GENERAL TERMS & CONDITIONS
ACCOUNT CHARGES

COMMISSIONS

VALUE DATE

As per market conditions or agreement
Credit interest
In case the account went accidentally overdrawn, the following commissions that will be applied:
24%
Interest (LBP)
18%
Interest (USD)
16%
Interest (EUR)
Highest debit balance commission
1‰ applied monthly
(in LBP and foreign currencies)

Account fees (LBP)

LBP 40,000 per page of statement for deposit, current, checking and overdraft accounts (at maturity)
LBP 50,000 for term deposit and term savings accounts (upon interest calculation)
LBP 50,000 yearly for sight savings accounts

Account fees (foreign currency accounts)

USD 10 or c/v per page of statement for deposit, current, checking and overdraft accounts (at
maturity)
USD 13 or c/v for term deposit and term savings accounts (upon interest calculation)
USD 13 yearly for sight savings accounts
USD 1 or c/v

Mail delivery via Libanpost
Keep the mail at the branch
(for a valid reason, for a max of 6 months)
Loss of passbook
Change the account number
(As per the urgent request of the account owner)

USD 10 or c/v quarterly
USD 20 or 160,000 flat
USD 15 flat or c/v

INTER-ACCOUNTS TRANSFERS
Transfer from account to account at the same branch (in
LBP or foreign currency)
Transfer from account to account in a different branch (in
LBP or foreign currency)

Free

Same day for the debit and credit entries

Free

(-1) working day for debit entry
(+1) working day for credit entry

COMMISSIONS

VALUE DATE

Cash / check deposit

As per market conditions

(+ 1) working day

Cash / check withdrawal

As per market conditions

(- 1) working day

Settlement of EDL bill
Settlement of Ogero bill

LBP 50,000 per bill received
LBP 50,000 per bill received

N/A
N/A

LBP 50,000 flat plus LBP 20,000 photocopying fee

N/A

Flat fees of LBP 50,000 per operation
No commission

N/A

LBP 5,000 for every amount
LBP 30,000 or c/v for every returned bill

N/A

CASH AND CHECK OPERATIONS
OPERATIONS IN LBP

Vehicle tax payment
Cashing income tax and VAT for treasury account
Collection orders
OPERATIONS IN FOREIGN CURRENCIES

As per daily market conditions

Cash deposit
Cash withdrawal (c/v in LBP)

As per daily market conditions

(-1) working day (for debit entry)

Cash withdrawal (foreign currency notes - same currency)

As per daily market conditions

(-1) working day (for debit entry)

Cash withdrawal under BDL circ 151 (c/v in LBP)

As per daily market conditions

(-1) working day (for debit entry)

Cash withdrawal under BDL circ 161 (foreign currency
notes)

As per daily market conditions

(-1) working day (for debit entry)

Deposit of FSB check
FSB Check settlement in cash (c/v in LBP)
FSB Check settlement in cash (foreign currency notes)

As per daily market conditions
Free
As per daily market conditions

(+ 1) working day
(-1) working day (for debit entry)

0.5‰ min. USD 15 or c/v, max. USD 200 or c/v

(-1) working day (for debit entry)

1‰ min. USD 10 or c/v

(-1) working day (for debit entry)

Check deposit in LBP through clearing

LBP 10,000 per check

(+) 3 working days

Check deposit in foreign currency through clearing

USD 6 or c/v per check

(+) 4 working days

Local cheques received for collection outside clearing

0.5‰, min. USD 10 or c/v per check

As per collection advice

Foreign cheques for collection through correspondents

1‰, min. USD 30 or c/v per check
Plus correspondent bank charges

As per case, min 20 days

Check presented at our counters settled through transfer or
banker's check
Check presented on our counters by a bank operating in
Lebanon
PURCHASED CHECKS
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UNPAID CHECKS
Returned unpaid purchased check in LBP or in foreign
currency

Returned unpaid check drawn on us through clearing or
presented at our counters

LBP 50,000 or USD 30 or c/v per check

N/A

For insufficient balance:
LBP 60,000 per check in LBP
USD 40 or c/v per check in foreign currency
For other reason:
LBP 50,000 per check in LBP
USD 30 or c/v per check in foreign currency

N/A

STOP PAYMENT
Stop payment of a check drawn on our counters
(in LBP or in foreign currency)

LBP 240,000 or USD 30 or c/v per check

N/A

Stop payment of a check issued by FSB as per the request of
a client (in LBP or in foreign currency)

LBP 320,000 or USD 40 or c/v per check

N/A

OTHER CHARGES
Issuance of checkbook (25 checks)

LBP 160,000 or USD 20 per checkbook

N/A

Banker's check issuance (in LBP or foreign currency)

LBP 320,000 or USD 40 or c/v flat

(-1) working day

Check certification

LBP 320,000 or USD 40 or c/v flat

(-1) working day from the certification
date

LOCAL TRANSFERS
SWIFT transfer through one of our correspondent banks

VALUE DATE

2.5‰ min. USD 50 or c/v, max USD 1,000 or c/v

same day for debit entry
(+2) working day for credit entry
(-1) working day for debit entry
(+1) working day for credit entry

