جدول کارمزد خدمات بانکی (ریالی)
ردیف

 - 1ضمانتنامه شرکت در مناقصه ،مزایده و سایر ضمانت نامه ها

شناسه مربوط

نوع وثیقه/اقدام

حداکثر مبلغ کارمزد

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1

در مقابل  100درصد وجه نقد
درمقابل سپرده مدت دار (ريالي)
درمقابل سپرده مدت دار (ارزي)
در مقابل طال *
در مقابل ضمانت نامههاي موسسات اعتباري داخلي
در مقابل ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي-ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران
و ساير صندوق هايي که به موجب قانون تاسیس مي شوند.
در مقابل ضمانت نامه هاي بانک هاي خارجي معتبر
در مقابل اوراق بهادار بدون ريسک **
در مقابل ساير اوراق بهادار***
در مقابل سهام پذيرفته شده در بورس****
درمقابل اموال غیر منقول سهل البیع (با تشخیص بانک)
درمقابل ساير اموال غیر منقول
در قبال توثیق سند کشتي و هواپیما داراي بیمه نامه معتبر
درمقابل سفته معتبر
در مقابل رسید انبارهاي عمومي
تمديد و تجديد ضمانت نامه

مقطوع  500.000يال
 0/5درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 0/5درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 0/75درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 0/75درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال

17-1

تقلیل ضمانت نامه

18-1

ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید

19-1

صدور المثني ضمانتنامههاي بانکي

6-1

 0/75درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 1/75درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
0/5درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 1درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 1درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 1درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 1/5درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 1/5درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 2/25درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
 2درصد مبلغ در سال حداقل  500.000ريال
کارمزد تمديد برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمديد حداقل  500.000ريال
کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از
کسر يک ماه به نفع بانک ،محاسبه و مسترد مي گردد .در هر حال حداقل مبلغ کارمزد
صدور ضمانتنامه(  500.000ريال) غیر قابل برگشت ميباشد.
کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از
کسر يک ماه به نفع بانک ،محاسبه و مسترد مي گردد .در هر حال حداقل مبلغ کارمزد
صدور ضمانتنامه(  500.000ريال) غیر قابل برگشت ميباشد.
مقطوع  500.000ريال

توضیحات:
* سکه طال ،شمش طال و … (حداکثرتا  80درصد ارزش روز)
** انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره يا داراي تضمین دولت ،بانک مرکزي و موسسات اعتباري مجاز ،اوراق گواهي سپرده خاص و عام ( با اجازه انتشار از بانک مرکزي توسط موسسات اعتباري مجاز)
*** انواع اوراق مشارکت بخش خصوصي ،نهادهاي عمومي ،صکوک ،اوراق گواهي صندوقهاي سرمايه گذاري و ...
**** حداکثر تا  40درصد ارزش بازار
نحوه محاسبه کارمزد در خصوص ضمانتنامه هاي داراي وثائق ترکیبي :پس از کسر سپرده نقدي از مبلغ کل ضمانتنامه ،متناسب با سهم هريک از وثايق و نرخ هاي متناظر آن محاسبه مي گردد.

نوع خدمت و شناسه مربوط

ردیف

حداکثر مبلغ کارمزد

 - 2حواله ها
 - 3صندوق های اجاره ای

1-2

صدور چک بانکي

هر فقره  50،000ريال

2-2

صدور چک بین بانکي (مشروط به درخواست مشتري)

هر فقره  50،000ريال

3-2

صدور حواله

يک در هزار مبلغ حواله  ،حداکثر  150.000ريال

4-2

ابطال حواله

5-2

اعالم منع پرداخت چک هاي بانکي  ،بین بانکي مفقودي

مقطوع  400،000ريال

6-2

صدور چک بانکي جهت پرداخت وجه تسهیالت

هر فقره  50،000ريال

7-2

صدور المثني چک بانکي

هر فقره  50،000ريال

8-2

ابطال چک بین بانکي به درخواست مشتري

هر فقره  10.000ريال

1-3

صندوق اجاره اي(اجاره بها ساالنه  ،وديعه)

