دليل الخدمات و األسعار
SCHEDULE OF CHARGES
Up to EGP 499,999

RELATIONSHIP BALANCE
FAB EGP ACCOUNTS
Account Opening Fees (1)
Maintenance Fees (Monthly)

EGP 500,000 - EGP 1,499,999

EGP 50
EGP 25

EGP 50
EGP 25

Free
Free

10 Leaves for EGP 50
25 Leaves for EGP 150
50 Leaves for EGP 200

Cheque Book Fees

EGP 1,500,000 and above

Minimum Account Balance (2)
Minimum Balance Fees (Monthly) (2)
Power of Attorney Fee
Hold Mail Fee (Monthly)

EGP 10,000
EGP 100
EGP 100
EGP 100

Payment Order Fee

EGP 100

FAB FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS
Account Opening Fees

USD 5

Maintenance Fees (Monthly)

USD 3

Minimum Account Balance
Minimum Balance Fees (Monthly)
Hold Mail (Monthly)

USD 1,000
USD 5
USD 10

2 cheque books free per year

م فأكثر. ج1,500,000

م. ج1,499,999 م إلي. ج500,000 من
م. ج50
م. ج25

بدون رسوم
بدون رسوم

إجمالي األرصدة
رسوم الحسابات بالجنيه المصري
(1) رسوم فتح الحساب
)الرسوم الدورية للحساب (شهريًا

م. ج50
م. ج25
 جم50  ورقــات بـ10
 جم150  ورقـة بـ25
 جم200  ورقــة بـ50

 دفتر شيكات سنويًا بدون رسوم2
.

N/A
N/A

م. ج499,999 حتى

رسوم دفتر الشيكات

م. ج10,000
م. ج100
م. ج100
م. ج100
م.ج100

ال يوجد
ال يوجد

الحد األدنى لفتح الحساب
)2( )الرسوم المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد األدنى (شهريًا
رسوم التوكيل البنكي
الرسوم الشهرية لعدم إرسال كشوف الحساب
رسوم أمر الدفع
(2)

رسوم الحسابات بالعمالت األجنبية
 دوالر أو ما يعادلها بعملة الحساب5
 دوالر3
 دوالر1,000
 دوالر5
 دوالر10

رسوم فتح الحساب
)الرسوم الدورية للحساب (شهريًا
الحد األدنى لفتح الحساب
)الرسوم المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد األدنى (شهريًا
الرسوم الشهرية لإلحتفاظ بكشوف الحساب

FIXED DEPOSITS

الودائع

Cancellation Fees for Fixed Deposits

2% penalty interest rate deducted from the interest rate applied on the deposit. If the applied rate is less than 2%,
the penalty interest rate will be equal to the interest rate applied on the deposit.

Cancellation Fees for Fixed Deposits
with Special Rates

• For deposits broken before maturity date, a minimum of 2% penalty to be deducted from the interest rate
applied on the deposit or nearest tenor rate, whichever is less.
• If the applied rate is less than 2%, the penalty interest rate will be equal to the interest rate applied on the
deposit.
• For deposits broken before one month from booking or renewal date, no interest amount will be paid.

DEBIT CARD FEES
Annual Membership Fees
Supplementary Card Annual Membership Fees
ATM cash withdrawal (Non-FAB ATMs)
SMS Fees (Monthly)
Replacement Fee
Mark-up Fee for Foreign Currency Transactions
Successful Dispute Fees
Unsuccessful Dispute Fees
CREDIT CARD FEES
Annual Membership Fees
Credit Card Limit
Supplementary Card Annual Renewal
Membership fee
Supplementary Card Issuance Fee
SMS Fee (Monthly)
Late Payment Fee
Over Limit Fee
Cash Advance Fee
Credit Shield Fee (Monthly)
Card Replacement Fee
Supplementary Replacement Fee
Copy of Transaction Slip