SWIFT transfer through BDL (in LBP or USD)

LBP 40,000 or USD 25 flat

Mail transfer through BDL

LBP 65,000 or USD 80 flat

(-1) working day for debit entry
(+1) working day for credit entry

SWIFT transfer through BDL
(with value date of the credit being the same day)

LBP 125,000 or USD 100 flat

(-1) working day for debit entry
same day for credit entry

Mail transfer through BDL
(with value date of the credit being the same day)

LBP 165,000 or USD 120 flat

(-1) working day for debit entry
same day for credit entry

COMMISSIONS

VALUE DATE

EXECUTION OF STANDING ORDERS
Standing order at FSB received from a different bank (in
LBP)
Standing order at FSB received from a different bank (in
foreign currency)
Standing order at another bank received from a different
bank (in LBP)
Standing order at another bank received from a different
bank (in foreign currency)
Change in any standing instruction

LBP 160,000 flat

(+1) working day

USD 20 flat or c/v

Min. 2 working days from the
notification date

LBP 320,000 flat

(+1) working day

1‰, min USD 100 or c/v

Min. 2 working days from the
notification date
N/A

USD 20 or LBP 160,000 flat

SETTLEMENT OF PAYMENT ORDERS

COMMISSIONS

Settlement by check of a payment orders in LBP

LBP 160,000 flat

Settlement by cash of a payment order (c/v in LBP)
Settlement by cash of a payment order in foreign currency
(same currency)
Settlement by check of a payment order in foreign currency
(same currency)
Settlement of an installment or payment of a documentary
credit (in foreign currency)
Payment orders under special conditions
Settlement of mobile phone bill (Alfa and Touch)

SIMPLE LETTER OF CREDIT
Issuance
Upon each usage
In case of no usage
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COMMISSIONS

LBP 200,000 flat
As per market conditions, min. 2‰
1‰ min. USD 10 or c/v
1‰ min. USD 10 or c/v
Supplementary commission of USD 20 or LBP 160,000 flat charged to the ordering customer
USD 7 or LBP 50,000 per bill received

COMMISSIONS
6‰ quarterly min. USD 100 or c/v
USD 20 flat or c/v
USD 25 flat or c/v

July 2022

GENERAL TERMS & CONDITIONS
CARDS FEES AND CHARGES

FEES

FSB DEBIT CARDS (MASTERCARD & VISA)
Cash withdrawal from FSB and BLC ATM

LBP 500 or USD 0.35 per transaction
(first 3 transactions during the month are for free)
Free for clients whose salaries are domiciled at FSB

Cash withdrawal from any local bank ATM

LBP 1,250 or USD 0.85 per transaction

Cash withdrawal from any ATM abroad

LBP 7,500 or USD 5 per transaction

Balance inquiry at FSB and BLC ATMs

LBP 300 or USD 0.20 per transaction
(first 3 transactions during the month are for free)
Free for clients whose salaries are domiciled at FSB

Balance inquiry at ATMs of local banks
Fund transfer on FSB ATM
Mini statement request on FSB ATM
PIN code changing on FSB ATM
Checkbook request on FSB ATM

LBP 300 or USD 0.20 per transaction
Free
LBP 500 or USD 0.35 per transaction
LBP 300 or USD 0.20 per transaction
Free

FSB CREDIT CARDS (MASTERCARD & VISA)
Cash withdrawal from FSB and BLC ATM
Cash withdrawal from any local bank ATM
Cash withdrawal from any ATM abroad
Balance inquiry at FSB and BLC ATM
Balance inquiry at ATM of local banks

LBP 1,500 or USD 1 or EUR 5 per transaction
LBP 3,000 or USD 2 or EUR 5 per transaction
USD 5 or EUR 5 per transaction
LBP 300 or USD 0.20 per transaction
LBP 375 or USD 0.25 per transaction

FSB PREPAID CARDS
Cash withdrawal from FSB and BLC ATM
Cash withdrawal from any local bank ATM
Cash withdrawal from any ATM abroad
Balance inquiry at FSB and BLC ATM
Balance inquiry at ATM of local banks

Free
Free
Free
Free
Free

FSB CHINA UNION PAY CARDS
Cash withdrawal from FSB and BLC ATM
Cash withdrawal from local banks ATM of CSC network
Cash withdrawal from ATMs abroad
(with China Union Pay logo)

DOCUMENTARY REMITTANCE

USD 2 per transaction
USD 2 per transaction
2% per transaction, min. USD 7

COMMISSIONS

IMPORT & EXPORT
Collection free of payment
Collection against payment
Collection against acceptance
Aval
Tracer
Additional presentation
Returned documents unpaid

DOCUMENTARY CREDITS

USD 100 flat or c/v
3‰ min. USD 100 or c/v per documentary collection
4‰ min. USD 100 or c/v per draft
2% quarterly min. LBP 3,200,000 or USD 400 or c/v
USD 14 or c/v
USD 20 or c/v flat
without fees: USD 100 or c/v per draft
protested: USD 100 or c/v per draft plus protest fees

