ستيت بنك أوف إنديا
فرع البيع بالتجزية بالبحرين

جدول الرسوم ومصاريف الخدمات
01.01.2022
 .1حسابات اإليداع
حساب التوفير البنكي
التفاصيل
متوسط الحد األدنى لرصيد الحساب الشهري
رسوم لرصيد الحساب الشهري األقل من الحد األدنى المذكور أعاله

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 02/د.ب .في الشهر1.122/-د.ب .في الشهر

حساب التوفير البنكي الممتاز
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
 022/د.ب .في الشهرمتوسط الحد األدنى لرصيد الحساب الشهري
رسوم لرصيد الحساب الشهري األقل من الحد األدنى المذكور أعاله* 1.122/-د.ب .في الشهر

الحساب الجاري لألفراد
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
 022/د.ب .في الشهرمتوسط الحد األدنى لرصيد الحساب الشهري المرجح
رسوم لرصيد الحساب الشهري األقل من الحد األدنى المذكور أعاله  0.022/-د.ب .في الشهر
(اليوجد رسوم للحسابات بالعملة األجنبية(
 #ال توجد رسوم إلغالق الحساب المصرفي الجاري  /التوفير
ُ
*يعفى األيتام واألرامل والمعوقون والمتقاعدون واألفراد الذين يتلقون إعانات اجتماعية من وزارة العمل والشؤون
ً
ً
بحرينيا من الرسوم في حالة عدم الحفاظ على الحد
دينارا
االجتماعية والطالب والعمالء براتب شهري أقل من 002
األدنى من الرصيد المذكور أعاله في المدخرات  /الجارية الحساب.

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

الرسوم في الحساب الخامل
التفاصيل
ً
ً
حسابا خامال
الحساب غير نشط ويصبح

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
سيتم فرض رسوم لمرة واحدة بقيمة  0.022دينار بحريني
عندما يكون الحساب غير نشط.

الحساب الجاري للشركات
التفاصيل
متوسط الحد األدنى لرصيد الحساب الشهري المرجح
رسوم لرصيد الحساب الشهري األقل من الحد األدنى المذكور أعاله
رسوم ومصاريف المكشوفة الشهري على حسب معدل البنك االساسي

رسوم الخدمات للحسابات الجارية للشركات
تعديل نوع العملية  /المخول بالتوقيع  /بيانات الحساب

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 022 /د.ب .في الشهر 11.222/د.ب .في الشهرً
ً
(حاليا  ٪5.00سنويا)
الفائدة للبنك
 11.222دينار بحريني كحد أدنى
ً
11.222/د.ب لكل حساب سنويا11.222/-د.ب .لكل طلب

السحب المسبق للودائع الثابتة
ال تحتسب نسبة فائدة عند سحب الوديعة الثابتة قبل أجلها إذا لم ّ
يمر شهر على األقل من إيداعها .وفي حالة
سحب الوديعة بعد شهر  ،تدفع الفائدة على فترة اإليداع  ،بنسبة ٪2.00أقل من المعدل المقرر والسائد من تاري خ
عقد الوديعة شريطة استرداد تكلفة كسر الوديعة  ،إن وجدت كاملة.
 .2رسوم ومصاريف المتعلقة بالشيكات
رسوم إصدار دفاتر الشيكات
التفاصيل
( 00ورقة) للقطاع الشخصي فقط
( 02ورقة) لعمالئنا من الشركات
( 122ورقة) لعمالئنا من الشركات

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 0.002/د.ب .لكل دفتر0.022 /د.ب .لكل دفتر 11.222/-د.ب .لكل دفتر

شيكات بدون رصيد
التفاصيل
رسوم الشيكات المرتجعة الواردة

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 10.422/-د.ب .للشيك

إيقاف السداد
التفاصيل
وقف سداد الشيك

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 0.022 /-د.ب .للشيك

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

الشيك المصرفي  /الشيك اإلداري  /الشيك المعتمد
التفاصيل
اإلصدار
إلغاء  /إعادة التصديق
إصدار متكرر

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 3.322/د.ب .لكل شيكال رسوم
 0.022/-د.ب.

