التسعيرة البنكية لمختلف المنتوجات و الخدمات
أمنية بنك ،شركة مساهمة ذات مجلس رقابة و إدارة جماعية ،برأس مال قدره  600.000.000درهم ،الكائن مقرها الرئيسي ،ب  397طريق الجامعة (طريق الجديدة سابقا) ،الدار البيضاء المغرب ،مرخص لها من طرف بنك المغرب كبنك تشاركي تحت عدد  58بتاريخ  7جمادى الثانية  6 / 1438مارس ،2017
مسجلة بالسجل التجاري للدارالبيضاء تحت عدد  ،347111ص.و.ض.إ عدد  ،4835396ت.ج عدد  ،18756770الضريبة المهنية عدد  ،37991108ت.م.ش  ،001529642000035هاتف رقمwww.umniabank.ma ،0522646264 :

الئحة الخدمات البنكية المجانية طبقا للنصوص التنظيمية لبنك المغرب
الخدمات الخاصة بحركات األموال

الخدمات الخاصة بالحسابات
 - 1فتح الحسابات

 - 1سحب النقود بالشيك لدى الشباك الحامل للحساب المدين

 - 2تسليم دفتر التوفير

 - 2سحب النقود بتقديم دفتر التوفير

 - 3طلب شهادة كشف الهوية البنكية

 - 3دفع النقود ( دون احتساب رسوم التنبر )

 - 4تغيير عناصر كشف هوية صاحب الحساب

 - 4إصدار تحويل من حساب لحساب

 - 5توطين األجرة

 - 5استقبال وضع رهن اإلشارة أو التحويالت داخل الوطن

 - 6تسليم دفتر الشيكات

 - 6استقبال وضع رهن اإلشارة داخل الوطن

 - 7إصدار و إرسال كشف حساب العميل
 - 8اإلطالع وطبع الرصيد وكشف الحساب عبر الشباك األوتوماتيكي البنكي و األنترنيت

الخدمات الخاصة بالشيكات

 - 9تصفية الحسابات

 - 1رفض الشيك بسبب نقص شكلي
 - 2التعرض على فقدان أو سرقة الشيك

الخدمات الخاصة بالمصرفية اإللكترونية
 - 1سحب النقود لدى الشبابيك األوتوماتيكية الخاصة بالمؤسسة البنكية الحاملة للحساب

الخدمات المصرفية عن بعد

 - 2إعادة حساب القن السري للبطاقة البنكية
 - 3التعرض على فقدان أو سرقة البطاقة البنكية

 - 1الولوج للبنك عبر الحاسوب

 - 4استبدال بطاقة معيبة غير مستخدمة من قبل حاملها

 - 2الولوج للبنك عبر الهاتف النقال

العموالت الرئيسية بالدرهم
مع احتساب الرسوم

 - Iالخدمات الخاصة بالحسابات
			
 - 1مصاريف اشتغال الحساب

مع احتساب الرسوم

 - IVالخدمات الخاصة بالشيكات
 - 1التحصيل

• حساب أمنية

كل سنة

300

• من حساب لحساب أمنية

• حساب أملي

كل سنة

مجانا

• من حساب لحساب من بنك آخر

• حساب Premium

كل سنة

840

 - 2الرفض

مجانا
لكل شيك

11

 - 2خدمات االستعالمات

• رفض شيك لغياب أو لقلة المؤونة

132

كشف الحساب

• رفض شيك ألسباب أخرى (نقص شكلي)

