غير الصحيح على ماكينات الصراف اآللي للبنوك األخرى  /قسيمة البيع
 25جم
زيادة الحد االئتماني
05ر / %0ربع سنوي
رسوم دمغة على أعلى رصيد مدين للبطاقات االئتمانية
زيادة حد البطاقة مؤقتاً
 15جم
20جم
دفع بطاقات ائتمان على شباك الخزينة حتى مبلغ 10.000جم
15جم
كشف حساب مطبوع
5جم
رسوم استعالم عن البطاقات االئتمانية الخاصة بالبنوك األخرى
رسوم استعالم عن البطاقات االئتمانية الخاصة ببنك كريدي
مجاناً
أجريكول مصر
%3
هامش على االستخدامات بالعملة األجنبية
القروض
قرض سيارة
( % 1.5بحد أدنى  300جم)
رسوم إدارية
 %0.12شهرياً
عمولة على أعلى رصيد مدين
 %5فوق سعر العائد على المبلغ المستحق ولم يدفع
غرامة تأخير السداد
 %5على المبلغ المتبقى
رسوم السداد المعجل
 %5على المبلغ المسدد جزئيا
رسوم السداد الجزئي
 300 + %7جم رسوم معالجة الشيكات
رسوم السداد المعجل على القروض المشتراة
( %0.5بحد أدنى  100جم وحد أقصى 500جم)
رسوم إعادة جدولة
 50جم
تغيير خطاب التوصية
مجاناً
خطاب توصية رخصة سيارة
 75جم
رسوم تجديد خطاب رخصة السيارة
 100جم
رسوم خطاب رفع الحظر عن رخصة السيارة
قرض نقدي
( %2بحد أدنى  200جم)
رسوم إدارية
 %0.12شهرياً
عمولة على أعلى رصيد مدين
 %5فوق سعر العائد على المبلغ المستحق ولم يدفع
غرامة تأخير السداد
 %5على المبلغ المتبقى
رسوم السداد المعجل
 %5على المبلغ المسدد جزئيا
رسوم السداد الجزئي
 300 + %7جم رسوم معالجة الشيكات
رسوم السداد المعجل على القروض المشتراة
( %0.5بحد أدنى  100جم وحد أقصى 500جم)
رسوم إعادة الجدولة
مجاناً
التأمين على الحياة خالل فترة القرض
 150جم
رسوم استعالم على القروض النقدية بدون ضمان
قروض إسكان

قروض تقليدية  -رسوم المرحلة األولى

 250جم

رسوم الطلب
نوع الشقة

رسوم تقييم

القاهرة
1000

شقة أقل من  120متر مربع

االسكندرية والوجه البحري
1500

سيناء والوجه القبلي
2000

شقة أكبر من  120متر مربع

1250

1750

2000

)فيال (دوبلكس أو تاون هاوس أو توين هاوس أو مستقلة

1500

2000

2500

رسوم قانونية

قروض تقليدية  -رسوم المرحلة الثانية
رسوم إدارية
عمولة على أعلى رصيد مدين
التأمين على العقار
قسط التأمين على الحياة
غرامة تأخير السداد
رسوم السداد المعجل
رسوم السداد الجزئي
ضريبة عقارية
رسوم التسجيل

مبادرة البنك المركزي المصري
رسوم الطلب
رسوم التقييم
الرسوم القانونية
الرسوم اإلدارية
العمولة على أعلى رصيد مدين
غرامة تأخير السداد
رسوم السداد الجزئي  /المعجل
ضريبة عقارية
رسوم التسجيل
حساب جاري مدين
عمولة أعلى رصيد مدين
رسوم االستعالم عن التسهيالت من خالل الشركة المصرية
لالستعالم االئتماني I-Score
رسوم عمليات وخدمات أخرى
التسهيالت البريدية
تسهيالت اإلحتفاظ بالمراسالت لدى البنك
مصروفات البريد
مصروفات الفاكس
البريد السريع
محلي
دولي
كشوف الحساب
طلب كشف حساب للسنة الحالية (في حدود  12شهراً)
كشف الحساب عن سنوات سابقة (أكثر من  12شهراً)  -عن كل سنة
رسوم رسالة السويفت  MT940الخارجية (عن كل حساب كل شهر)
إصدار شهادة (عن مدة في حدود  12شهراً)
إصدار شهادة (عن مدة أكثر من  12شهراً)
إصدار شهادة بالعائد (عن السنة الواحدة)
اصدار شهادة مخالصة عن القروض والبطاقات االئتمانية
استيفاء نسخة من مستندات غير متاحة على موقع البنك اإللكتروني

