تعر فة الخدمات من .QNB

حسابات الودائع

رسم الخدمة

حساب التوفير :
 5000ر .ق .كحد أدنى لمعدل الرصيد الشهر ي

مجاناً

الحساب الجار ي:
تخضع للشر وط واألحاكم
المعتمدة بحسب متطلبات الرصيد

مجاناً

حساب تحت الطلب:
 10,000ر .ق .كحد أدنى
لمعدل الرصيد الشهر ي*

مجاناً

حساب الوديعة الثابتة:
 20,000ر .ق .كرصيد أدنى لفتح الحساب*
كسر الوديعة الثابتة قبل تار يخ استحقاقها

•أقل من شهر :
بدون فائدة +
 75ر .ق .رسوم
•أكثر من شهر :
بناء
تدفع الفائدة ً
على السعر المتبع
لفترة الوديعة +
 75ر .ق .رسوم

* أو ما يعادلها بالعمالت األخر ى

إصدار دفتر الشياكت
أول دفتر عند فتح الحساب *

مجاناً

دفتر شيك ( 25ورقة)

 15ر .ق.

دفتر شيك ( 50ورقة)

 18ر .ق.

محصل بعد  ٦٠يوماً
دفتر شياكت غير
ّ

 25ر .ق.

لك دفتر الحق

نسخة من كشف الحساب
(الحساب وبطاقة االئتمان)
الكشوف الدور ية المرسلة للعمالء

مجاناً

المصدق عليها بخالف الدور ية
الكشوف
ّ

 10ر .ق .للك كشف

كشوف الحساب للحركة من سنة حتى  5سنوات  10ر .ق .للك كشف
كشوف الحساب للحركة ألكثر من  5سنوات

 20ر .ق .للك كشف

إيداع  /سحب
سحب نقدي على الشباك

 10ر .ق .للمبلغ الذي
يقل عن  1000ر .ق.

إيداع  /سحب بجميع أنواع العمالت األجنبية

مجاناً

صرف العمالت األجنبية نقداً
(لعمالء  QNBوغير عمالء )QNB

مجاناً

رسوم إقفال الحساب الجار ي والتوفير :

.

.

مضى على فتحها أكثر من عام
مضى على فتحها أقل من عام

مجاناً

 50ر .ق.

الحسابات الجامدة
الحسابات الجامدة

 10ر .ق .للرصيد الذي
يقل عن  500ر .ق .أو
ما يعادلها بالعمالت
األخر ى

بطاقات الخصم المباشر
الرسوم السنوية لبطاقة الخصم من QNB

إصدار بطاقة الخصم المباشر بدل فاقد
عدم تحصيل بطاقة الخصم المباشر :

خالل  60يوماً من إصدار بطاقة
جديدة  /بدل فاقد

خالل  120يوماً من تجديد البطاقة
إصدار بطاقة eCash

رسوم تحويل العمالت األجنبية:

مجاناً

 50ر .ق.

 40ر .ق .للبطاقة
 20ر .ق.

بالنسبة لعمالت دول مجلس التعاون الخليجي ٪1.25
بالنسبة لعمالت الدوالر األمر يكي

٪1.75

العمالت األخر ى

٪3

بالنسبة لليور و والجنيه اإلسترليني

٪2.5

رسوم السحب من الصراف اآللي
شبكة  QNBونابس

الشبكة الدولية خار ج قطر

مجاناً

 15ر .ق .للك عملية

القر وض الشخصية
رسوم إعداد  /إدار ية

مجاناً

عمولة ز يادة القرض الحالي

مجاناً

عمولة تأجيل سداد قسط

مجاناً

عمولة سداد مبكر

عمولة إعادة جدولة القرض

مجاناً
مجاناً

قر ض  /تمويل المر كبات
رسوم إدار ية

عمولة سداد مبكر

رسم إعادة جدولة

عمولة تأجيل سداد قسط

مجاناً
مجاناً
مجاناً
مجاناً

استئجار السيار ة حتى التملّ ك
رسوم إدار ية

عمولة سداد ّ
مبكر

رسم إعادة جدولة

عمولة تأجيل سداد قسط

مجاناً

مجاناً
مجاناً
مجاناً

القر ض العقار ي
رسوم إدار ية

 -القرض مقابل الراتب

مجاناً

 -القرض مقابل دخل إضافي

%1

 -القرض مقابل الراتب

مجاناً

عمولة سداد ّ
مبكر

 -القرض مقابل دخل إضافي

%1

عمولة تأجيل سداد قسط

مجاناً

رسم إعادة جدولة

مجاناً

الشيكـات
تحصيل الشياكت بالر يال القطر ي:
تقاص عادي  -نهاية اليوم

مجاناً

ب .التحصيل التنفيذي

 20ر .ق.

