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 کارمزد نوع خدمات مربوطه

 هزار ریال 011هر برگ  تقاضای عدم پرداخت چک

 هزار ریال 011 صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک

 هزار ریال 011 رفع سو اثر برای هربرگ چک

پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر 

 از شعبه بازکننده حساب

 هزار ریال 01

 ریال 0111 انتقال وجه از حساب جاری به وسیله تلفن بانک

 هزار ریال 01 بوسصدور چک آمنی

 هزار ریال 011 انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر

 هزار ریال 01 اخذ اطالعات جهت افتتاح حساب جاری

 هزار ریال 01 چک های وصولی

انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامین وجه چک 

 حساب

 هزار ریال 01از هر حساب 

هزار ریال به عالوه هزینه  011هر برگ چک  صدور دسته چک

 تمبر چک

ابطال چک جاری به درخواست مشتری با ارایه چک 

 باطل شده

 بدون کارمزد

اخذ صورت اطالعات چک های برگشتی به 

 درخواست مشتری

 هزار ریال 01

افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه 

 پس انداز

 بدون کارمزد

 بدون کارمزد اه مدت متمرکزافتتاح سپرده کوت

پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز یا 

 کوتاه مدت به غیر از شعبه بازکننده

 هزار ریال 01

صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حساب های کوتاه 

 مدت

 هزار ریال 01

 هزار ریال 001 صدور هر گونه گواهی حساب به التین



 

 

 هزار ریال 01 صدور المثنی گواهی سپرده ویژه حساب کوتاه مدت

ارایه صورت حساب سال جاری )جهت کلیه حساب 

 ها( به صورت حضوری

 هزار ریال 0هر صفحه 

ارایه صورت حساب سال های گذشته ) جهت کلیه 

 حساب ها( به صورت حضوری

 هزار ریال 0هر صفحه 

صدور  ارتباط هر حساب جدید یا کارت) پس از

 کارت(

 هزار ریال 00

 هزار ریال 01هر حساب  فعال سازی حساب های راکد

 هزار ریال 01 انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث

 هزار ریال 00 مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری
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 نوع خدمت و شناسه مربوط

  

  

 حداکثر مبلغ کارمزد

  

 صدور چک بانکی

  

 هزار ریال 05هرفقره 

  

صدرو چک بین بانکی )مشروط به درخواست 

 مشتری(

  

 هزار ریال 05هرفقره 

  

 صدور حواله

  

هزار  005یک در هزار مبلغ حواله ، حداکثر 
 ریال

  

 ابطال حواله

  

هزار ریال و کار  05کار مزد ابطال هر فقره 
مزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد 

 نخواهد شد

  

 چک های بین بانکی مفقودی

  

 هزار ریال 055مقطوع 

  

 صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیالت

  

 هزار ریال 05هرفقره 

  

 صدور المثنی چک بانکی

  

 هزار ریال 05هرفقره 



 

 

  

 ابطال چک بین بانکی درخواست مشتری

  

 هزار ریال 05هرفقره 

  

 ، ودیعه(  صندوق اجاره ای ) اجاره بها ساالنه

  

ریال ) حد اقل  055هر سانتی متر مکعب حجم 
 8هزار ریال{ همچنین ودیعه اجاره بها  055

 میلیون ریال 0برابر مبلغ اجاره بها، حداقل 

  

 هر بار استفاده از صندوق

  

 دون کارمزدب

  

 مفقودی کلید ها

  

کلیه هزینه های مربوط به قفل ها و کلید ها به 
 هزار ریال 055عالوه 

  

 تخلیه و تحویل صندوق

  

 بدون کارمزد

  

نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در 

 مقاطع مقرر

  

یک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال حدالقل 
 هزار ریال 05

  

 پرداخت سود اوراق بهادار

  

  

 بدون کارمزد

  

 استرداد قسمتی از اوراق امانی

  

 بدون کارمزد

  

  

 استرداد تمامی اوراق امانی

  

 بدون کارمزد

  

 باز خرید اوراق

  

 بدون کارمزد

  

 استرداد اصل اوراق در سررسید

  

 بدون کارمزد

  

انتقال هر برگ اوراق المثنی اوارق گواهی حق تقدم 

 اعطای تسهیالت

  

 هزار ریال50

  

صدور هر برگ اوراق المثنی گواهی حق تقدم 

 اعطای تسهیالت

  

  

 هزار ریال055

  

 سفته برات و قبوض ثبتی وصولی

  

  هزار ریال به05هر فقره 

 عالوه هزینه پست 

  

 ابالغ سفته و برات

  

هزار ریال به عالوه هزینه  05برای هر نوبت 
 پست

  

  

 واخواست سفته

 هزار ریال 055برای هر برگ 
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