2-3

هر بار استفاده از صندوق

بدون کارمزد

3-3

مفقودي کلیدها

کلیه هزينههاي مربوط به قفلها و کلیدها  100،000 +ريال

4-3

تخلیه و تحويل صندوق

بدون کارمزد

کارمزد ابطال هر فقره حواله  30،000ريال و کارمزد دريافتي بابت صدور حواله نیز
مسترد نخواهد شد

هر سانتي متر مکعب حجم  100ريال (حداقل  500،000ريال ) همچنین وديعه اجاره
بهاء  8برابر مبلغ اجاره بها ،حداقل مبلغ  4،000،000ريال

نوع خدمت و شناسه مربوط

ردیف

حداکثر مبلغ کارمزد

گواهی سپرده ،صکوک و )...

 - 4مدیریت اوراق بهادار مشتریان (اوراق مشارکت،

 - 5وصول بروات

1-4

نگهداري اماني اوراق بهادار و واريز سود آن در مقاطع مقرر

يک در هزار مبلغ اسمي اوراق در سال حداقل  50،000ريال

2-4

پرداخت سود اوراق بهادار

بدون کارمزد

3-4

استرداد قسمتي از اوراق اماني

بدون کارمزد

4-4

استرداد تمامي اوراق اماني

بدون کارمزد

5-4

بازخريد اوراق

بدون کارمزد

6-4

استرداد اصل اوراق در سررسید

بدون کارمزد

7-4

انتقال هر برگ اوراق گواهي حق تقدم اعطاي تسهیالت

 25،000ريال

8-4

صدور هر برگ اوراق المثني اوراق حق تقدم اعطاي تسهیالت

 100،000ريال

1-5

سفته،برات و قبوض ثبتي وصولي

هر فقره  50،000ريال +هزينه پست

2-5

بروات عهده شهرستان(سفته)

هر فقره  31.000ريال

3-5

ابالغ سفته و برات

براي هر نوبت  30،000ريال +هزينه پست

4-5

واخواست سفته

براي هر برگ 400،000ريال

نوع خدمت و شناسه مربوط

ردیف

حداکثر مبلغ کارمزد

سپرده کوتاه مدت

6-1حساب های قرض الحسنه پس انداز و

6-1-1

افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز

بدون کارمزد

6-1-2

افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز

بدون کارمزد

6-1-3

6-1-4

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

 10،000ريال

بدون کارمزد

حساب

 -6انواع حساب ها

گواهی

6-2صدور
6-3ارائه صورت

6-4سایر خدمات

6-1-5

صدور هر جلد دفترچه صرفاً جهت حسابهاي کوتاه مدت

 40،000ريال

6-2-1

صدور هرگونه گواهي حساب

 70،000ريال

6-2-2

صدور گواهي حساب به التین

 150،000ريال

6-2-3

صدور المثني گواهي سپرده هاي ويژه کوتاه مدت و بلند مدت

 50.000ريال

6-3-1

ارائه صورت حساب سال جاري (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوري

هر صفحه  5،000ريال

6-3-2

ارائه صورت حساب سال هاي گذشته (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوري

هر صفحه  6،000ريال

6-4-1

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

 15،000ريال

6-4-2

فعال سازي حساب هاي راکد

هر حساب  20،000ريال

6-4-3

انتقال و واگذاري سپرده بلند مدت و سپرده کوتاه مدت ويژه به اشخاص ثالث

 50.000ريال

6-4-4

مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری

 25.000ریال

ردیف

حداکثر مبلغ کارمزد

نوع خدمت و شناسه مربوط
6-5-1

تقاضای عدم پرداخت چک

هر برگ  100,000ریال

6-5-2

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

 100,000ریال

6-5-3

رفع سوء اثر برای هر برگ چک

 100,000ریال

6-5-4

*پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غير از شعبه بازکننده حساب

 10.000ریال

6-5-5

واریز به حساب قرض الحسنه جاری به غير از شعبه بازکننده حساب

بدون کارمزد

 - 6انواع حساب ها

6-5حساب قرض الحسنه جاری

( داخل و خارج از شهر )