COMMISSIONS

IMPORT
Opening
Extension - Increase
Amendment
Acceptance / Differed payment
Handling
Cancellation (if unutilized)

6‰ quarterly min. USD 200 or c/v
6‰ quarterly min. USD 200 or c/v
USD 150 flat or c/v
7‰ monthly min. USD 300 or c/v or according to the bank
USD 100 flat or c/v
USD 200 flat or c/v

EXPORT
Advising/Notification
Confirmation
Extension/Increase
Amendment
Transfer
Payment
Handling
Cancellation
Differed payment without engagement
Acceptance or differed payment with engagement

4‰ quarterly min. USD 200 or c/v
8‰ quarterly min. USD 300 or c/v or according to the bank
8‰ quarterly min. USD 300 or c/v or according to the bank
USD 150 flat or c/v
8‰ min. USD 300 or c/v
4‰ min. USD 200 or c/v
USD 100 flat or c/v
USD 200 flat or c/v
3‰ quarterly min. USD 150 or c/v
7‰ monthly min. USD 300 or c/v or according to the bank

DISCOUNTED BILLS
Bills domiciled in our books in LBP
Bills domiciled in our books in foreign currency
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4‰ quarterly min. LBP 50,000 per bill Plus LBP 100,000 per schedule
4‰ quarterly min. USD 6 per bill Plus USD 14 per schedule

July 2022

GENERAL TERMS & CONDITIONS
COMMISSIONS

LETTERS OF GUARANTEE

1% quarterly min. LBP 1,600,000 or USD 200 or c/v
2% quarterly min. LBP 3,200,000 or USD 400 or c/v
2% quarterly min. LBP 3,200,000 or USD 400 or c/v

Bid Bond
Performance Bond
Advance payment guarantee
Temporary Guarantee
(Exclusive for Lebanese customs)
Payment guarantees (Financial guarantee)
Handling of LG without engagement
Guarantee in favor of MIC 1 / MIC2
(covering mobile invoices)

1% quarterly min. LBP 1,600,000 or USD 200 or c/v
2% quarterly min. LBP 3,200,000 or USD 400 or c/v
USD 200 or LBP 1,600,000 flat
USD 100 yearly

COMMISSIONS

SECURITIES ADMINISTRATION

Sale securities in Lebanon

4‰ for amounts less than or equal to USD 100,000 (min. USD 20 or c/v)
2.5‰ for amounts between USD 100,001 and USD 1,000,000
1‰ for amounts between USD 1,000,001 and USD 5,000,000
0.1‰ for amounts greater than USD 5,000,000

Sale of foreign securities abroad (G7 countries and
Switzerland)

Sale of foreign securities (in the arab countries)

5‰ per operation (min. USD 100 or c/v)
UAE:
Kuwait:
Qatar:
Oman:
Bahrain:
Egypt:

DFM & ADSM 0.70% min AED 400
KSE
0.44% min KWD 20
DSM
0.60% min QAR 400
MSM
1.00% min OMR 50
BSE
0.55% min BHD 10
CASE
1.00% min EGP 600

SECURITIES CUSTODY FEES
Securities under the bank's custody (Main vault)

Free deposit: 12‰ yearly (min. LBP 800,000, max. LBP 8,000,000)
Pledged deposit: 8‰ yearly (min. LBP 400,000, max. LBP 4,000,000)

Securities deposited with our custodians
(Midclear, Clearstream,…)

0.50‰ quarterly min. USD 60 or c/v payable in advance

CORPORATE ACTION
4‰ min. USD 100 or c/v
4‰ min. USD 100 or c/v
As per case
4‰ min. USD 100 or c/v
7‰ min. USD 30 or c/v

Local securities under the bank's custody
Local securities deposited with Midclear
Other local securities
Foreign securities deposited with Midclear
Foreign securities deposited abroad
ISSUANCE OPERATIONS

4‰ min. LBP 300,000
6‰ min. USD 100 or c/v

Executed in Lebanon
Executed abroad
OPTIONS AND FUTURES

US options on equity

USD 10/contract for a package between 1 and 49 contracts
USD 8/contract for a package between 50 and 99 contracts
USD 6/contract for package of a min. of 100 contracts

with a min of USD 75

USD 100/Rountrip

Futures and options on futures
CUSTODY FEES

2‰ min. USD 50/quarter

Fixed income

2.5‰ min. USD 50/quarter

Equities
ACCOUNT FEES

USD 6 monthly
USD 50

Handling charges
Closing of ID
TRANSFERS AND CORPORATE ACTIONS
Cash transfer to domestic banks
Cash transfer to banks outside Lebanon
Transfer out - Local securities
Transfer in - Local securities
Transfer out - Int'l securites / Markets
Transfer in - Int'l securites / Markets
Corporate action
Rematerialization - Local market
Dematerialization - Local market

EXCHANGE OPERATIONS
Selling foreign currency to buy LBP
Buying foreign currency by selling LBP
SAYRAFA operation
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USD 75
USD 100
USD 100 / ISIN*
USD 50 / ISIN*
USD 200 / ISIN*
USD 100 / ISIN*
USD 200 / ISIN*
USD 60 / ISIN*
USD 25 / ISIN*
*ISIN: International Securities Identification Number