رسوم تحصيل الشيكات
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
الشيكات المحلية من خالل نظام البحرين لمقاصة الشيكات ال رسوم
اإللكتروني
 %2.112من قيمة الشيك ( 3.322د.ب.
الشيكات الخارجية
ً
كحد أدنى) زائدا رسوم البريد  0.022د.ب

 .3خدمة "التعليمات الدائمة"
التعليمات الدائمة الداخلية بين حسابات الفرع
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
.
.
 0.022/د ب لكل طلبتسجيل خدمة "التعليمات الدائمة"
 0.022/د.ب .لكل طلبتعديل /إلغاء "التعليمات الدائمة"
غرامة عدم األحتفاظ بأموال كافية في الحساب لتنفيذ  0.022/-د.ب .لكل حالة من حاالت عدم تنفيذ
التعليمات بسبب عدم توفر أموال كافية
"التعليمات الدائمة"

التعليمات الخارجية الدائمة للحسابات في البنوك المحلية األخرى
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
 0.022/د.ب .لكل طلبتسجيل التعليمات الدائمة
 1.122/د.ب .لكل معاملةتنفيذ التعليمات الدائمة
 0.022/د.ب .لكل طلبتعديل /إلغاء التعليمات الدائمة
غرامة عدم األحتفاظ بأموال كافية في الحساب لتنفيذ  0.022/-د.ب .لكل حالة من حاالت عدم تنفيذ
التعليمات بسبب عدم وجود أموال كافية
التعليمات الدائمة
 .4رسوم معالجة النقد
أ .رسوم السحب النقدي **
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
.
.
.
سحب نقدي من الفرع لغاية  1222د ب في اليوم (  1.122/-د ب لكل معاملة
شامل

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

جميع حسابات التوفير وحسابات الجاري لالفراد
وحسابات الجاري للشركات )
ُ
**يعفى األيتام واألرامل والمعوقون والمتقاعدون واألفراد الذين يتلقون إعانات اجتماعية من وزارة العمل والشؤون
ً
ً
بحرينيا من الرسوم في حالة عدم الحفاظ على الحد
دينارا
االجتماعية والطالب والعمالء براتب شهري أقل من 002
األدنى من الرصيد المذكور أعاله في المدخرات  /الجارية الحساب.
ب .رسوم السحب النقدي (لعمالء الشركات فقط)
التفاصيل

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
مصاريف
ً
مجانا

تفاصيل معامالت اإليداع النقدي
أ) .تصل إلى  12222دينار بحريني ً - /
يوميا لكل
حساب
ب) .بحد أقصى  022ورقة نقدية لكل معاملة بغض
النظر عن المبلغ
أ) .إيداع نقدي يزيد عن  12222دينار بحريني في
اليوم (في معامالت فردية أو متعددة)

 022فلس  +ضريبة القيمة المضافة لكل  1222دينار
بحريني  - /أو جزء منها وأكثر من  12222دينار
بحريني ( - /الحد األدنى  1دينار بحريني )- /
(على سبيل المثال  ،على مبلغ اإليداع -12221
 10222دينار بحريني  ،ستكون الرسوم  1دينار
بحريني  +ضريبة القيمة المضافة)
على مبلغ اإليداع  ، 10222-10221ستكون الرسوم
 1.022دينار بحريني  +ضريبة القيمة المضافة وما
شابه ذلك)

ب) .إيداع أكثر من  022ورقة نقدية لكل معاملة بغض فلس  +ضريبة القيمة المضافة لكل  122عدد من األوراق 200
النقدية أو جزء منها يزيد أو يزيد عن  022ورقة عمالت (بحد
النظر عن مبلغ اإليداع
) / -أدنى  1دينار بحريني
على سبيل المثال  ،عند إيداع  1222-021ورقة نقدية في (
المرة الواحدة  ،ستكون الرسوم  1دينار بحريني  +ضريبة القيمة
المضافة
عند إيداع أوراق نقدية من فئة  ، 1122-1221ستكون الرسوم
) 1.022دينار بحريني  +ضريبة القيمة المضافة وما شابه ذلك

مالحظة :إذا كانت رسوم اإليداع النقدي مطبقة على المبلغ المودع وكذلك على عدد أوراق العملة  ،فسيتم

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

استرداد الرسوم المطبقة مرة واحدة فقط .سيكون الحد األقصى للرسوم التي يمكن استردادها في أي حساب
ً
ً
بحرينيا  + - /ضريبة القيمة المضافة.
دينارا
في يوم معين هو 02