6-5-6

انتقال وجه از حسابهای جاری بوسيله تلفن بانک

 1000ریال

6-5-7

صدور چک آمنيبوس

 50.000ریال

6-5-8

انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر (بنا به درخواست مشتری)

 300.000ریال

6-5-9

اخذ اطالعات جهت افتتاح حساب جاری (با دسته چک)

 50,000ریال

6-5-10

چک های وصولي (چک های واگذاری عهده سایر بانک ها)

 10.000ریال

6-5-11

انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامين وجه چک حساب

از هر حساب  50,000ریال

6-5-12

**صدور دسته چک

6-5-13

ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده

بدون کارمزد

6-5-14

اخذ صورت اطالعات چک های برگشتي به درخواست مشتری

 20.000ریال

هر برگ چک  1200ریال
(  10برگي 12.000ریال  25 ,برگي 30.000ریال 50 ,برگي
60.000ریال و  100برگي 120.000ریال )

*دريافت کارمزد مطابق مفاد بخشنامه  515:149مورخ  95/03/16مي باشد.
** الزم است شعب تا برقراري امکان صدور سیستمي سند کارمزد  ،اسناد مربوطه را بصورت دستي صادر نمايند .

ردیف

کارشناسان قوه قضاییه نسبت به مبلغ ارزیابی

تعرفه مصوب مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و

7

نوع خدمت

نرخ کارمزد

توضیحات ضروری

ارزيابي تا مبلغ  50.000.000ريال به طور مقطوع  1.500.000ريال
ارزيابي از مبلغ  50.000.000و يک ريال تا  150.000.000ريال (نسبت به مازاد)  0/5درصد
ارزيابي از مبلغ 150.000.000و يک ريال تا  250.000.000ريال (نسبت به مازاد) 0/4درصد
ارزيابي وثايق ملکي و
ماشین آالت
پشتوانه تسهیالت اعطايي

ارزيابي از مبلغ  250.000.000و يک ريال تا يک میلیارد ريال (نسبت به مازاد)  0/3درصد
ارزيابي از يک میلیارد ويک ريال تا ده میلیارد ريال نسبت به مازاد  0/125درصد
ارزيابي از ده میلیاردويک ريال تا يکصدو پنچاه میلیارد ريال نسبت به مازاد  0/06درصد
ارزيابي از يکصدو پنجاه میلیاردو يک ريال تا پانصد میلیارد ريال نسبت به مازاد  0/03درصد
ارزيابي از پانصد میلیارد و يک ريال تا ششصدوپنجاه میلیارد ريال نسبت به مازاد  0/025درصد
ارزيابي از ششصدو پنجاه میلیارد و يک ريال تا يک هزارمیلیارد ريال نسبت به مازاد 0/015درصد
ارزيابي از يک هزار میلیارد و يک ريال به باال نسبت به مازاد 0/01درصد

ضمناً حداکثر کل
دستمزد کارشناسي 300
میلیون ريال مي باشد.

ردیف

حداکثر نرخ کارمزد

نوع خدمت
تا  500میلیون ريال مبلغ ارزيابي
ارزيابي ماشین آالت منصوبه و کاال

 1.500.000ريال

بیش از  500میلیون ريال تا  20میلیارد ريال
مازاد بر  20میلیارد ريال

ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري

تا  500میلیون ريال مبلغ ارزيابي
(نسبت به مبلغ تسهیالت اعطایی)

ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

7

ارزيابي امالک و ساختمان

 1.500.000ريال

بیش از  500میلیون ريال تا  20میلیارد ريال
مازاد بر  20میلیارد ريال

ارزيابي و بازديد تسهیالت جعاله مسکن

مقطوع  400.000ريال
بیش از  500میلیون ريال تا  20میلیارد ريال
مازاد بر  20میلیارد ريال

ارزيابي تسهیالت مشارکت مدني (برآورد هزينه و آورده
غیرنقدي شريک) و پیشرفت فیزيکي پروژه ها
درخواست مشتري جهت تعويض وثیقه