أ.

التحصيل االستثنائي

ج .مرتفع

د.

متوسط

شياكت مؤجلة

طلب نسخة من شياكت سبق دفعها:
مدة تقل عن عام واحد

مدة تز يد عن عام واحد

عمولة إصدار شيك مصرفي

 50ر .ق.

 10ر .ق.

 5ر .ق.

 10ر .ق .للشيك
 10ر .ق .للك شيك
 20ر .ق .للك شيك
 10ر .ق.

عمولة ارتجاع الشيك
عدم كفاية الرصيد:
للمرة األولى
للمرة الثانية

للمرة الثالثة فأكثر

ألسباب أخر ى مقبولة قانونياً

 100ر .ق.
 ١٥0ر .ق.
 300ر .ق.
مجاناً

تحصيل شياكت بالعمالت األجنبية في الحساب
إضافة المبلغ بالر يال القطر ي

 30ر .ق .للشيك +
رسوم مراسالت

إضافة المبلغ إلى حساب العميل بالعمالت
األجنبية

 ٪0.125من قيمة
الشيك 30 ،ر .ق.
كحد أدنى و 250
ر .ق .كحد أقصى +
رسوم المر اسالت

الشياكت المرتجعة

عمولة إيقاف شياكت مفقودة
للك شيك

للك دفتر شياكت
لشيك مصرفي

 300ر .ق .للشيك +
رسوم مراسالت
 25ر .ق.
 45ر .ق.
 45ر .ق.

التعليمات المستديمة
طلب  /تعديل تعليمات مستديمة

مجاناً

تحويالت إلى بنوك أخر ى في قطر

 10ر .ق + .ر سوم
التحويل (باستثناء
المبالغ المخصصة
لألعمال الخير ية)

أوامر مستديمة بين حسابات QNB

مجاناً

أمر تحويل للرصيد

 ٥٠ر .ق .شهر ياً

تحويل النقود
حواالت واردة:

عند التحويل لحساب المستفيد في QNB

إضافة لحساب المستفيد في بنك آخر في قطر

حواالت صادرة:
شياكت مصرفية  /أو أمر دفع

مجاناً

 25ر .ق .أو ما يعادلها
 %1 +عمولة صرف
( 250دوالراً أمير يكياً
كحد أقصى)  +رسوم
سويفت ( 35ر .ق .أو
ما يعادلها)

 15ر .ق.

 45ر .ق.
إلغاء شيك مصرفي محلي
 22.50ر .ق.
• للمتقاعدين القطر يين
تحويالت دولية إلى الواليات المتحدة األمر يكية 15 ،ر .ق.
أور وبا ،الشر ق األقصى ،إفر يقيا وآسيا
15ر .ق.
تحويالت دولية إلى دول مجلس التعاون
الخليجي والشر ق األوسط
تحويل بالر يال القطر ي إلى بنك آخر داخل قطر :
 60درهم
 4ر .ق.

• للعمليات أقل من  100ر يال
• للعمليات أكثر من  100ر يال و أقل من
 1,000,000ر يال
 6ر .ق.
• للعمليات أكثر من  1,000,000ر يال
(مجاناً إذا اكنت عملية التحويل للجمعيات الخير ية)

اإليداعات بالعمالت األجنبية (رسوم صيرفة)
اكفة عمليات السحب واإليداع النقدي بعمالت
معين بنفس
أجنبية والتي تتم على حساب
ّ
العملة األجنبية

مجاناً

جدول الرسوم  -البطاقات االئتمانية
نو ع البطاقة االئتمانية:
الرسم السنوي

مجاناً

الرسوم السنوية لبطاقة أوائل QNB
 Mastercard Worldاالئتمانية لغير عمالء
أوائل QNB

 3,600ر .ق .سنوياً

رسوم استبدال البطاقة

 125ر .ق.

