Fresh Current Account - KEY FACT STATEMENT

Nature & Currencies
Account nature
Account currency
Minimum Balance to Open

Current account that allows Deposits & Withdrawals
ALL Major Foreign Currencies
200 USD or c/v

Applicant
Age
Nationality
Residency

Above 18
Lebanese or Foreigner
Lebanon or Abroad

Product Offering
Statement of Account
Online Banking
Debit Card

Available upon Request
Available upon Request
Available upon Request

Account Charges & Fees*
Account Charges
Statement of Account
Online Banking
Debit Card Fee
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Transactions fee
Account Closure Fee

Free of Monthly charges
Free of Charge up to 1 year backwards
Free of Charge
Issuance fee: Free of Charge
Monthly Maintenance Fee: 1 USD if card is used
Monthly SMS fee: 1 USD if card is used
Refer to List of Fees & Charges available on the bank's website
10$ or c/v

Interest Rates *
Credit interest rate

1% paid twice a year (End June and End december)

Terms & Conditions

Account Activity

Account Closure

Cash deposits and cash withdrawals at anytime
Outgoing Transfers inside and outside Lebanon at anytime
Incoming Transfers from abroad
Debit Card that can be used locally and internationally for Cash withdrawal, online
payments, and point of sales payment for the amount available in the account
Other international transactions
Allowed anytime

* For updated figures, please refer to List of Fees & Charges available on the bank's website

The bank undertakes that the above terms and conditions related to Account activity will not change and that the
depositor can withdraw his entire account balance at anytime as deposited.

ID:

…………………………...……………………

Customer Name: …………………………...……………………

Branch Manager Name : …………………………...……………………

Date:

…………………………...……………………

Date:

…………………………...……………………

Signature:

…………………………...……………………

Signature:

…………………………...……………………

خصائص و شروط حساب جاري FRESH
طبيعة الحساب والعمالت المعتمدة
طبيعة الحساب
العملة المعتمدة
المبلغ األدنى الذي يفتح به الحساب
مقدم الطلب
الحد األدنى للسن
الجنسية
اإلقامة
ما يقدّمه الحساب
كشف حساب
الخدمة المصرفية عبر النترنت
بطاقة ائتمان
التكاليف والرسوم*
تكلفة الحساب
كشف حساب
الخدمة المصرفية عبر النترنت
بطاقة ائتمان

شروط نشاط الحساب

إقفال الحساب

 18سنة
لبناني أو أجنبي
لبنان او الخارج
متوفرعند الطلب
متوفرة عند الطلب
متوفرة عند الطلب
مجانية
مجاني لإلطالع على العمليات التي جرت خالل سنة
مجانية
إصدار مجاني
ً
رسم إدارة البطاقة شهريا USD 1 :إذا استعملت
خدمة الرسالة  USD 1 : SMSإذا استعملت
 USD 10أو ما يعادله بالعمالت األجنبية
 1%تدفع مرتين في السنة
تنفيذ عمليات السحب و اإليداع النقدي في أي وقت
تنفيذ عمليات التحويل المالي داخل و خارج لبنان في أي وقت
تنفيذ عمليات التحويل المالي الواردة من الخارج في أي وقت
تنفيذ عمليات السحب النقدي و الدفع بواسطة اإلنترنت و نقاط البيع محليا و دوليا بواسطة بطاقة إئتمان
ضمن الرصيد المتاح في الحساب .
تنفيذ عمليات مالية دولية أخرى
مسموح في أي وقت

* للحصول على التعديالت المستحدثة ،يرجى مراجعة قائمة الرسوم والتكاليف المتوفرة على موقع المصرف االلكتروني

يتعهد المصرف بعدم تغيير الشروط و األحكام المذكورة أعاله و المتعلقة بنشاط الحساب  ،كما يستطيع المودع سحب كامل رصيده المصرفي في أي وقت يشاء
و بنفس طريقة اإليداع

رقم الحساب……………………………………………....…… :
اسم العميل……………………………………………....…… :

إسم مدير الفرع……………………………………………....…… :

التاريخ:

…………………………………………………....

التاريخ:

…………………………………………………....

التوقيع:

…………………………………………………....

التوقيع:

…………………………………………………....
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غرامة إقفال الحساب
معدالت الفائدة *
معدل الفائدة الدائنة
االحكام والشروط

حساب جاري
العمالت األجنبية الرئيسية
 USD 200أو ما يعادله بالعمالت األجنبية