نسبت به مازاد  2درهزار
ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري

تا  500میلیون ريال مبلغ ارزيابي
ارزيابي امالک مزروعي و باغات

نسبت به مازاد  2درهزار

تا  500میلیون ريال مبلغ ارزيابي
بیش از  500میلیون ريال تا  20میلیارد ريال
مازاد بر  20میلیارد ريال

 1.500.000ريال
نسبت به مازاد  2درهزار
ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري
 1.500.000ريال
نسبت به مازاد  2درهزار
ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري

مبلغ کارمزد بر مبناي خالص تسهیالت اعطايي و مطابق با تعرفه کارمزد ارزيابي اموال و امالک

جدول کارمزد مربوط به تسهيالت سرمایه در گردش ـ کاالهای سرمایه ای
انجام تعهدات (گشایش اعتبار اسنادی ـ ضمانتنامه)
ردیف

نوع تسهیالت/تعهدات

بر مبنای تهیه گزارش کارشناسی /اطالعاتی

سایر توضیحات

1

هزینه کارشناسی(ارزیابی) طرحها

 1/5در هزار خالص تسهیالت و مطابق توضیحات ارائه شده

 1/5درهزار تسهیالت مصوب (فقط سهم بانک) که  0/5در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح
محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیرقابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان  1/5در
هزار محاسبه و پس از کسر  0/5در هزار مبلغ مأخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد.

2

حق کارشناسی جهت اعطای
تسهیالت سرمایه در گردش

نیم در هزار خالص تسهیالت

3

حق کارشناسی جهت اعطای
تسهیالت به منظور تأمین کاالی
سرمایه ای واحدهای تولیدی و
خدماتی و بازرگانی خارج از طرح*

 1/5در هزار خالص تسهیالت ریالی ـ نیم در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش
درخواست و مابقی درصورت تصویب تا میزان  1/5در هزار محاسبه و پس از کسر
 0/5در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد.

4

پیشنهادات ترکیبی (تسهیالت سرمایه
در گردش/کاالهای سرمایه ای/
تعهدات)

نیم در هزار خالص تسهیالت ریالی سرمایه در گردش و  1/5در هزار خالص تسهیالت
سرمایه ای.
در این ارتباط نیازی به اخذ کارمزد تهیه گزارش اطالعاتی/کارشناسی جهت انجام
تعهدات نمی باشد.

5

انجام تعهدات موردی (گشایش
اعتباراسنادی ،ضمانتنامه ها)

نیم در هزار مبلغ گشایش یا ضمانت نامه ( حداقل 125.000ریال برای اشخاص حقیقی
و  250.000ریال برای اشخاص حقوقی و حداکثر یک میلیون ریال)

کارمزدهای مذکور درصورت عدم استفاده از تعهدات مصوب غیرقابل برگشت خواهد بود.

6

هزینه تهیه گزارش اطالعات اعتباری

-

اشخاص حقیقی  250.000ریال ** و اشخاص حقوقی  1.000.000ریال ***

7

بابت برقراری حد ساالنه تسهیالت
سرمایه در گردش

نیم در هزار مبلغ مصوب حد ساالنه اعتباری

عالوه بر اخذ هزینه تهیه گزارش اطالعاتی ( 250هزار ریال برای اشخاص حقیقی و یک میلیون ریال برای
اشخاص حقوقی) ،الزمست حق کارشناسی مذکور در ابتدای برقراری حد از مشتری اخذ گردد .