.5التحويالت
تحويالت الروبية الهندية
التفاصيل

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 0.022/-د.ب .لكل معاملة

تلكس للتحويل البرقي بالعملة الهندية (قناة
الفرع)
تلكس للتحويل البرقي بالعملة الهندية (قناة  1.122دينار بحريني لكل معاملة
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت)
 1.122/د.ب( .لشيك بمبلغ أقل من  02.222.22روبيةهندية)
إصدار شيك عند الطلب بالعملة الهندية
 3.322/د.ب( .لشيك بمبلغ  02.222.22روبية هندية وأكثر)مثل الرسوم المعاملة الجديدة
تعديل  /إعادة سحب الحوالة

حواالت أخرى
ً
ُ
*تطبق الرسوم و الخدمات المتعلقة بخدمة فوري +و خدمة فوري و خدمة "فواتير" وفقا لتوجيهات مصرف
البحرين المركزي ( .)CBBسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة اإلضافية بقيمة .%12
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
داخل دول مجلس التعاون الخليجي والعالمي بقيمة
خارج البحرين
ً
.
.
 0.022/د ب  ،زائدا رسوم البنك المراسل ،إن وجدت زائد %12ضريبة
نظام التحويالت المالية اإللكتروني إلى البنوك  112فلس
المحلية في البحرين .
( التحويل الداخلي في البنك مجانا )
(الى حد  122/-د.ب :.مجانا)
مثل الرسوم المعاملة الجديدة
تعديل  /إعادة سحب الحوالة

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

 .6الصراف اآللي  /بطاقة الصراف االلي
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
ً
مجانا
إصدار بطاقة الصراف اآللي للمرة األولى
 0.022/د.ب .لكل طلباصدار بدل فاقد لبطاقة الصراف اآللي
 0.022/د.ب .لكل طلبإعادة إصدار الرقم السري
استعمال أجهزة الصراف اآللي الخاصة ب "استيت بنك أوف انديا" ال يوجد
في البحرين
ال يوجد
استعمال أجهزة الصراف اآللي للبنوك األخرى في البحرين
ال يوجد
استعمال أجهزة الصراف اآللي للبنوك األخرى في شبكة دول
الخليج
 %3شاملة الكل
االستخدام الدولي
* يقرر البنك في حال رسوم ومصاريف تكون مجانا لتبديل بطاقة الصراف آلي و  /أو الرقم السري.
 .7خزانة إيداع األمانات
التفاصيل
حجم صغير ()"01×"4.0×"0
حجم متوسط (")"01 × "4.0 × 13
حجم كبير (")01" × 12.0" × 13
رسوم فقدان مفتاح الخزانة  /كسر الخزانة

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب ) مبلغ التأمين
ً
 10222/د.ب. 112/د.ب.سنوياً
 00222/د.ب. 332/د.ب.سنوياً
 30222/د.ب. 442/د.ب.سنويا 00.222/د.ب + .الرسوم الفعلية للبائع مقابل كسر /تركيبقفل جديد ( ضريبة القيمة المضافة على ذلك تتحملها الخزانة
مالك )

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

 .8القروض الفردية
القروض الشخصية
التفاصيل
رسوم إدارية ،رسوم الملف،رسوم إجراءات
رسوم التأمين
رسوم التسوية الجزئية (الدفع الجزئي)
رسوم التسوية المبكرة
تغيير تاري خ استحقاق القسط (بطلب
العميل)
استرجاع سجل القرض القديم للعميل
رسوم السداد المتأخر
تحويل القرض إلى بنوك أخرى
قرض السيارات
التفاصيل
رسوم اإلدارية ،رسوم الملف ،رسوم معاملة
رسوم التسوية الجزئية (الدفع الجزئي)
رسوم التسوية المبكرة
رسوم لسداد المتأخر
تغيير تاري خ استحقاق القسط (بطلب
العميل)

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 112/د.ب.المبلغ المعادل الذي تفرضه على البنك شركة التأمين
ال يوجد
ال يوجد
 0.022/د.ب.التكلفة الفعلية التي يتكبدها البنك أو  0.022/-د.ب .كحد أقصى
 0.022/د.ب. %1.12من المبلغ المتبقي او  112/-دينار كحد أقصى اي منهما اقل

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 112/د.ب.ال يوجد
ال يوجد
 0.022/د.ب. 0.022/-د.ب.