22

• إصدار بالوكالة

لكل إصدار

16,5
مجانا

• الموجه للعميل
البحث و طبع الوثائق و كشف الحسابات
• مدة > سنة

لكل إصدار

22

• مدة ≤ سنة

لكل إصدار

33

 - 3تسليم الشواهد
• شهادة الرصيد

55

• شهادة التحويل للطلبة

55

• شهادة القدرة المالية

165

• تسليم شهادة بنكية لمدققي الحسابات

550

• شواهد أخرى

110

مع احتساب الرسوم

 - IIالخدمات الخاصة بحركات األموال
 - 1سحب النقود

16,5

• بشيك بنكي
 - 2التحويالت بالمغرب
تحويل فوري

مجانا

• نحو عميل أمنية بنك

22

• نحو بنك آخر
تحويل منتظم
• تحويالت مجمعة

لكل تحويل

16,5 - 11

• رفض تحويل

لكل تحويل

13,2

 - 3تفويض باالقتطاعات

 - 3المتأخرات
• رجوع شيك غير مؤدى

27,5

• احتجاج عن رجوع شيك غير مؤدى

550

• تعديل حادث في األداء

11

شهادة عدم أداء شيك مرجوع غير مؤدى
 - 4المصادقة

 - 5التعرض

 - 6مختلف
• تسليم شيك بنكي

24,2

• إرسال دفتر الشيكات إلى مكان اإلقامة عن طريق بريد مضمون

38,5

• تجاوز فترة االحتفاظ بدفتر الشيكات

38,5

 - Vالخدمات الخاصة بالكمبياالت

مع احتساب الرسوم

 - 1طلب دفتر الكمبياالت
• دفتر  50نموذجا

49,5

• دفتر  100نموذج

77

 - 2العمليات على الكمبياالت
• تحصيل الكمبياالت

16,5

• طلب إشعار بمآل

14,3

• تعرض

لكل قسيمة

22

• رفض لغياب أو لقلة المؤونة

• اعتراض

لكل قسيمة

22

• رفض لسبب آخر

• الوكالة

لكل عملية

• الشباك األوتوماتيكي البنكي

لكل عملية

11

مع احتساب ال رسوم

 - IIIالخدمات الخاصة بالمصرفية اإللكترونية

33

• إلغاء التعرض

• اتوماتيكي

33

60,5

• التعرض على األداء

لكل خصم

 - 4وضع رهن اإلشارة الصادر عن

22

• إلغاء شيك بنكي أو شيك مصادق عليه

11

• لغياب المؤونة

27,5

• المصادقة على الشيكات

• التعرض على األداء

16,5

22

لكل ورقة تجارية

220-55
27,5
22
19,8

• تأكيد أو تغيير مكان اإلقامة

مع احتساب الرسوم

 - VIعمليات خاصة
 - 1وقف الحسابات
• حجز حصري ،إشعار طرف ثالث مستلم.

341

• تسوية التركة

مجانا

 - 2جمع و  /أو تسليم األموال

 - 1العموالت

• األموال

121

• بطاقة أمنية

كل سنة

150

• الرسائل و  /أو القيم

121

• بطاقة Gold

كل سنة

550

 - 3كراء الخزانة الحديدية

• بطاقة Platinum

كل سنة

840

• كراء الخزانة الحديدية

بطاقات السحب واألداء الدولية

• استبدال المفاتيح

بطاقات السحب المحلية
كل سنة

• بطاقة أملي

55

بطاقة مسبقة الدفع
• بطاقة ميسرة

كل سنتين

66

كل سنة

77

 - 2عمليات مختلفة
• االستبدال

لكل عملية

33

• االعتراض

لكل عملية

مجانا

لكل عملية
لكل عملية
لكل عملية

مجانا
11
5,5

• التعبئة :

3630

مع احتساب الرسوم

 - 1تكاليف دراسة الجدوى :
• شراء سكن أو بقعة أرضية

بطاقة األداء عبر االنترنيت
• بطاقة Usurf

 - VIIعموالت خاصة بالتمويل

كل سنة

935

 0,1%من ثمن العقار

 - 2تكاليف أخرى :
• تكاليف وثيقة تحرير أو رفع اليد

330

• نسخ رفع اليد

440

• تكاليف إعالم بعارض أداء متعلق بعملية استيفاء

11

• تكاليف الخبرة
عبر الشباك األوتوماتيكي البنكي
بالوكالة
بالتحويل

 - 3عمليات عبر الشباك األوتوماتيكي البنكي
• السحب عبر الشباك األوتوماتيكي البنكي لبنك آخر

لكل عملية

6,6

• تسليم الشيك

لكل عملية

11

• أداء الفواتير

لكل عملية

مجانا

 - 4البحث في إطار الشكايات المتعلقة بالشباك األوتوماتيكي البنكي
• مدة <  6أشهر

33

• مدة ≥  6أشهر

66

 -خارجية

استرجاع التكاليف بالتساوي

 - 3الشواهد :
• شهادة التمويل

110

• شهادة ضريبة الدخل

110

• شواهد أخرى

165

 - VIIIالخدمات المصرفية عن بعد

مع احتساب الرسوم

UConnect - 1
• االشتراك في الخدمة
• العمليات على الحساب

مجانا
 50%على السعر االعتيادي

توضح هذه الوثيقة ،التي ال تقوم مقام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،جزءا مهما من التعريفة الخاصة بمنتوجاتنا الرئيسية و خدماتنا و العمليات البنكية السارية ابتداء من  06مارس  2019و التي نقترحها على عمالئنا أفرادا أو مهنيين .يمكن أن يطال التعريفة تعديل أو تغيير ،إن حدث ذلك،
و عند الحاجة لتوضيح إضافي ،ال تترددوا في االتصال بمسؤول العالقات مع العمالء بالوكالة أو زوروا موقعنا اإللكتروني  - www.umniabank.maتعريفة خاضعة لضريبة على القيمة المضافة .10%