 750جم (لتغطية إصدار أصل المستندات القانونية والرسوم غير
المنظورة الخاصة بقيد الضمان العقاري)
%2
بدون عمولة
نسبة  %0.033من قيمه العقار طبقا لقيمه التقييم
القروض أقل من مليون جم يكون القسط 19ر%0
القروض أعلى من مليون جم:
 يتم تحديد القسط حسب العمر يتم إجراء كشف طبي %5فوق سعر الفائدة على المبلغ المتأخر السداد
 %5على أصل المبلغ
 %5على المبلغ المسدد جزئياً
5ر %2من سعر الوحدة
يختلف حسب كل حالة على حدة ويتراوح من  8آالف جم إلى 10
آالف جم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون عمولة
حتى  %2فوق سعر الفائدة على المبلغ المتأخر السداد طبقاً لتعليمات
البنك المركزي المصري
بدون رسوم
(بشرط) أن يكون السداد المعجل أو الجزئي بعد  5سنوات
5ر %2من سعر الوحدة
يختلف حسب كل حالة على حدة ويتراوح من  8آالف جم إلى 10
آالف جم
20ر%0
30جم

 200جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية  /شهرياً
 5جم (بريد عادي) 10 ،جم (بريد مسجل)
 15جم (محلي) 3 ،دوالر (دولي)
التكلفة الفعلية (بحد أدنى 30جم)
التكلفة الفعلية (بحد أدنى  20دوالر) أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
 20جم أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
 40جم  8 /دوالر (بحد أقصى  600جم  100 /دوالر)
 900جم (أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية)
 35جم  7 /دوالر
 60جم  12 /دوالر
 60جم  12 /دوالر
 100جم
بحد أدنى  50جم  10 /دوالر لكل مستند
(بحد أقصى  300جم  60 /دوالر)

التعليمات المستديمة
 5جم  1 /دوالر او ما يعادل من العمالت االجنبيه
تعليمات مستديمة (تحويل الرصيد آلياً من الحساب) للعملية الواحدة
 5جم  1 /دوالر او ما يعادل من العمالت االجنبيه
تعليمات مستديمة لكل عملية
 50جم  /او ما يعادل من العمالت االجنبيه
تعليمات مستديمة (أخرى) لكل عملية
بدون رسوم
إضافة المعاش للحساب لكل عملية
 1جم
إضافة المرتب للحساب لكل عملية
 50جم  6 /دوالر
توكيل
خدمات رسائل التنبيه ()SMS
 10جنيهات شهرياً
الرسائل القصيرة  -باقة «سوبر» (رسائل بال حدود)
 5جنيهات شهرياً  25 /قرشاً عن كل رسالة إضافية
الرسائل القصيرة  -باقة «سمارت» ( 20رسالة مجانية)
 50قرشاً لكل رسالة
الرسائل القصيرة  -باقة «سلم»
رسوم ايداع نقد بفئات ورقية صغيرة
فئات نقدية حتى عشرون جنيهاً
( %0.6بدءاً من الرزمة األولى)
%0.5 - 5
%0.1 - 10
رسوم على إيداع الفئات الصغيرة بالدوالر األمريكي والعمالت
%1.5 - 1
%1.5 - 2
األجنبية األخرى
خدمات المدفوعات الحكومية
( %0.21بحد أدنى 30جم  /حد أقصى  350جم) باالضافة الى VAT
المدفوعات اإللكترونية للرسوم الجمركية
( %0.01بحد أدنى 10جم  /حد أقصى  100جم) باالضافة الى VAT
تحصيل الضرائب
( %0.21بحد أدنى  30جم  /حد أقصى  350جم) باإلضافة إلى VAT
المدفوعات االلكترونية للتأمينات االجتماعية
بالجنيه المصري( %0.21 :بحد أدنى  30جم  /حد أقصى  350جم)
المدفوعات االلكترونية لقناة السويس (الفاتورة الموحدة)
باإلضافة إلى VAT
بالدوالر( 0.0015 :بحد أدنى  10دوالر  /حد أقصى  25دوالر)
 30جنيه عن كل عملية
مدفوعات الحكومة الفردية
خدمة اإلستعالمات اآللية من خالل شركة I-Score