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

الضمانات النقدية
التفاصيل
قرض مقابل الودائع بالدينار البحريني (قرض
تحت الطلب)
(الودائع المحتفظ بها لدى  SBIو RBB
البحرين)
قرض مقابل الودائع بالدينار البحريني (السحب
على المكشوف)
(الودائع المحتفظ بها لدى  SBIو RBB
البحرين)
قرض مقابل وديعة لهندي غير مقيم( /قرض
تحت الطلب)
(الودائع المحفوظة لدى فروع الهيئة الفرعية
للتنفيذ في الهند)
قرض مقابل وديعة لهندي غير مقيم (السحب
على المكشوف)
(الودائع المحفوظة لدى فروع الهيئة الفرعية للتنفيذ في
الهند)

تجديد منشأة السحب على المكشوف
رسوم السداد المتأخر
تغيير تاري خ استحقاق القسط -بطلب العميل

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 00.022/د.ب( .حتى  1220222/-د.ب). 112/-د.ب( .ألكثر من  1220222/-د.ب).

 00.222/د.ب( .حتى  1220222/-د.ب). 112.222/-د.ب( .ألكثر من  1220222/-د.ب).

 %2.112من مبلغ القرض بحد أدنى  00.022/-د.ب ، .وحد
أقصى 10122/-د.ب.

 %2.000من مبلغ القرض بحد أدنى  00.222/-د.ب ، .وحد
أقصى
 10002/د.ب. 00.022/د.ب. 0.022/د.ب .لكل قسط 0.022/-د.ب.

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا كبنك تجزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

.9كشف الحساب  /الشهادات  /خطابات
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
مرة واحدة في السنة مجانا – أكثر من مرة واحدة في السنة 11.222/-
شهادة إلتزامات الحساب
د.ب.
شهادة تأكيد الرصيد التسهيالت مرة واحدة في السنة مجانا – أكثر من مرة واحدة في السنة -
 11.222/د.ب.
اإلئتمانية
 0.022/د.ب.شهادة عدم ممانعة  /اإلستحقاقات
ً
مرتين في السنة مجانا – أكثر من مرتين في السنة  332فلس لكل
إصدار كشف الحساب**
التوفير  /الجاري  /التسهيالت اإلئتمانية صفحة بحد أقصى  0.022/-د.ب.
 /بطاقة إئتمان
 0.022/د.ب.التحقق/التصديق على المستندات
 11.222/د.ب .لكل نسخةشهادة رأي ائتماني
 1.122/د.ب .لكل نسخةنسخة من السويفت
/
خطاب اقفال القرض خطاب االفراج ال يوجد
 11.222/د.ب.شهادة إيداع رأس المال
خطابات مكررة  /شهادة أي نسخة  0.022/-د.ب.
مكررة من المستند األصلي الصادر
استرجاع سجل القرض القديم للعميل التكلفة الفعلية التى يتكبدها البنك  0.022د.ب .كحد أقصى
*رسالة المسؤولية موجه لغرض الى مجلس االعلى للمراة او الوزارات او االسكان االجتماعي تكون مجانا.
ُ
**يعفى األيتام واألرامل والمعوقون والمتقاعدون واألفراد الذين يتلقون إعانات اجتماعية من وزارة العمل والشؤون
ً
ً
بحرينيا من الرسوم في حالة عدم الحفاظ على الحد
دينارا
االجتماعية والطالب والعمالء براتب شهري أقل من 002
األدنى من الرصيد المذكور أعاله في المدخرات  /الجارية الحساب.
*** عندما ُيطلب من المتقاعد تقديم تقرير ائتماني من قبل هيئة التأمين االجتماعي ( )SIOإلثبات وضعه االئتماني
 ،فلن يتم فرض أي رسوم إلصداره.
.01اتفاقية البريد اإللكتروني للشركات
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
 00دينار بحريني لكل حساب
تسجيل اتفاقية الفاكس/البريد اإللكتروني لمرة واحدة
ُ
تحتسب رسوم تأكيد قدرها ( 1.122/-د.ب) .على طلبات الحواالت المستلمة عبر البريد اإللكتروني.
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رسوم ومصاريف الخدمات المتعلقة بقسم االئتمان للشركات (والتمويل التجاري)
.0الكشوفات  /الشهادات
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
إصدار شهادة التدقيق /تأكيد الرصيد  11.222/-د.ب.
إصدار الشهادات األخرى (مثل الكفاءة 11.222/-د.ب.
المالية ،وعدم الممانعة)
 11.222/د.ب.إصدار شهادة الرأي االئتماني
 11.222/د.ب.إصدار شهادة المالءة
.2تحصيل الفواتير الواردة والصادرة
التفاصيل
مقابل المدفوعات (مشهد)(فاتورة
واردة)
المدفوعات(مشهد)(فاتورة
مقابل
صادرة)
مقابل الموافقات (االستعمال) (فاتورة
واردة)
مقابل الموافقات (االستعمال) (فاتورة
صادرة)
ً
تسليم المستندات مجانا
المستندات التي تم إرجاعها غير
مدفوعة