Classic
EGP 50
EGP 50
Free
EGP 10

Platinum
Free
Free
Free
Free

رسوم كسر الودائع ذات العائد الرسمي قبل ميعاد اإلستحقاق

بحد أدنى من سعر العائد المطبق على الوديعة%2  يتم خصم،للودائع التي يتم كسرها قبل تاريخ االستحقاق
. أو سعر العائد المطبق على أقرب مدة للودائع أيهما أقل
.  يتم تطبيق غرامة للكسر مساوية لسعر العائد المطبق،%2 في حالة كون العائد المطبق أقل من
.  ال يتم إحتساب أي عائد،للودائع التي يتم كسرها قبل مرور شهر على تاريخ إنشائها أو تجديدها

البطاقة البالتينية
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم
بدون رسوم

البطاقة الكالسيكية
م. ج50
م. ج50
بدون رسوم
م. ج10

رسوم كسر الودائع ذات العائد المتميز قبل ميعاد
اإلستحقاق

رسوم بطاقات الخصم
 التجديد السنوي/رسوم اإلصدار
رسوم إصدار البطاقة اإلضافية
رسوم السحب النقدي من صراف آلي غير تابع لبنك أبوظبي األول
)رسوم الرسائل القصيرة (شهريًا
رسوم اصدار بدل فاقد للبطاقة
رسوم المعامالت الدولية
رسوم اإلعتراض بشأن معاملة إن ثبت صحتها
رسوم اإلعتراض بشأن معاملة إن ثبت عدم صحتها

م. ج50
 من إجمالي مبلغ المعاملة%3
بدون رسوم
م. ج50

EGP 50
3% of transaction amount
Free
EGP 50
Classic
EGP 200
EGP 5,000 – EGP 9,999

Gold
EGP 300
EGP 10,000 – EGP 49,999

Platinum
EGP 500
EGP 50,000 & above

البطاقة البالتينية
م. ج500
م فأكثر. ج50,000

البطاقة الذهبية
م. ج300
م. ج49,999 م إلي. ج10,000 من

البطاقة الكالسيكية
م. ج200
م. ج9,999 م إلي. ج5,000 من

EGP 100

EGP 150

Free

بدون رسوم

م. ج150

م. ج100

البطاقات االئتمانية
التجديد السنوى/رسوم االصدار
الحد االئتماني للبطاقة
رسوم التجديد السنوي للبطاقة اإلضافية

بدون رسوم

Free
EGP 10
EGP 125
EGP 100
3% of transaction amount
0.60% of outstanding debit balance
EGP 100
EGP 100
Free

Free

رسوم إصدار البطاقة اإلضافية
رسوم الرسائل القصيرة شهريًا
رسوم غرامة التأخر عن السداد
رسوم تجاوز الحد االئتماني
رسوم السحب النقدي
)رسوم التأمين االئتماني (شهريًا
رسوم إصدار بدل فاقد للبطاقة األساسية
رسوم إصدار بدل فاقد للبطاقة اإلضافية
صورة من قسيمة المبيعات

م. ج10
م. ج125
م. ج100
 من مبلغ المعاملة%3
 من الرصيد المدين%0.60
م. ج100
م. ج100
بدون رسوم

بدون رسوم

رسوم أخرى للبطاقات

Other Fees for Cards
Mark-up Fee for Foreign Currency
Transactions
Successful Dispute Fees
Unsuccessful Dispute Fees
Pre-paid Card Issuance Fees

3% of transaction amount with minimum EGP 50
Free
EGP 50
EGP 50

PERSONAL LOANS, HOME LOANS, AUTO LOANS & OVERDRAFTS
Up to EGP 499,999
RELATIONSHIP BALANCE

EGP 500,000 - EGP 1,499,999

EGP 1,500,000 and above

م. ج50  من مبلغ المعاملة بحد أدنى%3

رسوم المعامالت الدولية

بدون رسوم
م. ج50
م. ج50

رسوم اإلعتراض بشأن معاملة إن ثبت صحتها
رسوم اإلعتراض بشأن معاملة إن ثبت عدم صحتها
رسوم إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا

 قروض المنزل وتسهيالت السحب على المكشوف بضمانات نقدية، قروض السيارات،القروض الشخصية

م فأكثر. ج1,500,000

م. ج1,499,999 م إلي. ج500,000 من

م. ج499,999 حتى

إجمالي األرصدة
قروض شخصية

Personal Loans
Admin Fee

 يتم تطبيق،%2  من سعر العائد المطبق على الوديعة و في حالة كون العائد المطبق أقل من%2 يتم خصم
. غرامة للكسر مساوية لسعر العائد المطبق

2.50% of loan amount,
maximum EGP 25,000

Auto Loans
Secured Loan Admin Fee
Unsecured Loan Admin Fee
Renewal with pledge
Renewal with pledge release

2% of loan amount,
maximum EGP 25,000

1.50% of loan amount,
maximum EGP 25,000

1% of loan amount
2% of loan amount
EGP 200
EGP 200

Home Loans
Secured Loan Admin Fee
Unsecured Loan Admin Fee

1.50% maximum EGP 100,000
2.50% maximum EGP 100,000

Overdrafts
Highest Debit Balance Commission
(Monthly)
Processing Fees
Overdraft Limit Change Fee

 من مبلغ القرض%1.50
م. ج25,000 بحد أقصى

 من مبلغ القرض%2
م. ج25,000 بحد اقصى

 من مبلغ القرض%2.50
م. ج25,000 بحد أقصى

رسوم إدارية

 من مبلغ القرض%1
 من مبلغ القرض%2
م. ج200
م. ج200

قروض السيارات
الرسوم اإلدارية لقروض السيارات بضمان نقدي
الرسوم اإلدارية لقروض السيارات بدون ضمان نقدي
تجديد مع حظر بيع
تجديد مع رفع الحظر

م. ج100,000  بحد أقصى%1.50
م. ج100,000  بحد أقصى%2.50

قروض المنزل
الرسوم اإلدارية لقرض المنزل بضمان نقدي
الرسوم اإلدارية لقرض المنزل بدون ضمان نقدي
تسهيالت السحب على المكشوف بضمانات نقدية

0.15% of debit balance
EGP 50
EGP 50

 من الرصيد المدين%0.15

)عمولة أعلى رصيد مدين (شهريًا

م. ج50
م. ج50

رسوم إدارية
رسوم تعديل الحد االئتماني

Other Fees for Loans
Early Settlement Fee Secured Personal/Auto Loans

5% of amount being prepaid

 من المبلغ المدفوع%5

رسوم السداد المعجل بضمان نقدي للقروض الشخصية و السيارة

Early Settlement Fee unecured Personal/Auto Loans

8% of amount being prepaid

 من المبلغ المدفوع%8

رسوم السداد المعجل بدون ضمان نقدي للقروض الشخصية
و السيارة

Early Settlement Fee for Mortgage Loans
Installment Postponement Fee
Loan Rescheduling Fee
Late Charge Fee

5% of amount being prepaid
EGP 300 to be collected upfront
EGP 100
3% of outstanding installment balance + EGP 30

 من المبلغ المدفوع%5
م تحصل قبل التأجيل. ج300
م. ج100
م. ج30 +  من مبلغ القسط%3

رسوم السداد المعجل للقروض العقارية
رسوم تأجيل قسط
رسوم إعادة جدولة القرض
رسوم تأخير عن سداد قسط

Insurance fees (For unsecured loan)

1% of loan amount amortized equally over the loan tenor

 من قيمة القرض تقسم بالتساوي على مدة القرض%1

رسوم التأمين

GENERAL CHARGES
Stamp Duty
Liability Letter
Clearence Letter
External Signature Verification
Statement Regeneration
Standing order
Cash withdrawal over counter in the branch

رسوم أخرى للقروض

رسوم عامة
0.05% of outstanding balance on quarterly basis (applicable for loans, overdrafts and credit cards)
EGP 100
EGP 25
EGP 50 per paper
EGP 10 per paper
EGP 100
EGP 50 for withdrawal amount below or equal to EGP 20,000