COMMISSIONS
Rate: as per market
Commission: 8%
Rate: as per market
Commission: free

VALUE DATE
(+2) working day from operation date

As per market conditions

July 2022

GENERAL TERMS & CONDITIONS
OTHER TRANSACTIONS
Custody of silver deposit
Custody of gold, platinum, palladium deposits
Transfer of precious metals deposits to another bank
Issuance of deposit certificate ( Banque de L'habitat)
Restitution of deposit certificate
(collected in favour of Banque de l'Habitat)
Recapitulation numbers for the account auditors
Statement of Capital market operations (upon request)
Statement of account (upon request for a period of 6 months
or more)
Other documents (upon request for a period of 6 months or
more)
Various certificates not engaging the bank
Certificates addressed to the Ministry of Finance

FEES
USD 8 per 100 ounces, quarterly (Payable in advance)
USD 5 per ounce, quarterly (Payable in advance)
USD 400 flat
LBP 25,000 flat per certificate Plus LBP 50,000 in favor of Banque de l'Habitat
LBP 100,000 flat per certificate in favor of Banque de l'Habitat
LBP 400,000 flat
USD 30 or c/v per page of statement
USD 10 or c/v per page of statement (Plus Swift fees)
USD 10 or c/v per document
LBP 100,000 flat
LBP 50,000 flat

GENERAL CONDITIONS
A. The above listed fees and charges are applied to basic 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, etc... are not included in this list and they might be charged where incurred.
D. The bank reserves the right to levy additional charges and fees for services based on specific cases.
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
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الشروط واألحكام العامة
رسوم على الحسابات

العموالت

فائدة الحساب الدائن
في حال أصبح رصيد الحساب مدينا صدفة ٬ستطبق العموالت التالية:
فائدة الحساب المدين (ل.ل).
فائدة الحساب المدين (د.أ).
فائدة الحساب المدين (يورو)
عمولة على أعلى رصيد مدين
( بالليرة اللبنانية أو بالعمالت األجنبية)

تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل

بحسب اسعار السوق او بحسب شروط االتفاق
24%
18%
16%
 1 ‰تطبق شهريا

رسوم على الحساب (بالليرة اللبنانية)

ل.ل 40٬000 .لكل صفحة من الكشف لحسابات االيداع˓ الحسابات الجارية˓ حسابات الشيكات والحسابات مع تسهيالت (عند
االستحقاق)
ل.ل 50٬000 .لحسابات االيداع الجل وحسابات االدخار الجل (عند احتساب الفائدة)
ل.ل 50٬000 .سنويا لحسابات االدخار

رسوم على الحساب ( بالعمالت األجنبية)

د.أ 10 .أو ما يعادله للعمالت األخرى لكل صفحة من الكشف لحسابات االيداع˓ الحسابات الجارية˓ حسابات الشيكات والحسابات
مع تسهيالت (عند االستحقاق)
د.أ 13 .أو ما يعادله للعمالت األخرى لحسابات االيداع الجل وحسابات االدخار الجل (عند احتساب الفائدة)
د.أ 13 .سنويا لحسابات االدخار

د.أ 1 .او ما يعادله

تسليم البريد عبر LIBANPOST
االحتفاظ بالبريد في الفرع
(لسبب مقبول و لمدة اقصاها  6اشهر)
فقدان دفتر التوفير
تغيير رقم الحساب
(بناء على طلب عاجل من صاحب الحساب)

د.أ 10 .او ما يعادله فصليا
د.أ 20 .او ل.ل 160٬000 .او ما يعادله
د.أ 15 .او ما يعادله

تحويالت من حساب آلخر
تحويل من حساب آلخر في نفس الفرع
( بالليرة اللبنانية أو بالعمالت األجنبية)
تحويل من حساب آلخر في فرعين مختلفين
( بالليرة اللبنانية أو بالعمالت األجنبية)
العمليات النقدية و عمليات الشيكات

نفس اليوم (مدين)
نفس اليوم (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
زائد يوم عمل واحد (دائن)

مجانا
مجانا

تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل

العموالت

العمليات بالليرة اللبنانية
إيداع نقدي  /من خالل شيك
سحب نقدي  /من خالل شيك
تسديد فاتورة كهرباء
تسديد فاتورة هاتف
ميكانيك
ضريبة الدخل او الضريبة على القيمة المضافة ()VAT
لحساب الخزينة
أوامر التحصيل المباشر

بحسب اسعار السوق
بحسب اسعار السوق
ل.ل 50٬000 .لكل فاتورة
ل.ل 50٬000 .لكل فاتورة
ل.ل 50٬000 .زائد ل.ل 20٬000 .رسم تصوير مستندات

زائد يوم عمل واحد
ناقص يوم عمل واحد
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

