قائمة رسوم الخدمات المصرفية (مصرفية األفراد)
تفاصيل المنتجات والخدمات
١

الرسوم
		
سعودي
ريال

الحسابات
أ

اشتراط مبلغ لفتح الحساب.

ب انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب.

الرسوم
		
سعودي
ريال

تفاصيل المنتجات والخدمات
٨

مجانًا

إصدار دفتر شيكات أو طلب نسخ شيكات سبق صرفها
أ

إصدار دفتر شيكات ( )٢٥شيك.

ب إصدار دفتر شيكات إضافي ( )٢٥شيك.

١٠

طلب صورة لعملية تمت منذ أقل من سنة.

 ١٠لكل عملية

ج

إصدار شيك مصرفي بالريال السعودي.

١٠

د طلب صورة لعملية تمت منذ أكثر من سنة.

 ٢٠لكل عملية

د إلغاء شيك مصرفي بالريال السعودي.

١٠

هـ طلب شهادة بالرصيد.

 ٢٥لكل طلب

هـ إصدار شيك مصرفي بالدوالر والعمالت األخرى.

١٥

 ١٢٥لكل شيك

و

إلغاء شيك مصرفي بالدوالر والعمالت األخرى.

١٥

ز

طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة.

١٠

ح

طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة.

٢٠

ج

و
ز
ح

شيك مرتجع عن طريق الكاونتر من قبلنا من خالل المقاصة أو التحصيل
بسبب عدم وجود رصيد كاف في الحساب.
شيك مرتجع عن طريق الكاونتر من قبلنا من خالل المقاصة أو التحصيل
ألسباب أخرى.
طلب شهادة اثبات المديونية.

ط طلب إخالء طرف.

٢

اليوجد

مجانًا

 ٥٠لكل شيك
75

طلب كشف الحساب لدى الفروع
أ

كشف حساب أقل من سنة.

٢٥

ب كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات.

٣٠

كشف حساب أكثر من خمس سنوات.

٥٠

ج

ط إيقاف الصرف على شيك أو دفتر شيكات.

مجانًا

أ

كشف حساب شهري عبر البريد العادي أو البريد اإللكتروني.

٩

ب كشف حساب إلكتروني مختصر عبر جهاز الصراف اآللي.

رسوم العمليات داخل دول مجلس التعاون
أ

ج

٤

٥

بطاقات سامبا مدى للصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع

١٠

مجانا

إصدار بطاقة الصراف اآللي جديدة عند فتح الحساب.

ب استخدام البطاقة في عمليات السحب النقدي واإليداع.

مجانًا

أ

ج

استخدام بطاقة مدى للصرف اآللي لدى أجهزة نقاط البيع
من قبل العميل.

مجانًا

د تجديد بطاقة الصراف اآللي.

مجانًا

هـ إعادة إصدار بطاقة الصراف اآللي سحبت من قبل جهاز الصراف اآللي.

مجانًا

و

خدمة نقد (الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع).

ز

إعادة إصدار بطاقة الصراف اآللي (مفقودة أو تالفة او خطأ في الرقم
السري  ٣مرات).

٣٠

ح

إصدار بطاقة الصراف اآللي إضافية.

٣٠

السحب النقدي لبطاقات الصراف اآللي.

ب استعالم عن الرصيد لبطاقات الصراف اآللي.

١٠

١١
أ

ب تسديد الفواتير والخدمات.

مجانًا

ج

حساب سداد للدفع عبر اإلنترنت.

مجانًا

ج

أ

ب تأسيس امر دفع مستديم (مرة واحدة).

١٥

د حوالة سريع :إلى بنوك محلية أخرى( .استحقاق اليوم التالي).

١٥

هـ التحويل إلى بنك خارج المملكة.
و

رسوم عملية اعتراض (إذا كانت نتيجة التحقق ضد حامل البطاقة).

٣٫٥

شيكات التحصيل
 ٥لكل شيك

شيك تحصيل صادر  /وارد داخل المملكة.

١٣

50

األوراق المشتراة
 25أو  %1على
مجمل المبلغ
(أيهما أعلى)

الشيكات المشتراة والمسحوبة على بنوك خارج المملكة.

صناديق األمانات

١٤

صندوق كبير.

 2.000سنويا

ب صندوق متوسط.

