
طلب اصدار شھادة ادخار بالجنیھ المصري
ذات العائد الثابت خمس سنوات

بورسعید الفــرع:
التاریخ:

اسم العمیل:
رقم حساب العمیل:

:المبلغ باالرقام (بالجنیھ المصري)
:المبلغ بالحروف (بالجنیھ المصري)

:سعر العائد
اإلستحقاق:تاریختاریخ االصدار:
تعلیمات العمیل:

برجاء خصم القیمة على حسابي رقم: 

في تاریخ االستحقاق:
* عند االستحقاق، یتم اضافة قیمة الشھادة على حسابي رقم 

یضاف العائد على حساب رقم تعلیمات اخري :

نوافق انا / نحن الموقعین ادناه على ان الشھادة تحكمھا القواعد المصرفیة المعمول بھا لدى البنك وعلى وجھ 
الخصوص الشروط والتعلیمات التالیة:

) خمس سنوات5مدة الشھادة (
)جم) 5000األولي مبلغ (جم) ألف جنیھ مصري والحد االدنى للشراء للمرة1000وحدة شراء الشھادة

خمسة آالف جنیھ مصري.
 :یتم احتساب عائد ثابت ویضاف للعمیل بمعدل

سنوي.نصف سنوي ربع سنوي شھري 
.ال یجوز سحب شیكات على حساب شھادات االدخار
 طلب استرداد قیمة شھادة االدخار او جزء منھا.تسري الشروط والتعلیمات أدناه في حالة
.ال تجدد شھادة االدخار في تاریخ االستحقاق لمدة مماثلة
 فوق سعر عائد 2% من قیمتھا بسعر عائد (95یمكن اإلقتراض بضمان ھذه الشھادة بنسبة تصل إلي (%

الشھادة المطبق.
شروط وتعلیمات استرداد قیمة شھادة االدخار:

شھور من تاریخ االصدارطبقاً لما یلي:6صرف القیمة االستردادیة لشھادة االدخار إال بعد مرور ال یجوز 
شھور وحتى عام:6* بعد 

%).4یتم تطبیق سعر عائد الشھادة المطبق مطروحاً منھ أربعة بالمائة (
* السنة الثانیة وحتى نھایة السنة الثانیة:

%).3.5طروحاً منھ ثالثة ونصف بالمائة (یتم تطبیق سعر عائد الشھادة المطبق م
* السنة الثالثة وحتى نھایة السنة الثالثة:

%).3یتم تطبیق سعر عائد الشھادة المطبق مطروحاً منھ ثالثة بالمائة (
* السنة الرابعة وحتى نھایة السنة الرابعة:

%).2.5یتم تطبیق سعر عائد الشھادة المطبق مطروحاً منھا اثنان ونصف بالمائة (
* السنة الخامسة وحتى نھایة السنة الخامسة:

%).2یتم تطبیق سعر عائد الشھادة المطبق مطروحاً منھا اثنان بالمائة (
تحسب الغرامة علي مبلغ الشھادة المستردة  للمدة التي أودعت خاللھا بالبنك ویدفع للعمیل قیمة الشھادة بعد خصم 

الغرامة.
/اسم العمیل 

رقم الحساب/
التوقیع /

مطابقة  توقیع العمیل                    اعداد                                   مراجعة                               اعتماد
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