رسم ل.ل 50٬000 .لكل عملية/ال عمولة

ال ينطبق

ل.ل 5٬000 .زائد لكل مبلغ
ل.ل 30٬000 .لكل فاتورة مرتجعة

ال ينطبق

العمليات بالعمالت األجنبية
إيداع نقدي
سحب نقدي (ما يعادله بالليرة اللبنانية)
سحب نقدي (قطع نقدية اجنبية  -العملة نفسها)
سحب نقدي بموجب تعميم مصرف لبنان ( 151ما يعادله
بالليرة اللبنانية)
سحب نقدي بموجب تعميم مصرف لبنان ( 161قطع نقدية
اجنبية)
إيداع شيك مسحوب على فرنسبنك
تسديد شيك فرنسبنك نقدا (ما يعادله بالليرة اللبنانية)
تسديد شيك فرنسبنك نقدا (ما يعادله بالليرة اللبنانية)
شيك مقدم على صناديق المصرف مسدد عبر تحويل
او شيك مصرفي
شيك مقدم على صناديق المصرف من قبل مصرف آخر
عامل في لبنان

بحسب اسعار السوق
بحسب اسعار السوق
بحسب اسعار السوق

ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)

بحسب اسعار السوق

ناقص يوم عمل واحد (مدين)

بحسب اسعار السوق

ناقص يوم عمل واحد (مدين)

بحسب اسعار السوق
مجانا
بحسب اسعار السوق
 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 15 .أو ما يعادله ٬الحد االقصى د.أ 200 .او ما
يعادله

زائد يوم عمل واحد
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)

 1‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله

ناقص يوم عمل واحد (مدين)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)

شيكات مشتراة
إيداع شيك بالليرة اللبنانية عبر المقاصة
إيداع شيك بالعمالت األجنبية عبر المقاصة
شيكات محلية للتحصيل خارج المقاصة
شيكات أجنبية للتحصيل عبر مصرف مراسل

T

ل.ل 10,000 .للشيك
د.أ 6 .أو ما يعادله للشيك
 ٬ 0.5‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله للشيك
 ٬ 1‰الحد األدنى د.أ 30 .أو ما يعادله للشيك
زائد عمولة المراسل

updated July 2022

زائد  3أيام عمل
زائد  4أيام عمل
بحسب مستند التحصيل
بحسب الحالة ٬اقله  20يوم

Page 1 of 5

الشروط واألحكام العامة
شيكات مرتجعة
شيكات مشتراة مرتجعة بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية
شيكات مرتجعة غير مدفوعة عبر المقاصة أو مسحوبة
على صناديق المصرف

ل.ل 50٬000 .او د.أ 30 .أو ما يعادله للشيك

ال ينطبق

لعدم توفر مؤنة :ل.ل 60,000 .للشيك بالليرة اللبنانية
د.أ 40 .أو ما يعادله للشيك بالعملة األجنبية
ألي سبب آخر :ل.ل 50,000 .للشيك بالليرة اللبنانية
د.أ 30 .أو ما يعادله للشيك بالعملة األجنبية

ال ينطبق

االعتراض على دفع شيكات
االعتراض على دفع شيك مسحوب على صناديق المصرف
( بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية)
االعتراض على دفع شيك مصرفي بطلب من العميل
( بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية)

ل.ل 240٬000 .أو د.أ 30 .أو ما يعادله للشيك

ال ينطبق

ل.ل 320٬000 .أو د.أ 40 .أو ما يعادله للشيك

ال ينطبق

ل.ل 160٬000 .أو د.أ 20 .للدفتر

ال ينطبق

ل.ل 320٬000 .او د.أ 40 .أو ما يعادله

ناقص يوم عمل واحد

ل.ل 320٬000 .او د.أ 40 .أو ما يعادله

ناقص يوم عمل واحد من تاريخ
التصديق

رسوم اخرى
اصدار دفتر شيكات ( 25شيكا)
إصدار شيك مصرفي
( بالليرة اللبنانية او بالعمالت األجنبية)
تصديق شيك

تحويالت محلية
الحواالت الصادرة على مصرف اخر تحويل صادر عن
 Swiftعبر أحد مراسلينا في الخارج
الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
إلكترونيا
الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
بالطريقة العادية (البريد)
الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
إلكترونيا (مع تاريخ االستحقاق نفس اليوم)
الحواالت الصادرة على مصرف اخر عبر مصرف لبنان
بالطريقة العادية (البريد) (مع تاريخ االستحقاق نفس اليوم)

العموالت

نفس اليوم (مدين)
زائد يومي عمل (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
زائد يوم عمل واحد (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
زائد يوم عمل واحد (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
نفس اليوم (دائن)
ناقص يوم عمل واحد (مدين)
نفس اليوم (دائن)

 2.5‰الحد األدنى د.أ 50 .الحد االقصى د.أ 1,000 .أو ما يعادله
ل.ل 40٬000 .او د.أ25 .
ل.ل 65٬000 .او د.أ80 .
ل.ل 125٬000 .او د.أ100 .
ل.ل 165٬000 .او د.أ120 .

تنفيذ تعليمات دورية ()Standing Instructions

العموالت

تعليمات دورية لدى فرنسبنك وردت من مصرف آخر
(بالليرة اللبنانية)

ل.ل160٬000 .

