رسوم املعامالت ورسوم اخلدمة

Transactions Fees and service Charges

.معدل الربح و دليل اخلدمات واألسعار مفصلة يف هذا القسم

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

عمالئنا الكرام

Dear Customers

التمويل اإلسالمي متوفر يف بنك األسرة مبعدل ربح

Islamic financing is available at Family Bank at
annual profit rate of 17% for Grameen and 19%
for MEF (in cooperation with Tamkeen).
FEES & SERVICES CHARGES

(Bahraini Dinar)

 لربنامج%19  لربنامج جرامني و٪17 سنويا بنسبة
.)متويل املشاريع الصغرية (بالتعاون مع متكني
دب/BD

)(دينار حبريين

دليل اخلدمات واألسعار

Application Fees (Non-Refundable)

15

)رسوم تقديم الطلب (غري مرجتعة

Deposit in Saving Account (Grameen)

10

)مبلغ اإليداع يف حساب التوفري (برنامج جرامني
)الرسوم اإلدارية (تضاف مع األرباح

Admin Fees (to be added with the profits)





40

BD 500 – 1000
BD 1001 – 2500
BD 2501 – 4000
BD 4001 – 10000

60
100
130

BD 500 – 1000 
BD 1001 – 2500 
BD 2501 – 4000 
BD 4001 – 10000 
شهادة مديونية بالرصيد املتبقي (يذكر املديونيات لدى

Outstanding Letter (stating of outstanding
liabilities with the Bank)

10

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

15

No liability/Release letter

10

)شهادة عدم مديونية (براءة ذمة

No liability/Release letter- Urgent basis

15

 بصفة مستعجلة- )شهادة عدم مديونية (براءة ذمة

Confirmation of Financing

10

شهادة تأكيد بالتمويل

Tawarruq Fees for Islamic Financial Consultants
(Eltezam)

30

Early Settlement (Mudaraba)

30

Takaful Insurance Rate

0.148

For inquiries or clarification you are advised to contact the
Main Office or call on 17 366177

st

This new fees will be applied in 1 of October 2018

)البنك
شهادة مديونية بالرصيد املتبقي (يذكر املديونيات لدى
 بصفة مستعجلة- )البنك

رسوم معاملة التورق لشركة االستشارات املصرفية
)اإلسالمية (التزام
رسوم السداد املبكر ملعاملة املضاربة
نسبة التأمني التكافلي
لالستفسار و التوضيح يرجى االتصال باملكتب الرئيسي على الرقم
31166311

