رسوو انًعايالخ ورسوو انخذيح

Transactions Fees and service Charges

.معذل الزبح و دليل الخذمات واألسعار مفصلة في هذا القسم

Our rate, fees and service charges are detailed in
this section.

عًالئُا انكراو

Dear Customers

انتًويم اإلساليي يتوفر في تُك األسرج بيعذل رتح
%18  نثرَايج جراييٍ و٪16 سُويا تُسثح
نثرَايج تًويم انًشاريع انصغيرج (تانتعاوٌ يع
.)ٍتًكي

Islamic financing is available at Family Bank at
annual profit rate of 16% for Grameen and 18%
for MEF (in cooperation with Tamkeen).
FEES & SERVICES CHARGES

(Bahraini Dinar)

دب/BD

)(دينار بحريني

دنيم انخذياخ واألسعار

Application Fees (Non-Refundable)

10

)رسوم تقديم الطلب (غير مرتجعة

Deposit in Saving Account (Grameen)

10

)مبلغ اإليداع في حساب التوفير (برنامج جرامين

Ta’azeez Fees )Non-Refundable) - Taken once

10

رسوم تعزيز (غير مرتجعة)– تؤخذ لمرة واحدة
)انرسوو اإلداريح (تضاف يع األرتاح

Admin Fees (to be added with the profits)
 BD 500 – 1000
 BD 1001 – 2500
 BD 2501 – 4000
 BD 4001 – 10000
Admin Fees for health support program (to be
added with the profits)

25
45
75
100

BD 500 – 1000 
BD 1001 – 2500 
BD 2501 – 4000 
BD 4001 – 10000 
انرسوو اإلداريح نثرَايج انذعى انصحي (تضاف يع
)األرتاح

 BD 200 – 1000
 BD 1001 – 1500
 BD 1501 – 3000
Outstanding Letter (stating of outstanding
liabilities with the Bank)

20
30
40

BD 200 – 1000 
BD 1001 – 1500 
BD 1501 – 3000 
شهادة مديونية بالرصيد المتبقي (يذكر المديونيات لدى
)البنك

5

Outstanding Letter (stating of outstanding
liabilities with the Bank) - Urgent basis

10

شهادة مديونية بالرصيد المتبقي (يذكر المديونيات لدى
 بصفة مستعجلة- )البنك

No liability/Release letter

5

)شهادة عدم مديونية (براءة ذمة

No liability/Release letter- Urgent basis

10

 بصفة مستعجلة- )شهادة عدم مديونية (براءة ذمة

20

رسوم معاملة التورق لشركة االستشارات المصرفية
)اإلسالمية (التزام

11

رسوم السداد المبكر لمعاملة المضاربة

Tawarruq Fees for Islamic Financial Consultants
(Eltezam)
Early Settlement (Mudaraba)
Takaful Insurance Rate
For inquiries or clarification you are advised to contact the
Main Office or call on 17 366177

0.153

نسبة التأمين التكافلي
نالستفسار و انتوضيح يرجى االتصال تانًكتة انرئيسي عهى انرقى
17366177

