دليل قائمة
الرسوم والعموالت

الحسابات
المنتج

نوع العمولة

الحسابات الجارية

تدني رصيد الحساب الجاري /شهريا للرصيد الذي يقل عن  200دينار
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

 1دينار

حساب التوفير

تدني رصيد الحساب التوفير /شهريا للرصيد الذي يقل عن  100دينار
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

 1دينار

حساب الرواتب

تدني الرصيد

ال يوجد

عمولة تعليمات ثابتة ضمن حسابات العميل

ً
مجانا

عمولة تعليمات ثابتة لحساب أخر غير حسابات العميل نفسه ضمن
نفس البنك

 1دينار للمرة األولى فقط

عمولة تعليمات ثابتة لحساب أخر غير حسابات العميل لجهة أخرى

 2دينار للمرة األولى فقط

عمولة مصادقة توقيع بناء على طلب العميل

 2دينار

عمولة تصوير مستندات أوشيكات

لفترة  6أشهر من تاريخ الطلب  1دينار  /مستند
أكثر من  6شهور من تاريخ الطلب  3دنانير  /مستند

عموالت مشتركة
للحسابات

الرسوم والعموالت

كشف الحساب الدوري للفترة المتفق عليها

ً
مجانا

عمولة طباعة نسخة ثانية من كشف الحساب

أقل من سنة من تاريخ الطلب 0.25 :دينار  /لكل صفحة
سنة أو أكثر من تاريخ الطلب 0.5 :دينار  /لكل صفحة

عمولة الحسابات الجامدة

 2دينار بغض النظر عن رصيد الحساب

عمولة تحويل راتب

 1دينار شهريا بغض النظر عن عدد مرات تحويل الراتب من
جهة العمل خالل الشهر

القروض
المنتج
القروض العقارية
قروض السيارات

عموالت مشتركة
للقروض

الرسوم والعموالت

نوع العمولة
عمولة فك الرهن

 10دينار

عمولة منح قرض

 %1من قيمة القرض ولمرة واحدة عند المنح

عمولة التأخر بالسداد

 10دينار

عمولة تأجيل سداد قسط

 10دينار

عمولة السداد المبكر إذا كانت الفترة المتبقية للقرض أكبر من سنة

 %1من المبلغ المراد تسديده

عمولة السداد المبكر إذا كانت الفترة المتبقية للقرض سنة فأقل

مجانا

طلب تعديل شروط التمويل او الضمانات بناء على طلب العميل

 5دينار

عمولة زيادة على مبلغ تسهيالت قائمة لمرة واحدة عند المنح

 %1من مبلغ الزيادة

البطاقات
المنتج

الرسوم والعموالت

نوع العمولة
:Gold
ً
مجانا
-

ً
سنويا*
عمولة إصدار وتجديد البطاقة االئتمانية الرئيسية

:Platinum
ً
مجانا لعمالء Exquisite Infinite
ُ
مجانا للسنة األولى و 50دينار للسنوات الالحقة
:Signature
ً
مجانا لعمالء Exquisite Infinite
ً
مجانا للسنة األولى و 70دينار للسنوات الالحقة
:Infinite
ً
مجانا لعمالء Exquisite Infinite
ُ
مجانا للسنة األولى و 100دينار للسنوات الالحقة
:Gold
ً
مجانا
-

البطاقات االئتمانية

ً
سنويا**
عمولة إصدار وتجديد البطاقة االئتمانية الفرعية

:Platinum
ً
مجانا لعمالء Exquisite Infinite
ُ
مجانا للسنة األولى و 25دينار للسنوات الالحقة
:Signature
ً
مجانا لعمالء Exquisite Infinite
ً
مجانا للسنة األولى و 35دينار للسنوات الالحقة
:Infinite
ً
مجانا لعمالء Exquisite Infinite
ُ
مجانا للسنة األولى و 50دينار للسنوات الالحقة
-

عمولة إصدار بطاقة ائتمانية بدل فاقد او تالف بأنواعها

 10دنانير

عمولة تبديل عملة إذا تمت حركة السحب النقدي /مشتريات خارج
األردن أو بعملة أجنبية

عمولة تحويل حسب أسعار فيزا العالمية %3 +

عمولة السحب النقدي

 %4وبحد أدنى  3دنانير

عمولة تجاوز السقف

 15دينار

عمولة التأخر بالسداد

 20دينار في حال عدم تسديد الدفعة بتاريخ االستحقاق

رسوم تسليم بطاقة /رقم سري من خالل الفرع أو الشركة الناقلة
(داخل األردن)