8

بابت برقراری حد ساالنه اعتباری جهت
تعهدات

نیم در هزار مبلغ حد ساالنه اعتباری و حداکثر تا سقف 20میلیون ریال

 -1حق کارشناسی های اخذ شده درصورت عدم استفاده از تسهیالت مصوب غیرقابل برگشت خواهد بود
 -2درصورت درخواست مجدد استفاده از تسهیالت قبل از انقضای اعتبار گزارش کارشناسی/اطالعاتی حق
کارشناسی های مربوطه اخذ گردد .
 -1حق کارشناسی های اخذ شده درصورت عدم استفاده از تسهیالت مصوب غیرقابل برگشت خواهد بود.
 -2درصورت درخواست مجدد استفاده از تسهیالت قبل از انقضای اعتبار گزارش کارشناسی می بایست
کارشناس ذیربط در ارتباط با موضوع اعالم نظر نموده و حق کارشناسی اخذ گردد.
 -3درصورت درخواست مجدد استفاده از تسهیالت قبل از انقضای اعتبار گزارش اطالعاتی وحتی درصورت
عدم تهیه آن ،جهت انعقاد هر قرارداد حق کارشناسی های اخذ می گردد.

 -1حق کارشناسی های اخذ شده درصورت عدم استفاده از تسهیالت مصوب غیرقابل برگشت خواهد بود.
 -2کارمزد صدور تعهدات مطابق بخشنامه های جاری محاسبه و از مشتری اخذ می گردد.

-1مدیریتهای شعب مناطق می توانند نسبت به اعمال تخفیف حداکثر تا  %50حق کارشناسی مذکور اقدام
نمایند .بخشودگی حق کارشناسی بابت موارد خاص تا  %100در اختیار کمیته عالی اعتباری می باشد.
 -2عالوه بر اخذ هزینه تهیه گزارش اطالعاتی ( 250هزار ریال برای اشخاص حقیقی و یک میلیون ریال برای
اشخاص حقوقی) ،حق کارشناسی مذکور در ابتدای برقراری حد از متقاضیان اخذ گردد.

 به منظور عدم اعتراض آتی مشتری مبنی بر عدم عودت کارمزدهای مذکور الزمست واحدهای اجرایی نسبت به توجیه کافی مشتری و اخذ تعهدنامه کتبی از وی مبنی بر غیرقابل برگشت
بودن کارمزدهای مربوطه درصورت عدم استفاده از تسهیالت مصوب اقدام نمایند.
 درصورت عدم استفاده مشتری از تسهیالت سرمایه در گردش و یا در صورتیكه گزارش کارشناسی در خصوص تسهیالت موضوعه تهیه و در نهایت توجیهات الزم جهت برقراری تسهیالت از
سوی کارشناس احراز نگردید کارمزدهای مذکور غیرقابل برگشت خواهد بود لیكن در صورتیكه ارکان اعتباری ذیربط بنا به سیاستهای جاری و اعتباری بانک و یا بدلیل مدیریت کنترل منابع و
مصارف  ،از تصویب تسهیالت پیشنهادی منصرف گردند کارمزدهای دریافتی بامجوز رکن اعتباری تصویب کننده ( مدیریت های شعب  /مدیریت امور اعتباری ) و با هماهنگی مدیریت امور
مالی ( با توجه به مفاد بخشنامه های شماره  541جهت کنترل گردش بدهكار حسابهای درآمدی ) قابل استرداد می باشد.
*عبارت "خارج از طرح" به معنی اعطای تسهیالت به منظور تام ین کاالی سرمایه ای است که قبالً در طرح پیش بینی نشده و یا اعطای تسهیالت جهت خرید ماشین آالت و تجهیزات جدیدی
است که نیاز به بررسی ،بازدید و کارشناسی دارد( .توضیح اینكه اعطای تسهیالت خرد جهت خرید خودرو و خرید کاال مشمول این بند نمی شود).
** تهیه گزارش اطالعا ت اعتباری برای شخصیت های حقیقی (صاحبان شرکت و یا موسسه و  )...به عنوان ضامن تسهیالت اعطایی به ازای هر شخص حقیقی مطابق تعرفه مذکور
محاسبه می گردد.
*** تهیه گزارش اطالعات اعتباری برای شخصیت های حقوقی که دارای تعدادی شخص حقیقی (صاحبان شرکت و یا موسسه و  )...می باشد به هر تعداد که باشند و به عنوان
صاحبان /امضاء داران شرکت به بانک معرفی می گردند ،مجموعاً یک گزارش اطالعات اعتباری تلقی و صرفاً مشمول یک کارمزد می گردد.

