341000134319 التعرفة البنكية بموجب تعميم المؤسسة رقم

Banking Tariff as per SAMA Circular 341000134319

Bank services

Maximum Bank fee

الحد األقصى
للتعرفة البنكية

1. Customers’ Accounts

بيان الخدمة المصرفية
:حسابات العمالء1.1

A. Minimum amount required for
opening an account.

Free

ًمجانا

. اشتراط مبلغ لفتح الحساب-أ

B. Decrease in average balance below
SAR 1,000.

Free

ًمجانا

.  ريال1000  انخفاض متوسط الرصيد عن-ب

2. ATM Cards

:بطاقات الصرف اآللى2.2

A. Issuing a new ATM card upon
opening an account.

Free

ًمجانا

 إصدار بطاقة صرف آلى جديدة عند فتح-أ
الحساب

B. ATM card renewal.

Free

ًمجانا

. تجديد بطاقة الصرف اآللي-ب

C. Reissuing a lost or damaged ATM
card.

SAR 30

 ريال30

D. Reissuing an ATM card held by an
ATM.

Free

ًمجانا

SAR 30

 ريال30

E. Issuing an additional ATM card.

3. Account Statement

 إعادة إصداربطاقة صرف آلي مفقودة-ت
.أوتالفة
 إعادة إصدار بطاقة صرف آلي سحبت في-ث
جهاز الصرف اآللي
 إصدار بطاقة صرف آلي إضافية-ج

:كشف الحساب3.3

A. Monthly statement by regular mail
or email.

Free

ًمجانا

B. A statement for less than one year
from a branch.

SAR 25

 ريال25

. كشف حساب اقل من سنة عن طريق الفرع-ب

C. A statement by a branch for 1 - 5
years.

SAR 30

 ريال30

 كشف حساب من سنة إلى أقل من خمس-ت
.سنوات عن طريق الفرع

D. A statement by a branch for more
than five year.

SAR 50

 ريال50

 كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن-ث
.طريق الفرع

4. Cash Withdrawal from
Branch by Withdrawal Form

Free

ًمجانا

5. Issuing a Checkbook or
Ordering Copies of Checks
Cashed Previously.
A. Issuing a checkbook (25 checks).

 كشف الحساب الشهري من خالل البريد-أ
.السعودي العادي أو البريد اإللكتروني

السحب النقدي من الفرع4.4
باستخدام قسيمة السحب
إصدار دفتر شياكت أو طلب نسخ5.5
من شي اكت سبق صرفها

Free

ًمجانا

B. Issuing an additional checkbook (25
checks).

SAR 10

 ريال10

)شيك25(  إصدار دفتر شياكت إضافي-ب

C. Issuing a bank check.

SAR 10

 ريال10

. إصدار شيك مصرفي-ت

D. Cancelling a bank check.

SAR 10

 ريال10

. إلغاء شيك مصرفي-ث

E. Ordering a copy of a check whose
cash dates back to one year.

SAR 10

 ريال10

. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة-ج

F. Ordering a copy of a check whose
cash dates back to 1 - 5 years.

SAR 20

 ريال20

 طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة-ح
.إلى خمس سنوات

saib.com.sa

800 124 8000

)شيك25(  إصدار دفتر شياكت-أ
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6. E-banking Services (by
Internet, Telephone and
ATM)
A. Transfer to another account in the
same bank.

Free

ًمجانا

B. Transfer to a bank outside the
Kingdom.

SAR 50

 ريال50

C. Identifying a beneficiary to be
transferred to electronically.

Free

ًمجانا

SAR 10

 ريال10

D. Setting up an electronic permanent
payment order.

saib.com.sa

800 124 8000

بيان الخدمة المصرفية
الخدمات المصرفية اإللكترونية6.6
(االنترنت والهاتف المصرفي
)والصراف اآللي
. التحويل من حساب آلخر داخل البنك-أ
. التحويل إلى بنك خارج المملكة-ب
. إليه إلكترونيا
ً  تعريف مستفيد للتحويل-ت
. تأسيس أمر دفع مستديم إلكترونيا-ث

@saiblive