رسوم إجراء اإلستعالم اآللي من خالل الشركة المصرية لإلستعالم اإلئتماني I-Score
الشيكات
دفتر شيكات
رسوم إصدار (دفتر شيكات صغير)
رسوم إصدار (دفتر شيكات متوسط)
رسوم إصدار (دفتر شيكات كبير)

 50جم لعمالء البنك
 100جم لغيرعمالء البنك

 12ورقة –  60جم أو ما يعادلها
 24ورقة –  100جم أو ما يعادلها
 48ورقة  180 -جم أو ما يعادلها

يونيو 2019

 60جم أو ما يعادلها
 5جم

إيقاف صرف الشيكات (عن كل طلب)
صحة توقيع
مقاصة الشيكات
املقاصة الصادرة
رسوم شيك المقاصة
رسوم التنازل عن تاريخ االستحقاق مع إضافة الحصيلة للعمالء في
نفس تاريخ استحقاق البنك المركزي المصري
رسوم على كل نسخة من الشيك يطلبها العميل
ارتداد شيكات
املقاصة الواردة
الشيكات المرتدة
بالعملة المحلية
رسوم على كل نسخة من الشيك يطلبها العميل
تحصيل الشيكات
التحصيل الصادر
بالعملة المحلية
بالعملة األجنبية
شيكات مرتدة
رسوم على كل نسخة من الشيك يطلبها العميل
رسوم التنازل عن تاريخ االستحقاق مع إضافة الحصيلة للعمالء في
نفس تاريخ استحقاق اإلضافة لبنك كريدي أجريكول مصر

 15جم
( %0.3بحد أدنى  100جم  -وحد أقصى 1000جم)
10جم  5 /دوالر
 30جم
 50جم  10 /دوالر
مجاناً
10جم  5 /دوالر

( %0.3بحد أدنى  20جم وحد أقصى 500جم)
( %0.4بحد أدنى  5دوالر وحد أقصى  100دوالر)
 25جم  5 /دوالر
10جم  5 /دوالر
( %0.4بحد أدنى  20دوالر وحد أقصى  200دوالر)
( %0.3بحد أدني 100جم وحد أقصي  1000جم)
المبالغ حتى  2,000دوالر  -الرسوم  5دوالر
من  2,001دوالر إلى  10,000دوالر  -الرسوم  7دوالر
من  10,001إلى  20,000دوالر  -الرسوم  10دوالر
المبالغ التي تزيد عن  - 20,001الرسوم  15دوالر
 30دوالر أو ما يعادلها

رسوم غرفة مقاصة العمالت األجنبية بالبنك العربي الدولي AIB

مصروفات البريد السريع على الشيكات في الخارج
التحصيل الوارد
10جم  5 /دوالر
رسوم على كل نسخة من الشيك يطلبها العميل
( %0.1بحد أدنى  20جم وحد أقصى 500جم)
بالعملة المحلية
( %0.2بحد أدنى  5دوالر وحد أقصى  100دوالر)
بالعملة األجنبية
الشيكات المشتراة
 %0.6مقاصة و  % 2.5تحصيل (بحد أدنى  30جم)
شراء شيكات  -محلية
( %1بحد أدنى  8دوالر)
شراء شيكات  -أجنبية
الشيكات المصرفية
( %0.2بحد أدنى  20جم وحد أقصى 300جم)
بالعملة المحلية
( %0.3بحد أدنى  15دوالر وحد أقصى  100دوالر)
بالعملة األجنبية
الكمبياالت
الكمبياالت المحلية والسندات اإلذنية والشيكات بتاريخ الحق
( %0.3بحد أدنى  20جم وحد أقصى 500جم)
الكمبياالت الصادرة للتحصيل
( %0.15بحد أدنى  20جم  4 /دوالر ،وحد أقصى  250جم  50 /دوالر)
الكمبياالت الواردة للتحصيل
( %0.1بحد أدنى  10جم وبدون حد أقصى ،باإلضافة إلى المصروفات القضائية)
مصاريف بروتستو
 15جم
مصروفات بريد ()T. Bills
 50جم  3 /دوالر
سحب كمبيالة أو شيك
 50جم  3 /دوالر للواردة –  30جم  2 /دوالر للصادرة
الشيكات والكمبياالت المرتدة
 50جم عن كل تأجيل
التأجيل
 5جم عن كل ورقة (بحد أدنى  20جم ،وحد أقصى  100جم)
التقارير المرتبطة بالــ ( ،)T. Billsعن كل طلب للعميل
التحويالت النقدية
مجاناً
التحويالت الداخلية بين حسابات كريدي أجريكول مصر متضمنة التحويالت الداخلية المنفذة
على شباك الخزينة إذا كان مبلغ التحويل  100,000جم أو أكثر
( %0.2بحد أدنى  25جنيه و حد أقصى  300جنيه)  +مصاريف سويفت
( % 0.3بحد أدنى  5دوالر وحد أقصى  100دوالر)  +مصاريف سويفت