ردیف

نرخ کارمزد

نوع خدمت

مطابق با تعرفه ابالغی از سوی بانک مرکزی به شرکت مذکور

اخذ استعالم از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

واگذاری سهم الشرکه بانک به غیر
تمدید تسهیالت عقود مشارکتی ناتمام
اعتبـــــاری

8

الف ـ گزارش آمار و استعالم

اشخاص حقیقی  10هزار ریال

اشخاص حقوقی  20هزار ریال

ب ـ گزارش پایه

اشخاص حقیقی  60هزار ریال

اشخاص حقوقی  100هزار ریال

ج ـ گزارش استاندارد

اشخاص حقیقی  70هزار ریال

اشخاص حقوقی  110هزار ریال

د ـ گزارش پیشرفته

اشخاص حقیقی  80هزار ریال

اشخاص حقوقی  120هزار ریال

هـ ـ گزارش سابقه

اشخاص حقیقی  60هزار ریال

اشخاص حقوقی  100هزار ریال

براساس ارزیابی امالک و ساختمان مندرج در ردیف ( 7اموال منقول و غیرمنقول)
 0/5درصد مبلغ تسهیالت حداکثر  2.000.000ریال

بررسی اصالت پیش فاکتور

بدون کارمزد

صلح حقوق و انتقال تعهدات

یک درصد مانده اصل تسهیالت قابل انتقال حداقل یک میلیون ریال و حداکثر  5میلیون ریال

تفكیک ،تغییر و تعویض رهینه یا وثیقه
اقاله ملک
امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهیالت طرح ها
امور مربوط به بررسی رهن مازاد سایر سازمان ها و بانک ها
تكمیل فرم یارانه تسهیالت تكلیفی
نظارت بر مصرف تسهیالت مشارکت مدنی ساختمانی

مقطوع یک میلیون ریال
یک میلیون و پانصد هزار ریال
نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل
مقطوع یک میلیون ریال
یكصد هزار ریال
نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل

صدور اخطار کتبی جهت اقساط یا مطالبات غیرجاری شخصی
ملک مرهونه
انتقال
ثالثلوازم خانگی
شخصخرید
تسهیالتبهجهت
مشتریان و
تغییر ضامنین تسهیالت

هر برگ  20،000ریال به عالوه هزینه پستی (در صورت وجود)
مقطوع یک میلیون ریال
مقطوع یک میلیون ریال

عدم استفاده از حد تسهیالت مصوب بعد از  45روز از تاریخ

یک درصد در سال به ازای مانده استفاده نشده از تاریخ ابالغ

تشكیل پرونده اعتباری اعم از تعهدات یا تسهیالت( به استثنای

مقطوع  200،000ریال

ابالغ ()Commitment fee
قرض الحسنه )

پذیرش اوراق گواهی حق تقدم ،هنگام پرداخت تسهیالت
تضمین اوراق بهادار (شامل اوراق مشارکت ،صكوک و )...
توسط بانک عامل

یک در هزار مبلغ تسهیالت
حداقل به میزان کارمزد صدور ضمانت نامه ها متناسب با وثایق و حداکثر تا دو برابر آن

نوع خدمت و شناسه مربوط

ردیف

نرخ کارمزد

 -9سایر خدمات

9-1

نگهداری مانده های مطالبه نشده و راکد

9-2

تهیه تصویر (صدور سند المثنی) اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری

9-3

صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی در سایر شعب

بدون کارمزد

9-4

تغییر اطالعات حساب مشتریان شامل :مشخصات فردی ،آدرس و ...