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 %2.112من مبلغ الفاتورة  -بحد أدني  00.022/-د.ب.
 %2.112من مبلغ الفاتورة  -بحد أدني  35.022/-د.ب.
 %2.1300من مبلغ الفاتورة  -بحد أدني  00.022/-د.ب.
 %2.1300من مبلغ الفاتورة  -بحد أدني  35.022/-د.ب.
 00.022/د.ب. 35.022/-د.ب.
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.3خطاب االعتماد
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
 41.522/د.ب.تقديم المشورة لخطابات اإلعتماد
 41.522/د.ب.تقديم المشورة  /التعديالت
رسوم إصدار خطاب االعتماد (بما في ذلك خطابات االعتماد التي تصل إلى واحد مليون دوالر
أمريكي ٪2.1300 :في الشهر أو جزء من مبلغ االعتماد
زيادة القيمة  /انتهاء الصالحية
مع مبلغ ال يقل عن  41.522/-د.ب( .كحد أدني يتم
التاري خ) (خطابات االعتماد)
استرداد رسوم الرب ع)
خطابات االعتماد أكثر من واحد مليون دوالر أمريكي:
 ٪02من المعدل العادي :كحد أدني يتم استرداد رسوم
الرب ع.
رسوم إصدار خطاب االعتماد (بما في ذلك خطابات االعتماد تصل إلى واحد مليون دوالر:
 ٪2.002من قيمة االعتماد باإلضافة إلى استخدام
زيادة القيمة  /تاري خ انتهاء الصالحية)
ً
 ٪2.1300شهريا وبحد أدنى  41.522/-د.ب( .كحد
(خطابات االعتماد المستخدمة)
أدني يتم استرداد رسوم الرب ع).
خطابات االعتماد أعلى من واحد مليون دوالر أمريكي:
 ٪02من المعدل العادي :كحد أدني يتم استرداد رسوم
الرب ع.
تعديل خطابات االعتماد (باستثناء القيمة 41.522/-د.ب.
وفترة االنتهاء)
 ٪2.1300في الشهر أو جزء من مبلغ االعتماد مع مبلغ
رسوم التأكيد
ال يقل عن  41.522/-د.ب.
 %2.00من مبلغ الفاتورة  +الفائدة  41.522/-د.ب.
تصدير فاتورة التفاوض بموجب خطاب
كحد أدنى
تحصيل فاتورة التصدير بموجب خطاب  %2.00من مبلغ الفاتورة  +الفائدة  41.522/-د.ب.
كحد أدنى
االعتماد
41.522/د.ب.اإللغاء
 %00رسوم إصدار خطاب االعتماد تخضع للحد األدني
تحويل خطاب االعتماد
41.522/-د.ب.

.4ضمانات بنكية
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
رسوم اصدار ضمان المصرفي (بما في ذلك حتى واحد مليون دوالر %1.002 :في السنة .وكحد
أدني  41.522/-د.ب.
تحسين القيمة/تاري خ االنتهاء
أكثر من مليون دوالر %1.300 :في السنة
تعديل ضمانات بنكية باستثناء القيمة وفترة  41.522/-د.ب.
االنتهاء
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.5الشيكات المؤجلة
التفاصيل
شراء  /خصم الشيكات المؤجلة

الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
 %1أكثر من المعدل األساسي لستيت بنك أوف انديا
ً
للحاالت المتفرقة أو وفقا للمبررات المحددة في التسهيالت
االئتمانية