Local Cheques’/Bills Collection
Local Cheque/bills
Foreign Cheque
Local Currency Returned Cheque/Bill
Cheques Stop Payment
Local Currency Outgoing Transfer Fee
Foreign Currency Outgoing Transfer Fee
Post Dated Cheques Custody Fee
Distribution and Settlement of
Inheritance Fee

EGP 10 per Cheque within Clearing House
0.3% with minimum 20 EGP/ maximum EGP 500
(in addition to courier charges) out clearing house
0.3% minimum USD 5/ maximum of USD 100
(in addition to USD 5 cheques processing fees) in/out clearing house.
EGP 50 for FAB Cheques
EGP 100 for local currency
USD 20 for foreign currency
Free
USD 20 + 0.3% from transfered amount minimum USD 10, maximum USD 100
EGP 20 Per Cheque
0.3% of inheritance amount (3 per thousand)

Safe Deposits Boxes

Small box for EGP 2,000 per annum
Medium box for EGP 3,500 per annum
Large box for EGP 4,000 per annum
Special box for EGP 5,500 per annum
Insurance amount for EGP 1,000 one time only

Same day deposit value date

0.05% of deposit amount, minimum EGP 100

FAB Schedule of Charges – V. 1 – May 2022

1) Account opening fee for 1st Step Saving Account is for free.
2) Minimum Balance for 1st Step Saving Account is EGP 500.

 السحب على المكشوف والبطاقات اإلئتمانية)ى، لكل ربع سنوي على الرصيد المستحق (تطبق على القروض%0.05
م. ج100
م. ج25
م للورقة. ج50
م للورقة. ج10
م. ج100
م. ج20,000 م لمبالغ السحب األقل من أو تساوي.ج50
م للشيك.ج10
( جنيه مصري500  بحد أقصى/  جنيه مصري200  بحد أدنى%0.3
(باإلضافة إلى رسوم البريد السريع (خارج المقاصة
 دوالر أمريكي100  بحد أقصى/  دوالر أمريكي5  بحد أدنى%0.3
 خارج المقاصة/ دوالر أمريكي رسوم معالجة الشيكات داخل5 باإلضافة إلى.
م لشيكات بنك أبوظبي األول. ج50
م للشيكات بالعملة المحلية.ج100
 دوالر للشيكات بالعملة األجنبية20
بدون رسوم
 دوالر100  دوالر وحد أقصي10  من مبلغ التحويل بحد أدني%0.3 +  دوالر20

رسوم الضريبة
إصدار خطاب مديونية
شهادة مخالصة
الحصول على صحة توقيع خارجي
إعادة طباعة أي من كشوف الحساب
إصدار تعليمات مستديمة
سحب نقدي من خالل صراف البنك بالفرع
 فواتير محلية/ رسوم تحصيل شيكات
 فواتير محلية/ رسوم تحصيل شيكات
شيكات أجنبية
 فواتير محلية مرتدة/ رسوم شيكات
عمولة إيقاف شيكات

م للشيك. ج20

عمولة تحويل بالعملة المحلية
عمولة التحويل بالعملة األجنبية
رسوم حافظة شيكات

) في األلف3(  من رسوم توزيع التركة%0.3

رسوم توزيع تركة

 سنوي َا/ م. ج2,000 - خزينة حجم صغير
 سنويًا/ م. ج3,500 - خزينة حجم متوسط
 سنويًا/ م. ج4,000 - خزينة حجم كبير
 سنويًا/ م. ج5,500 - خزينة خاصة
 تدفع مرة واحدة/ م. ج1,000 - مبلغ التأمين

خزائن الحفظ الحديدية للعمالء

م. ج100  من قيمة اإليداع النقدي بحد أدنى%0.05

عمولة إستحقاق اإليداع النقدي في نفس يوم اإليداع

.) يتم فتح حساب توفير «الخطوة األولى» بدون رسوم1
.م. ج٥٠٠ ) الحد األدنى لرصيد حساب «الخطوة األولى» األولى2