بدون کارمزد

9-5

* بازبینی تصاویر دوربین های مدار بسته ( اعم از داخل و بیرون ) شعب به درخواست مشتری

500،000ریال

9-6

اطالعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی

 350،000ریال

9-7

تنظیم وکالتنامه های داخلی به درخواست مشتری

 100.000ریال

9-8

**گواهی اعالم بدهی و یا مانده هرگونه از حسابها به مراجع ذیصالح به درخواست مشتری

 100،000ریال

9-9
9-10

***دریافت حضوری قبوض آب ،برق ،گاز ،تلفن ،شهرداری ،راهنمایی و رانندگی و  ...و ارسال ته سوش /ارسال الكترونیكی
اطالعات و ارسال وجوه قبوض دریافتی به شرکتها ،سازمانها و  ...ذیربط( اخذ کارمزد از سازمان /شرکت ذیربط)
***دریافت غیرحضوری قبوض از طریق تلفنبانک/اینترنت بانک /موبایل بانک /خودپرداز و ارسال الكترونیكی اطالعات
و وجوه قبوض دریافتی به شرکتهای مذکور

بدون کارمزد
برای یک سند ( مستقل از تعداد برگه های آن )  20،000ریال و
به ازای هر سند المثنی مازاد بر یک سند  ،چنانچه حداکثر یكسال
از تاریخ سند سپری شده باشد  5،000ریال و در صورت گذشت
بیش از یكسال از تاریخ سند  10،000ریال دریافت می گردد .

 20،000ریال
 1،000ریال به ازا هر قبض

9-11

پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق فایل

هر نفر  2.500ریال از سازمان یا شرکت

9-12

****پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها از طریق ایمیل

هر نفر  2.500ریال از سازمان یا شرکت

9-13

*****واگذاری چک از طریق فایل

بدون کارمزد

*منظور از مشتري ،متقاضي دريافت خدمت است که با دستور مرجع قضايي به بانک مراجعه مي نمايد .
** منظور از مشتري ،مشتري شعبه ( صاحب حساب يا نماينده قانوني وي ) بوده و در مواردي که درخو است از طرف مراجع قضايي انجام مي شود و يا شاکي با حکم مراجع
قضايي مراجعه مي نمايد ،کارمزدي تعلق نمي گیرد .
*** بابت دريافت قبوض شرکت هاي خدماتي آب ،برق ،تلفن و ...هیچگونه کارمزدي از مشتري دريافت نگرديده و مبالغ اعالمي در جدول فوق ،مربوط به کارمزد دريافتي بانک
از شرکت هاي خدماتي مذکور مي باشد.
****فعالً اين خدمت در بانک تجارت ارائه نميگردد.
***** خدمت مذکور در بانک تجارت در حال پیادهسازي مي باشد.

ردیف

10

نوع خدمت

خدمات sms
Banking

11

خدمات تلفنبانک

12

خدمات اینترنتی

13

خدمات خودپرداز

مبلغ کارمزد

توضیحات ضروری

اعالم مانده

250ريال به عالوه هزينه پیامک

کلیه کارمزدهاي اين بخش توسط

اعالم سه گردش آخر حساب

250ريال به عالوه هزينه پیامک

سیستم موبايل بانک از حساب مشتري

انتقال وجه

250ريال به عالوه هزينه پیامک

کسر مي گردد و ارتباطي با فعالیت شعب

درخواست وضعیت دسته چک

250ريال به عالوه هزينه پیامک

ندارد.

انتقال وجه

250ريال

کلیه کارمزدهاي اين بخش توسط

اعالم مانده

250ريال

سیستم تلفنبانک از حساب مشتري کسر

اعالم سه گردش آخر حساب

250ريال

مي گردد و ارتباطي با فعالیت شعب

درخواست وضعیت دسته چک

250ريال

ندارد.

ارائه صورتحساب

250ريال

خريد و فروش سهام

250ريال

کلیه کارمزدهاي اين بخش توسط

وضعیت دسته چک

250ريال

سیستم اينترنت بانک از حساب مشتري

انتقال وجه

250ريال

کسر مي گردد و ارتباطي با فعالیت شعب

اعالم مانده

250ريال

ندارد.

تغییر رمز کارت

بدون کارمزد

اعالم مانده حساب

غیر شتابي بدون کارمزد
شتابي  1.000ريال از مشتري

کارمزد اين بخش توسط مرکز شتاب از
حساب دارنده تجارت کارت کسر مي
گردد و ارتباطي با فعالیت شعب ندارد.