.6رسوم إجراءات القرض
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
رسوم إجراءات القروض (سلفية رأس المال العامل)
٪1.650
حتى  0مليون دوالر
أكثر من  0مليون دوالر وحتى  0مليون  ٪1.300بحد أدنى  33,000/-دوالر أمريكي
دوالر
أكثر من  0مليون دوالر وحتى  12مليون  ٪1.12بحد أدنى  68,750/-دوالر أمريكي
دوالر
أكثر من  12مليون دوالر وحتى  10مليون  ٪2.500بحد أدنى  82,500/-دوالر أمريكي
دوالر
أكثر من  10مليون دوالر وحتى  02مليون  ٪2.002بحد أدنى 96,250/-دوالر أمريكي
دوالر
ً
 ٪2.002بحد أدنى 123,750/-دوالرا أمريكي
أكثر من  02مليون دوالر
الرسوم مقدما
 %1.432من مبلغ القرض
القروض ألجل حتى واحد مليون دوالر
القروض ألجل أكثر من واحد مليون دوالر  %1.012من مبلغ القرض
وحتى  12مليون دوالر
 %2.530من مبلغ القرض
القروض ألجل أكثر من  12مليون دوالر
رسوم الدفع المسبق (بخالف القطاع  ٪ 0.02من المبلغ المدفوع مسبقا (القروض المدفوعة
مسبقا من الموارد الخاصة لن تخفض من رسوم الدفع
الشخصي)
المسبق  /ما قبل اإلغالق).
إذا كان متوسط االستخدام هو
رسوم االلتزام
• أكثر من  :% 00ال رسوم عليها.
رأس المال العامل
• بين  ٪ 2.000 :٪ 00-02في السنة (يتم استردادها في
الجزء غير المستخدم بالكامل على أساس رب ع سنوي).
• أقل من  ٪ 2.002 :٪02تسترجع من الجزء غير
المستخدم بالكامل على أساس رب ع سنوي
• في حالة وجود خط ائتمان احتياطي
• (رأس المال)  %1.12في السنةمن الجزء غير المستخدم
من الحد االئتماني خالل نصف السنة يسترجع في نهاية
نصف العام.
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رسوم االلتزام
القروض ألجل

 %1.300في السنة للتأخر في السحب ألكثر من شهرين
في حالة تحديد جدول زمني للسحب في وقت االعتماد

.7السلف األخرى المتعلقة برسوم ومصاريف الخدمات
الرسوم والمصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
مرتبطة بالتصنيف االئتماني ل ستيت بنك أوف إنديا أو
معدل الفائدة
ً
وفقا للموافقة المحددة للتسهيالت االئتمانية
حسب شروط الموافقة زائد ضريبة القيمة المضافة
الرسوم/الفائدة الجزائية
تسترد األموال مع  002/-دوالر أمريكي كحد أدنى
رسوم الفحص
حسب الشروط المتفق عليها زائد ضريبة القيمة
رسوم أخرى
المضافة
0.022/د.ب .بحسب نوع الفاتورة أو السندرسوم إجراء التعامالت
رسوم ومصاريف الخدمات المتعلقة بإدارة خدمات الهنود غير المقيمين
الرسوم و المصاريف ( شامل الضرائب )
التفاصيل
الرسوم األولية للحسابات الجديدة للهنود غير 0.022/-د.ب.
المقيمين
إجراءات طلب إصدار دفتر الشيكات وبطاقة  3.322/-د.ب.
الصراف اآللي (باإلضافة إلى الرسوم التي
تستقطع من قبل الفرع في الهند)
رسوم الطباعة ذات الصلة بحسابات الهنود غير  0.022/-د.ب.
المقيمين
 0.022/د.ب.تأكيد الرصيد  /رسوم إصدار الشهادة
رسوم البريد  /الشحن (مثل تحديث البيانات  0.022/-د.ب.
الشخصية  ،إضافة اسم ،تحويل األموال الخ.
تحويل طلب إصدار رقم سري من نسختين 3.322/- /د.ب.
كلمة المرور بالملف الشخصي من نسختين من
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.
تصديق الوثائق ذات الصلة بقرض السكن 11.222/-د.ب.
(البيانات الشخصية والمستندات المتعلقة
بالدخل).
تحويل طلب القرض السكني مع التصديق على  10.022/-د.ب
المستندات ذات الصلة (المستندات المتعلقة
بالبيانات الشخصية والدخل )
تسهيل تنفيذ مستندات القروض السكنية  33.222/-د.ب.
المقدمة من الهنود غير المقيمين والمرسلة من
وحدة الفروع الخارجية  RACPC /في الهند إلى
فرعنا
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