 1.500سنويا

أ

٧٥

ج

صندوق صغير.

 1.000سنويا

٢٥

د صندوق صغير جدًا.

 ٥٠٠سنويا

هـ تغيير قفل الصندوق في حال ضياع مفتاح الصندوق.
الخدمات المصرفية اإللكترونية (لسامبا أونالين ،سامبافون ،وأجهزة
سامبا للصراف اآللي)

R1V1
12/12/17 10:22 AM

ز

التحويل من حساب إلى آخر داخل البنك.

مجانًا

ح

تعريف مستفيد للتحويل إليه إلكترونيا.

مجانًا

ط تأسيس امر دفع مستديم (مرة واحدة).

١٠

ي حوالة سريع :إلى بنوك محلية أخرى (استحقاق نفس اليوم).

٧

ك حوالة سريع :إلى بنوك محلية أخرى (استحقاق اليوم التالي).

٥

ل التحويل إلى بنك خارج المملكة  -داخل دول مجلس التعاون.

25

م التحويل إلى بنك خارج المملكة  -خارج نطاق دول مجلس التعاون.

٥٠

ن طلب العميل لتغيير  /إلغاء التحويل خارج المملكة.

١٥

و

جهاز توكن  -المعيار الثنائي لتسجيل الدخول إلى سامبا أون الين.

٥٠

مجانًا

حوالة سريع :إلى بنوك محلية أخرى( .استحقاق نفس اليوم).

طلب العميل لتغيير  /إلغاء التحويل خارج المملكة.

 ٪٣لحد أقصى
 ٣٠٠ريال سعودي

ب الشيكات المشتراة والمسحوبة على بنوك داخل المملكة.

٢٥

ج

سحب نقدي بمبلغ  ٥٫٠٠٠ريال سعودي أو أقل.

ب شيك تحصيل صادر  /وارد خارج المملكة.

التحويل والخدمات البنكية لدى الفروع
التحويل من حساب إلى آخر داخل البنك.

٧٥

د استعالم عن الرصيد عبر أجهزة الصراف اآللي.

أ
٧

استخدام العميل لبطاقات الصراف اآللي لدى نقاط البيع.

ب سحب نقدي أكثر من  ٥٫٠٠٠ريال سعودي.

سداد الخدمات الحكومية (نظام سداد)
أ

٢٠

البطاقات االئتمانية

أ

سداد الخدمات الحكومية.

شراء عن طريق نقاط البيع داخل دول مجلس التعاون.

عند استخدام بطاقتك خارج المملكة للسحب أو للمشتريات بأي من
*** العمالت األجنبية ،سوف يتم خصم المبلغ من حسابك بالريال السعودي
حسب سعر الصرف السائد في ذلك اليوم.

مجانًا

مجانًا

مجانًا

٢٥

١٢
٦

٣

رسوم العمليات الدولية

ج
مجانا

سحب نقدي داخل دول مجلس التعاون.

عند استخدام بطاقتك خارج المملكة للسحب أو للمشتريات بأي من
*** العمالت األجنبية ،سوف يتم خصم المبلغ من حسابك بالريال السعودي
حسب سعر الصرف السائد في ذلك اليوم.

أ
السحب النقدي عن طريق الفرع

١٠

ب استعالم عن الرصيد داخل دول مجلس التعاون.

مجانًا
مجانًا

 ٥٠لكل شيك
مصرفي

ي طلب إيقاف صرف شيك مصرفي بجميع العمالت.

طلب كشف الحساب اإللكتروني (عبر اإلنترنت ،سامبافون ،وأجهزة سامبا
للصرف اآللي)

٣

٢٥

٥٠

١٥

1.000

اإلستفسار عن الحواالت
عدم دفع التحويل بسبب عدم كفاية التفاصيل من قبل البنك الوسيط
أ  /الدافع وطلبهم لمزيد من المعلومات التي تتطلب منا التواصل مع
العميل وإعادة إرسال التفاصيل كاملة.
المحول يدعي عدم استالم المبلغ من قبل المستفيد ويطلب منا اصدار
ب
استفسار (ال تستوفي الرسوم عندما يكون الخطأ من البنك).

 50عن كل طلب
استفسار
 ٥٠عن كل طلب
استفسار

وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيق ضريبة ٪٥
على جميع رسوم خدماتنا البنكية الموجودة بهذه القائمة
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