زائد يوم عمل واحد

تعليمات دورية لدى فرنسبنك وردت من مصرف آخر
(بالعمالت األجنبية)

د.أ 20 .او ما يعادله

الحد األدنى يومي عمل من تاريخ
اإلشعار

تعليمات دورية لمصرف اخر واردة من مصرف ثان
(بالليرة اللبنانية)

ل.ل320٬000 .

تعليمات دورية لمصرف اخر واردة من مصرف ثان
(بالعمالت األجنبية)
تعديل في أي تعليمات دورية

زائد يوم عمل واحد

د.أ 20 .او ل.ل160٬000 .

الحد األدنى يومي عمل من تاريخ
اإلشعار
ال ينطبق

العموالت
ل.ل160٬000 .
ل.ل200٬000 .
بحسب اسعار السوق ٬الحد االدنى 2‰
 ٬ 1‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله
 ٬ 1‰الحد األدنى د.أ 10 .أو ما يعادله
عمولة اضافية د.أ 20 .او ل.ل 160٬000 .او ما يعادله على عاتق معطي االمر
د.أ 7 .او ل.ل 50٬000 .لكل فاتورة
العموالت

اعتماد مستندي بسيط
اصدار
عند كل استعمال
في حال عدم االستعمال
* تخضع العموالت المستندية للشروط التعاقدية بين الفرقاء

تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل

 ٬ 1‰الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله

تسديد أوامر دفع
تسديد أمر دفع بواسطة شيك بالليرة اللبنانية
تسديد نقدي ألمر دفع (ما يعادله بالليرة اللبنانية)
تسديد نقدي ألمر دفع بعملة اجنبية (العملة ذاتها)
تسديد أمر دفع بواسطة شيك بعملة اجنبية (العملة ذاتها)
تسديد قسط او دفعة العتماد مستندي (بعملة اجنبية)
أوامر دفع ذات شروط خاصة
تسديد فاتورة هاتف خليوي ( Alfaو)Touch

T

تاريخ االستحقاق بحسب ايام العمل

 6‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله
د.أ 20 .او ما يعادله
د.أ 25 .او ما يعادله
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الشروط واألحكام العامة
الرسوم

رسوم و تكاليف البطاقات
بطاقات سحب فرنسبنك ) VISAو (MASTERCARD
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف خارج البالد
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك او
BLC
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد الي مصرف
محلي
تحويل االموال عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
طلب كشف حساب مصغر عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
تغيير الرقم السري عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
طلب دفتر شيكات عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك
بطاقان ااتمان فرنسبنك ) VISAو (MASTERCARD
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف خارج البالد
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك او
BLC
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد الي مصرف
محلي
بطاقات فرنسبنك مدفوعة مسبقا
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف خارج البالد
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد لفرنسبنك او
BLC
االستعالم عن الرصيد عبر صراف آلي عائد الي مصرف
محلي
بطاقات فرنسبنك CHINA UNION PAY
سحب نقدي من صراف آلي عائد لفرنسبنك و BLC
سحب نقدي من صراف آلي عائد الي مصرف محلي
تابع لشبكة CSC
سحب نقدي من صراف آلي عائد لمصرف خارج البالد
(مع شعار )China Union Pay

ل.ل 500 .او د.أ 0.35 .لكل عملية سحب
ل.ل 1٬250 .او د.أ 0.85 .لكل عملية سحب
ل.ل 7٬500 .او د.أ 5 .لكل عملية سحب
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .عملية سحب ( /اول ثالث عمليات خالل الشهر مجانا)
مجانا للعمالء اللذين وطنوا رواتبهم لدى فرنسبنك
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .لكل عملية سحب
مجانا
ل.ل 500 .او د.أ 0.35 .لكل عملية سحب
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .لكل عملية سحب
مجانا
ل.ل 1٬500 .او د.أ 1 .او يورو  5لكل عملية سحب
ل.ل 3٬000 .او د.أ 2 .او يورو  5لكل عملية سحب
د.أ 5 .او يورو  5لكل عملية سحب
ل.ل 300 .او د.أ 0.20 .لكل عملية سحب
ل.ل 375 .او د.أ 0.25 .لكل عملية سحب
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
د.أ 2 .لكل عملية سحب
د.أ 2 .لكل عملية سحب
 2%لكل عملية سحب ٬الحد االدنى د.أ7 .

