نوع خدمت و شناسه مربوط

ردیف

حداکثر مبلغ کارمزد

 - 6انواع حساب ها

 6-1حساب قرض الحسنه جاري

6-1-1

تقاضاي عدم پرداخت چک

هر برگ  100,000ریال

6-1-2

صدور گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک (از حساب مشتري)

 100,000ریال

6-1-3

رفع سوء اثر براي هر برگ چک

 100,000ریال

6-1-4

پرداخت نقدي از حساب قرض الحسنه جاري به غير از شعبه بازکننده حساب

 10.000ریال

6-1-5

انتقال وجه از حسابهاي جاري بوسيله تلفن بانک

 1000ریال

6-1-6

صدور چک آمنيبوس

 50.000ریال

6-1-7

انتقال حساب جاري به شعبه دیگر در هر شهر(بنا به درخواست مشتري)

 300,000ریال

6-1-8

اخذ اطالعات جهت افتتاح حساب جاري (با دسته چک)

 50,000ریال

6-1-9

چک هاي وصولي (واگذاري چک هاي عهده سایر بانک ها)

 10.000ریال

6-1-10

انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامين وجه چک حساب

از هر حساب  50,000ریال

6-1-11

صدور دسته چک

هر برگ چک  600ریال  +هزینه تمبر چک

6-1-12

ابطال چک جاري اشخاص به درخواست مشتري با ارائه چک باطل شده

بدون کارمزد

6-1-13

اخذ صورت اطالعات چک هاي برگشتي به درخواست مشتري

 20.000ریال

نوع خدمت و شناسه مربوط

رديف

حداکثر مبلغ کارمزد

6-2
مدت

حساب های قرض الحسنه پس انداز و سپرده کوتاه

6-2-1

افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز

بدون کارمزد

6-2-2

افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز

بدون کارمزد

6-2-3

6-2-4

پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز و يا کوتاه مدت به غير از شعبه
بازکننده حساب
واريز به حساب قرض الحسنه پس انداز و يا کوتاه مدت متمرکز به غير از شعبه
بازکننده حساب (داخل و خارج از شهر)

 10,000ريال

بدون کارمزد

 -6انواع حساب ها

 6-3صدور گواهی
 6-4ارائه صورت حساب
 6-5ساير خدمات

6-2-5

صدور هر جلد دفترچه صرفاً جهت حسابهای کوتاه مدت

 40,000ريال

6-3-1

صدور هرگونه گواهی حساب

 70,000ريال

6-3-2

صدور گواهی حساب به التين

 150,000ريال

6-3-3

صدور المثنی گواهی سپرده های ويژه کوتاه مدت و بلند مدت

 50.000ريال

6-4-1

ارائه صورت حساب سال جاری (جهت کليه حساب ها) به صورت حضوری

هر صفحه  5,000ريال

6-4-2

ارائه صورت حساب سال های گذشته (جهت کليه حساب ها) به صورت حضوری

هر صفحه  6,000ريال

6-5-1

ارتباط هر حساب جديد با کارت (پس از صدور کارت)

 15,000ريال

6-5-2

فعال سازی حساب های راکد

هر حساب  20,000ريال

6-5-3

انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث

 50.000ريال

6-5-4

مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری

 25.000ريال