رسوم السداد المتأخر

 %0.25شهر ياً

رسوم تخطي حد االئتمان

 100ر .ق.

معدل الفائدة لألفراد

 %1شهر ياً

رسوم السلفة النقدية
معدل الفائدة على السحوبات النقدية**
عمولة Cash@Speed

 10 %4ر .ق.
كحد أدنى

 %1شهر ياً

 %2.99من
مبلغ المعاملة

“رسوم المعالجة” الخاصة ببرنامج التقسيط الذكي
  3أشهر  6أشهر  9أشهر 12 -أشهر

 %0.99من
مبلغ المعاملة
 %1.99من
مبلغ المعاملة
 %2.99من
مبلغ المعاملة
 %2.99من
مبلغ المعاملة

باقة التأمين الشامل*

مجاناً

خدمة الر سائل النصية القصيرة من QNB

مجاناً

خدمة كشوفات QNB

مجاناً

الجوال من QNB
خدمة استفسارات الهاتف
ّ

مجاناً

عالوة تحويل العمالت األجنبية:

بالنسبة لعمالت دول مجلس التعاون الخليجي ٪1.25
بالنسبة لعمالت الدوالر األمر يكي

٪1.75

العمالت األخر ى

٪3

بالنسبة لليور و والجنيه اإلسترليني

٪2.5

طبق الشر وط واألحاكم.
* ُت ّ
**ال يتم تطبيق فترة السماح على معامالت السحب النقدي المسبق .وبذلك ،فإنه سيتم احتساب
الفائدة اعتباراً من تار يخ المعاملة وحتى تار يخ سداد الرصيد بالاكمل.

بطاقة مسبقة الدفع:
إصدار البطاقة

استبدال البطاقة

المشتر يات لدى نقاط البيع

للك بطاقة  30ر .ق.
للك بطاقة  30ر .ق.
مجاناً

سحب مبلغ نقدي لدى جهاز صراف آلي محلياً

مجاناً

سحب مبلغ نقدي لدى جهاز
صراف آلي خارجياً

للك عملية سحب
 15ر .ق.

الشراء عبر اإلنترنت

مجاناً

الخدمات المصرفية اإللكتر ونية
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر الهاتف:
التسجيل

مجاناً

االستفسار عن حساب البطاقة االئتمانية

مجاناً

(مفصل أو مختصر )
طلب كشف حساب
ّ

مجاناً

الدخول واالستفسار عن رصيد الحساب والعمليات مجاناً
طلب دفتر شياكت

تحويل الرصيد بين الحسابات الخاصة بـQNB
تحويالت عالمية

مجاناً

مجاناً

 15ر .ق .للك تحويلة

(إن رسوم البنك المراسل والبنك المستفيد ،في حال وجودها ،سيتم خصمها من
مبلغ الحوالة .وسيستلم المستفيد الحوالة بعد خصم جميع هذه الرسوم).

دفع فواتير الخدمات ودفعات البطاقة االئتمانية مجاناً
إضافة  /تعديل الخدمة للخصم المباشر

مجاناً

معلومات عن أسعار الفائدة

مجاناً

معلومات عامة

التحويالت المحلية

مجاناً

 4ر .ق .للك تحويلة

رسائل التنبيه القصيرة من QNB
استالم و إرسال

مجاناً *

*باستثناء رسوم شركة االتصاالت إلرسال الرسائل القصيرة.

متفرقات
رسالة تأكيد التدقيق
شهادة رصيد  /رسالة إخالء من المسؤولية /
رسائل أخر ى يطلبها العميل  /شهادة بالفائدة
المحتسبة

 25ر .ق.
 25ر .ق .للطلب
الواحد

للمز يد من المعلومات حول المنتجات والخدمات المصرفية من ،QNB
التفضل بز يارة أقرب فر ع لـ QNB
يرجى االتصال على الرقم  4440 7777أو
ّ
أو ز يارة موقعنا اإللكتر وني qnb.com