التحويالت الصادرة بالجنيه المصري
التحويالت الصادرة بالعملة األجنبية (محلية  /دولية)
التحويالت الصادرة بالجنيه المصري من خالل غرفة المقاصة
اآللية  )ACH) Direct Creditالمنفذة عن طريق الفرع

( %0.2بحد أدنى  15جم ،وحد أقصى  350جم)

التحويالت الصادرة بالجنيه المصري من خالل غرفة المقاصة
اآللية  )ACH) Direct Creditالمنفذة عن طريق القنوات الرقمية

( %0.1بحد أدنى  10جم ،وحد أقصى  250جم)

مستفيد من غير عمالء البنك للتحصيل في أي فرع من فروع كريدي أجريكول مصر
مصاريف السويفت  / SWIFTغرفة المقاصة اآللية
تحويل بالجنيه المصري
تحويل بالعملة األجنبية
استعالم دولي غير صحيح ما زاد عن  1000دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية
رسائل إصالح أو استعالم عن رسائل سويفت  FTدولية ومحلية
تحويل بالعملة المحلية  -غرفة المقاصة اآللية ACH
Direct Credit/Debit
تحويل بالعملة المحلية  -غرفة المقاصة اآللية ACH
 Direct Credit/Debitعن طريق القنوات الرقمية
الحصول على نسخة من إشعار إضافة  /رسالة سويفت
خزائن العمالء ورسوم تأمين مفتاح  800جم (تدفع مرة واحدة)
خزينة صغيرة (رسوم سنوية)
خزينة متوسطة (رسوم سنوية)
خزينة كبيرة (رسوم سنوية)
خزينة كبيرة متميزة «إكس الرج» (رسوم سنوية)
صناديق االستثمار ورسوم اإليداع والحفظ
رسوم الحفظ واإليداع
فتح الحساب
استخراج كود موحد  /تحديث بيانات في
بورصة األوراق المالية /طلب ضم

 4جم
 30جم

 40جم (متضمنة رسوم بورصة األوراق المالية)
 %0.3محسوبة على القيمة السوقية إلقفال اليوم السابق بحد أدنى
 50جم لكل ورقة مالية بدون حد أقصى
 %0.1بحد أدنى  5جم دون حد أقصى
مجاناً

كشف حساب ربع سنوي
قيمة المحفظة

النسبة

من  1جم إلى مليون جم

0.00075

من مليون جم إلى  20مليون جم

0.00040

من  20مليون جم إلى  55مليون جم

0.00020

أكثر من  55مليون جم

0.00015

تحويل الرصيد إلى أمين حفظ آخر
تحويل الرصيد من أمين حفظ آخر

تحصيل الكوبون
أسهم مجانية
كشوف حساب أسهم
شهادة اجتماع الجمعية العمومية
الرسوم الشهرية لعضوية مجلس االدارة
شهادة ضمان عضوية مجلس اإلدارة
إصدار شهادة برصيد صناديق االستثمار

 8جم

 20جم شاملة لمرة واحدة

بيع وشراء االوراق المالية المحفوظة مركزياً

رهن و/أو فك رهن األوراق المالية

 30جم
 25دوالر
 25دوالر
 5دوالر أو ما يعادلها

 750جم أو ما يعادلها
 1250جم أو ما يعادلها
 2000جم أو ما يعادلها
 2500جم أو ما يعادلها

إيداع األوراق المالية مركزياً لدى شركة مصر للمقاصة

مصروفات الحفظ السنوية

( %0.3بحد أدنى  15جم وحد أقصى  100جم)