العموالت

بوالص برسم التحصيل
استيراد وتصدير
بوالص شحن
بوالص شحن مقابل صرف A vue
بوالص شحن مقابل قبول
Aval
اشعار \ تنبيه \ تذكير
أي عرض إضافي
عمولة اعادة بوالص غير مدفوعة

د.أ 100 .أو ما يعادله
 3‰الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله عن كل إرسالية
 4‰أقله د.أ 100 .أو ما يعادله عن كل سند
 2%فصليا أقله د.أ 400 .أو ل.ل 3٬200٬000 .ما يعادله
د.أ14 .
د.أ20 .
بدون رسوم :د.أ 100 .أو ما يعادله
معترض عليها :د.أ 100 .أو ما يعادله زائد رسوم اعتراض
العموالت

اعتمادات مستندية
استيراد
فتح االعتماد
تمديد  -زيادة قيمة االعتماد
تعديل االعتماد
قبول  ⁄دفع
عمولة دراسة ملف
الغاء (في حال لم يستخدم)

 6‰فصليا أقله د.أ 200 .أو ما يعادله
 6‰فصليا أقله د.أ 200 .أو ما يعادله
د.أ 150 .أو ما يعادله
 7‰شهريا أقله د.أ 300 .أو ما يعادله او بحسب المصرف
د.أ 100 .أو ما يعادله
د.أ 200 .أو ما يعادله

تصدير
تبليغ
التثبيت
زيادة  -تمديد
تعديل
تحويل
الدفع
عمولة دراسة ملف
الغاء
دفع مؤجل دون التزام
قبول أو االلتزام بدفع مؤجل

 4‰فصليا أقله د.أ 200 .أو ما يعادله
 8‰فصليا أقله د.أ 300 .أو ما يعادله او بحسب المصرف
 8‰فصليا أقله د.أ 300 .أو ما يعادله او بحسب المصرف
د.أ 150 .أو ما يعادله
 8‰أقله د.أ 300 .أو ما يعادله
 4‰أقله د.أ 200 .أو ما يعادله
د.أ 100 .أو ما يعادله
د.أ 200 .أو ما يعادله
 3‰فصليا أقله د.أ 150 .أو ما يعادله
 7‰شهريا أقله د.أ 300 .أو ما يعادله بحسب المصرف

سندات محسومة
سندات موطنة لدينا بالليرة اللبنانية
سندات موطنة لدينا بعملة أجنبية

T

 4‰فصليا ٬الحد األدنى ل.ل 50٬000 .لكل فاتورة
زائد ل.ل 100٬000 .لكل جدول
 4‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 6 .لكل فاتورة
زائد د.أ 14 .لكل جدول
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الشروط واألحكام العامة
العموالت

كتب الضمان

 1%فصليا الحد األدنى ل.ل 1,600٬000.او د.أ 200 .أو ما يعادله

مناقصة  /استدراج عروض (عطائات)
حسن التنفيذ

 2%فصليا الحد األدنى ل.ل 3٬200,000 .او د.أ 400 .أو ما يعادله

سلفة او دفعة مقدمة

 2%فصليا الحد األدنى ل.ل 3٬200,000 .او د.أ 400 .أو ما يعادله

كتاب ضمان ادخال مؤقت (حصريا للجمارك اللبنانية)

 1%فصليا الحد األدنى ل.ل 1,600٬000.او د.أ 200 .أو ما يعادله
 2%فصليا الحد األدنى ل.ل 3٬200,000 .او د.أ 400 .أو ما يعادله

كتاب ضمان دفع

ل.ل 1,600٬000 .أو د.أ 200 .أو ما يعادله

تسليم كتاب ضمان (دون اي التزام)

د.أ 100 .سنويا

كتاب ضمان لصالح MIC2 / MIC1

العموالت

ادارة أوراق مالية

 4‰للمبالغ اقل من د.أ( 100٬000 .الحد االدنى د.ا20 .او ما يعادله)
 2.5‰للمبالغ بين د.أ 100٬001 .و د.أ1٬000٬000.
 1‰للمبالغ بين د.أ 1٬000٬001 .و د.أ5٬000٬000.
 0.1‰للمبالغ اكبر من د.أ5٬000٬000 .

بيع أوراق مالية في لبنان

 5‰لكل عملية (الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله)

بيع أوراق مالية في الخارج (بالد )G7

االمارات العربية المتحدة DFM & ADSM 0.70% :أقله AED 400
 KSEأقله KWD 20
0.44%
الكويت:
 DSMأقله QAR 400
0.60%
قطر:
 MSMأقله OMR 50
1.00%
عمان:
 BSEأقله BHD 10
0.55%
البحرين:
 CASEأقله EGP 600
1.00%
مصر:

بيع أوراق مالية في بالد العربية

عمولة حفظ أوراق مالية
أوراق مالية في خزائن المصرف (األسهم والسندات)
حساب حر
حساب مرهون

 12‰سنويا (الحد األدنى ل.ل ٬ 800,000 .الحد االقصى ل.ل)8,000,000 .
 8‰سنويا (الحد األدنى ل.ل ٬ 400,000 .الحد االقصى ل.ل)4,000,000 .

أوراق مالية في الودائع الحرة مع المودعين
()Midclear, Clearstream,...