مجانا

طلب نسخة ثانية من كشف حساب

 10دنانير عن كل كشف

االعتراض على الحركات

 5دنانير (تسترد في حال ثبوت االعتراض)

إصدار رقم سري

 1دينار لكل رقم سري

تأجيل دفعة

 10دنانير

ً
سنويا
*رسوم تجديد البطاقة االئتمانية الرئيسية

ً
سنويا
** رسوم تجديد البطاقة االئتمانية الفرعية

Platinum
اإلعفاء من رسوم التجديد السنوية شريطة استخدام البطاقة (مشتريات) بحد أدنى 2,500
دينار خالل السنة

Platinum
اإلعفاء من رسوم التجديد السنوية شريطة استخدام البطاقة (مشتريات) بحد أدنى 1,250
دينار خالل السنة

Signature
اإلعفاء من رسوم التجديد السنوية شريطة استخدام البطاقة (مشتريات) بحد أدنى 5,000
دينار خالل السنة

Signature
اإلعفاء من رسوم التجديد السنوية شريطة استخدام البطاقة (مشتريات) بحد أدنى 2,500
دينار خالل السنة

Infinite
اإلعفاء من رسوم التجديد السنوية شريطة استخدام البطاقة (مشتريات) بحد أدنى 7,000
دينار خالل السنة

Infinite
اإلعفاء من رسوم التجديد السنوية شريطة استخدام البطاقة (مشتريات) بحد أدنى 3,500
دينار خالل السنة

البطاقات

ً
مسبقا لالستخدام العام
عمولة إصدار البطاقة المدفوعة

البطاقات
ً
مسبقا
المدفوعة

عمولة إصدار بطاقة التسوق عبر االنترنت

 5دنانير

عمولة إصدار بطاقة بدل تالف /فاقد لبطاقات االستخدام العام

 5دنانير

عمولة إصدار بطاقة بدل تالف /فاقد لبطاقات التسوق عبر االنترنت

 5دنانير

عمولة إعادة شحن البطاقة لبطاقات االستخدام العام

 2دينار

عمولة إعادة إصدار رقم سري لبطاقات االستخدام العام

 1دينار

عمولة السحب النقدي ببطاقة االستخدام العام

 1دينار
ً
مجانا

عمولة إصدار بطاقة فيزا الكترون بدل (سرقة /فقدان /تالف)

 5دنانير لكل بطاقة

االعتراض على الحركات

 5دنانير (تسترد في حال ثبوت االعتراض)

عمولة تبديل عملة إذا تمت حركة السحب /المشتريات خارج األردن

عمولة تحويل حسب أسعار فيزا العالمية %3 +
ً
شهريا
 0.5دينار/

عمولة إصدار /تجديد البطاقة

بطاقات القيد
الفوري

 5دنانير

عمولة فيزا الكترون الشهرية (كافة الخدمات)

ً
مجانا

عمولة فيزا الكترون الشهرية (إيداع فقط)
عمولة سحب نقدي ببطاقات بنوك محلية أخرى على أجهزة الصراف
اآللي الخاصة ببنك االتحاد

 1دينار

عمولة استفسار عن رصيد بطاقات تابعة لبنك االتحاد على أجهزة
صراف آلي تابعة للبنوك األخرى

 0.25دينار

الشيكات
المنتج
دفتر شيكات

إيقاف صرف شيك

الشيكات المعادة

شيكات

الشيكات المشتراة
وبرسم التحصيل

الرسوم والعموالت

نوع العمولة
عمولة إصدار دفتر شيكات

حسب عدد األوراق:
دفتر  10ورقات 5 :دينار
دفتر  25ورقة 10 :دينار
دفتر  50ورقة 15 :دنانير

عمولة إيقاف صرف شيك بنكي بالعمالت األجنبية

 5دنانير وتضاف مصاريف السويفت

عمولة إيقاف صرف شيك /شيكات من دفتر العميل في حال وجود
نزاع بين الساحب والمستفيد فقط

 3دنانير للشيك الواحد

مجموعة شيكات (أكثر من  3شيكات) من دفتر العميل في حال
وجود نزاع بين الساحب والمستفيد فقط

 10دنانير للطلب الواحد

عمولة إيقاف صرف شيك بنكي بالدينار في حال وجود نزاع بين
الساحب والمستفيد فقط

 10دنانير لكل شيك

عمولة الشيكات المعادة ألول مرة (على مستوى العميل) المسحوبة
علينا لعدم كفاية الرصيد بكافة العمالت

 20دينار

عمولة الشيكات المعادة ألكثر من مرة (على مستوى العميل)
المسحوبة علينا لعدم كفاية الرصيد بكافة العمالت