 %0.1بحد أدنى  10جم لكل نوع ورقة مالية
مجاناً
 %0.075بحد أقصى  3.000جم  100 +جم المصروفات الفعلية
لشركة مصر للمقاصة لكل نوع ورقة مالية
 %0.5من قيمة الكوبون (بحد أدني  20جم ،وبحد أقصى  1000جم)
مجاناً
 10جم
 20جم
 100جم
 100جم
 100جم

اشتراك في رأس مال جديد أو زيادة رأس المال (االكتتاب العام األولي)
حفظ األوراق المالية
رسوم حفظ لألسهم الغير محفوظة مركزيا
تحصيل الكوبون
شهادات اإليداع الدولية ()GDR
رسوم العملية
التحويل لشهادة اإليداع الدولية
(من المحلية أو بالعكس)
تحصيل كوبون شهادات اإليداع الدولية
رسوم الحفظ لشهادات اإليداع الدولية
تسوية األوراق المالية
حسب الملحق المرفق بكل عقد
سندات الخزانة
للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين وعمالئهم

 200جم  40 /دوالر

 %0.3سنوياً تحصل شهرياً على القيمة السوقية القفال الشهر السابق
بحد أدني  5جم
( %1بحد أدنى  5جم وحد أقصى  500جم)
0.00025بحد أدنى  60دوالر أمريكي وحد أقصى 250
دوالر أمريكي باإلضافة إلى الرسوم الفعلية لشهادات االيداع الدولية
 100دوالر  50 +يورو عن كل عملية باإلضافة إلي الرسوم الفعلية للطرف الثالث
(البنك المراسل األجنبي /البورصة المصرية/البنك المراسل المحلي)
 50دوالر رسوم شاملة  +المصاريف الفعلية للبنك المراسل
 %0.30رسوم نهاية الشهر

 500جم رسم شامل سنوياً باإلضافة إلى رسوم الحفظ السنوية
الفعلية لشركة مصر للمقاصة ( 5جم لكل  100.000جم من القيمة
السوقية المحددة لرصيد األوراق المالية في نهاية كل سنة)
يتم تطبيق التعريفة العامة ألسعار مسك الدفاتر في بنك كريدي أجريكول مصر
 %0.125عن كل عملية (بحد أدنى  100جم وأقصى  300جم)

لعمالء كريدي أجريكول مصر
المزاد األساسي
أذون الخزانة
 30جم عن كل عملية
مصاريف السويفت
 1,000,000/5عن كل عملية شراء (أساسي  /ثانوي  /تحويل داخلي بحد أدنى  5جم وحد أقصى  500جم)
رسوم الحفظ
السندات المصدرة بالعملة األجنبية (اليوروبوند)
 %0.15سنوياً ً – يتم تحصيلها شهرياً
رسوم الحفظ السنوية
 50دوالر رشم شامل عن القيمة االجمالية المكتسبة للكوبون
تحصيل الكوبون
 50دوالر رسم شامل
رسوم العملية
قواعد عامة
تنطبق هذه التعريفة علي كل العمالء باإلضافة إلي العموالت والمصروفات المقررة حسب تعليمات البنك المركزي المصري وكذلك المراسلين.
تنطبق هذه التعريفة علي كافة الحسابات/العمليات وكذلك العقود سواء الجديدة أوالقديمة طالما لم يتم التصريح بغير ذلك.
يتم خصم مبلغ  800جم كرسوم تأمين لمفتاح خزائن العمالء علي أن يتم إسترداد المبلغ فى حالة إلغاء إستخدام الخزينة وإعادة المفتاح إلى البنك.
يتم خصم العموالت والمصاريف التي بعملة أجنبية غير الدوالر األمريكي بنفس عملة الحساب بنا ًء على سعر الصرف اليومي الذي يحدده البنك.
بالنسبة للهيئات االستثمارية وإدارة القروض المشتركة وكذلك القروض الممولة من مؤسسات التمويل الدولية ،فإنه يتم تحديد الرسوم والعموالت لكل
حالة على حدة حسب الترتيبات ذات الصلة.
يتم تطبيق رسوم خدمة أنظمة صرف المرتبات ببنك كريدي أجريكول مصر طبقاً للفئات المنصوص عليها في عقد برنامج صرف المرتبات.
يتم تحصيل رسم دمغة بنسبة 05ر %0كل ثالثة شهور طبقاً لتعليمات وزارة المالية.
رسوم تقسيم التركات .%0.3