 0.5‰فصليا ٬الحد األدنى د.أ 60 .أو ما يعادله مدفوعة مسبقا

عموالت التحصيل و االسترداد
إسترداد أوراق مالية في لبنان في صناديقنا
إسترداد أوراق مالية في لبنان لدى Midclear
إسترداد أوراق مالية في اخرى
إسترداد أوراق مالية في الخارج لدى Midclear
إسترداد األوراق المالية في الخارج
إصدار األوراق المالية
إصدار األوراق المالية في لبنان
إصدار األوراق المالية في الخارج
حق الخيار على األسهم
حق الخيار بال د.أ (الحد األدنى د.أ )75
العقود اآلجلة وحق الخيار على العقود اآلجلة
رسوم الحفظ
سندات ذات عائد ثابت
أسهم
رسوم على الحساب
رسوم إدارة الحساب
رسوم إقفال الحساب
تحويالت وإجراءات عمل الشركات
تحاويل نقدية إلى المصارف المحلية
تحاويل نقدية إلى المصارف خارج لبنان
تحاويل إلى الخارج  -أوراق مالية محلية
إستالم حواالت  -أوراق مالية محلية
تحاويل إلى الخارج  -أسواق األوراق المالية الدولية
إستالم حواالت  -أسواق األوراق المالية الدولية
إجراءات عمل الشركات
إعادة الصفة المادية  -السوق المحلي
نزع الصفة المادية  -السوق المحلي
الرقم الدولي لتعريف األوراق المالية

 4‰الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله
 4‰الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله
حسب الحالة
 4‰الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله
 7‰الحد األدنى د.أ 30 .أو ما يعادله
 4‰الحد األدنى ل.ل300,000 .
 6‰الحد األدنى د.أ 100 .أو ما يعادله
د.أ  / 10للعقد الذي يحتوي على مجموعة تتراوح ما بين  1إلى  49عقد
د.أ  / 8للعقد الذي يحتوي على مجموعة تتراوح ما بين  50إلى  99عقد
د.أ  / 6للعقد الذي يحتوي على مجموعة تتراوح ما بين  100عقود وأكثر
د.أ  /100لعملية البيع والشراء أو العكس ( )Roundtrip
 2‰الحد األدنى د.أ 50 .فصليا
 2.5‰الحد األدنى د.أ 50 .فصليا
د.أ  / 6شهريا
د.أ 50
د.أ75 .
د.أ100 .
د.أ*ISIN /100 .
د.أ*ISIN /50 .
د.أ*ISIN /200 .
د.أ*ISIN /100 .
د.أ*ISIN /200 .
د.أ*ISIN /60 .
د.أ*ISIN /25 .
*ISIN: International Securities Identification Number
العموالت

عمليات الصرف
بيع العملة االجنبية لشراء اللية اللبنانية
شراء العملة االجنبية لبيع الليرة اللبنانية

سعر الصرف :بحسب السوق
العمولة%8 :
سعر الصرف :بحسب السوق
ال العمولة

عمليات صيرفة ()SAYRAFA

T
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زائد يومي عمل من تاريخ العملية

بحسب اسعار السوق
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الشروط واألحكام العامة
الرسوم

عمليات اخرى
رسم حفظ وديعة من الفضة
رسم حفظ وديعة من الذهب ٬البالتينوم أو البالديوم
تحويل وديعة من المعادن الثمينة الى مصرف آخر
إصدار شهادة إيداع (مصرف اإلسكان)
إعادة شهادة إيداع (تستوفى لصالح مصرف اإلسكان)
إصدار خالصة الحسابات من أجل المدققين
كشف حساب التعامل في األسواق المالية (عند الطلب)
كشف حساب (عند الطلب لفترة  6اشهر او اكثر)
مستندات اخرى (عند الطلب لفترة  6اشهر او اكثر)
افادات مختلفة ال تلزم المصرف
افادة موجهة لوزارة المالية

د.أ 8 .لكل  100اونصة ٬فصليا (مدفوعة مسبقا)
د.أ 5 .لكل اونصة ٬فصليا (مدفوعة مسبقا)
د.أ400 .
ل.ل 25٬000 .لكل شهادة
زائد ل.ل 50٬000 .لصالح مصرف اإلسكان
ل.ل 100٬000 .لكل شهادة لصالح مصرف اإلسكان
ل.ل400٬000 .
د.أ 30 .او ما يعادله لكل صفحة
د.أ 10 .او ما يعادله لكل صفحة (زائد رسوم التحويل)
د.أ 10 .او ما يعادله لكل مستند
ل.ل100٬000 .
ل.ل50٬000 .

شروط عامة:
أ -تطبق الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله على المعامالت المصرفية األساسية.
ب -أية رسوم أو خدمات لم يرد ذكرها في هذه القائمة تكون متاحة عند الطلب.
ج -النفقات األخرى ٬مثل الطوابع المالية ٬ورسوم البريد ٬ورسوم الفاكس ٬إلخ  ...ليست مدرجة في هذه القائمة ٬ويمكن تسديدها عندما تطبق.
د -يحتفظ المصرف بحق فرض رسوم إضافية للخدمات في حاالت محددة.
ه -جميع البنود والشروط المذكورة أعاله قد تخضع للتغيير دون سابق إنذار  ٬ويتم نشرها مباشرة على الموقع اإللكتروني للمصرفwww.fransabank.com :

أنا الموقع أدناه ٬أفيد وأقر بموجبه أنني أطلعت على خصائص ومميزات الحساب المصرفي المشار إليها أعاله ٬وقد إستلمت نسخة 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
رقم العميل ( )ID
التاريخ

T
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