 40دينار

عمولة الشيكات المعادة ألسباب فنية

 2دينار لكل شيك

عمولة تسوية الشيكات المعادة

 10دنانير لكل شيك

عمولة إصدار شيك مصدق /مدير (شيك بنكي)

 5دينار

الشيكات المعادة من بنوك أخرى (المودعة في حساب العميل)
ً
نقدا أو تسجيلها
شيكات مشتراة بالعملة األجنبية إذا تم دفعها
ً
فورا
بحساب العميل

بدون عمولة

عمولة تحصيل الشيكات المشتراة بالعملة األجنبية (خارج الميزانية)
*يتم استيفاء عمولة البنوك المراسلة من قيمة الشيك من قبل
البنك المراسل
*يتم استيفاء عمولة ( 35دينار )DHL

 %0.25بحد أدنى  10دنانير

 %0.125بحد أدنى  10دنانير وحد أقصى  50دينار

عمولة تحصيل الشيكات المسحوبة على عمالء بنك االتحاد بالدينار
والعمالت األجنبية الواردة من البنوك المحلية أو األجنبية (خارج المقاصة)

 15دينار لكل شيك

عمولة تحصيل الشيكات بالدينار الصادرة للبنوك المحلية (خارج المقاصة)

 5دينار لكل شيك

عمولة شيك برسم التحصيل بالدينار األردني

 250فلس لكل شيك

عمولة سحب شيك برسم التحصيل أو تأجيله

 1دينار

شهادات
المنتج

الشهادات

وكاالت

الرسوم والعموالت

نوع العمولة
رسوم إصدار شهادة التزامات

 5دينار

إصدار براءة ذمة

في حال وجود تسهيالت  10دنانير
في حال عدم وجود تسهيالت  5دنانير

شهادة فوائد وعموالت

 5دنانير

شهادة رصيد

 10دنانير

شهادة مالءة مالية

 10دنانير

عمولة تثبيت وكاالت عدلية وبنكية

 5دنانير

إصدار كتاب اقتطاع لجهات أخرى

 5دنانير

الحواالت
المنتج

نوع العمولة
عمولة الحوالة الواردة محلية (** )RTGS

الحواالت الواردة

الحواالت الصادرة

عمولة الحوالة الواردة محلية (*)ACH

الرسوم والعموالت
 2دينار
ً
مجانا

عمولة الحوالة الواردة دولية (في حال تحمل العميل المرسل للحوالة
كافة العموالت (عمولة بنك االتحاد وعمولة البنك المستفيد) )OUR( -

 5دنانير  7 +دنانير مصاريف سويفت

عمولة حوالة واردة (ضمن منتج حسابات الرواتب)

مجانا

عمولة الحواالت الصادرة حق نفس اليوم

 0.001من مبلغ الحوالة بحد أدنى  10دينار وحد اقصى  70دينار

عمولة الحواالت الصادرة دولية

 0.001من مبلغ الحوالة بحد أدنى  7دنانير وحد أقصى 50
دينار باإلضافة الى مصاريف سويفت ( 7دنانير)  30 +دوالر
أو ما يعادلها بالدينار في حال تحمل العميل المرسل للحوالة
كافة العموالت (عمولة بنك االتحاد وعمولة البنك المستفيد)
)OUR( -

عمولة الحواالت الصادرة مقابل الوارد

 0.001من مبلغ الحوالة بحد أدنى  7دنانير وحد أقصى  50دينار
باإلضافة الى  20دوالر أو ما يعادلها بالدينار في حال تحمل
العميل المرسل للحوالة كافة العموالت (عمولة بنك االتحاد
وعمولة البنك المستفيد) )OUR( -

عمولة تعديل /إلغاء /استفسار على الحواالت الصادرة بناء على
طلب العميل مصدر الحوالة

 12دينار

حوالة صادرة محلية (*)ACH

 1دينار
في حال تحمل العميل المرسل للحوالة كافة العموالت
(عمولة بنك االتحاد وعمولة البنك المستفيد)  )OUR( -يتم
إضافة  1دينار للمبالغ التي ال تتجاوز عن ألف دينار 2 /دينار
للمبالغ التي تزيد عن ألف دينار

حوالة صادرة محلية (* - )ACHمن خالل تطبيق االتحاد موبايل

مجانا
وفي حال تحمل العميل المرسل للحوالة كافة العموالت
(عمولة بنك االتحاد وعمولة البنك المستفيد)  )OUR( -يتم
إضافة  1دينار للمبالغ التي ال تتجاوز عن ألف دينار 2 /دينار
للمبالغ التي تزيد عن ألف دينار

حوالة صادرة )**RTGS (OUR
في حال تحمل العميل المرسل للحوالة كافة العموالت (عمولة بنك
االتحاد وعمولة البنك المستفيد)

 10دنانير

*نظام  :ACHيتم من خالله اجراء التحويالت للمبالغ لغاية  100ألف دينار 50 ،ألف (دوالر ،جنيه استرليني ،يورو) بموجب جلسات تقاص وبحسب الموعد المحدد لكل جلسة خالل اليوم.
** نظام  :RTGSيتم من خالله إجراء التحويالت بشكل فوري ،للحواالت التي تزيد قيمتها عن  100ألف دينار 50 ،ألف (دوالر ،جنيه استرليني ،يورو) أو في حال طلب العميل التحويل من خالل نظام
 RTGSبغض النظر عن المبلغ.

متفرقات
المنتج
السحب النقدي
(في حال ال يمتلك
العميل بطاقة قيد
فوري)

الرسوم والعموالت

نوع العمولة
عمولة السحب الشخصي (النقدي) على الحاجز

ً
مجانا

عمولة السحب الشخصي (النقدي) على الحاجز لقيمة تساوي أو أقل
من الحد المسموح به للسحب اليومي على أجهزة ATM

 0.5دينار للمبالغ التي تعادل  300دينار فأقل

عمولة السحب الشخصي (النقدي) على الحاجز لقيمة تساوي أو أقل
من الحد المسموح به للسحب اليومي على أجهزة ATM

 1دينار للمبالغ الي تزيد عن  300دينار وتقل عن  1000دينار

عمولة السحب الشخصي (النقدي) على الحاجز لقيمة تزيد عن الحد
المسموح به للسحب اليومي على أجهزة ATM

بدون عمولة للمبالغ التي تزيد عن  1000دينار

طلب مشاهدة فيديو محدد لجهاز صراف آلي

 10دنانير

كسر الوديعة

غرامة كسر الوديعة حسب المعادلة:
(قيمة الوديعة × سعر الفائدة المتفق عليه × مدة الوديعة)
ً
مطروحا منه (الجزء المسحوب من الوديعة × الحد األعلى لسعر
َ
المعلن بتاريخ السحب على األجل المماثل ألجل الوديعة
الفائدة
ً
مضافا إليه ( × )%2المدة المتبقية من أجل الوديعة
المسحوبة
المسحوبة) تعتبر السنة لهذه الغاية  365يوم .شريطة أن ال يخسر
العميل أي مبلغ من أصل الوديعة المربوطة

ً
ايضا على
حسب تعليمات البنك المركزي وتنطبق المعادلة
شهادات اإليداع

عمولة التعامل
النقدي

عمولة إيداع أو تصريف بالعمالت األجنبية

بحسب سعر النشرة المعلن وبحد اقصى %0.5

عمولة دفع الفواتير من خالل نظام إي فواتيركم عبر الكاونتر

بحد أقصى  1دينار (لغاية  3فواتير بنفس الزيارة)

عمولة مراسالت كشف حساب بالبريد الى العميل

 1دينار

عمولة مراسالت "عمولة حفظ بريد العميل الشخصي و استالمه
من خالل الفرع"

 2دينار

خزنة قياس 42 × 30 × 7.5

 60دينار سنويا والتأمين  120مقطوعة

السحب النقدي
(لحاملي بطاقات
القيد الفوري)
فيديو عملية منفذة
من خالل جهاز
الصراف اآللي

عمولة دفع الفواتير
حفظ المراسالت/
أجور البريد

الخزائن الحديدية

خزنة قياس 42 × 30 × 10

 80دينار سنويا والتأمين  160مقطوعة

خزنة قياس 42 × 30 × 15

 110دينار سنويا والتأمين  220مقطوعة

خزنة قياس 42 × 30 × 20

 180دينار سنويا والتأمين  250مقطوعة

خزنة قياس 42 × 30 × 30

 210دينار سنويا والتأمين  250مقطوعة

خزنة قياس 42 × 30 × 45

 270دينار سنويا والتأمين  250مقطوعة

• الرسوم والعموالت بعملة الدينار األردني
• بعض المعامالت البنكية تتطلب استيفاء رسوم طوابع حكومية وحسب تعليمات وزارة المالية
• يحق للبنك تغيير شروط المنتج /أسعار الفوائد والرسوم والعموالت دون تجاوز متطلبات القانون مع إشعار العميل بالتعديالت

للمزيـد من المعلومـات:

اتصـل على مركـز الخدمـة الهـاتـفـيـة  06 5600444أو تفضل بزيارة أقرب فرع من فروعنا المنتشرة عبر المملكة

