BANKING FEES
AND CHARGES

الرسوم والتكاليف
البنكية

PERSONAL FINANCE FEES

رسوم التمويل الشخصي

Management Fee*

1% of finance amount, or 5000 SAR whichever is lower

Late Payment Fee

SR 200

 ريال أيهما أقل5000  من مبلغ التمويل أو%1

*رسوم إدارية

 ريال200

رسوم التأخير في السداد

HOME FINANCE FEES

 قد يتم فرض رسوم إضافية على أي عملية مشار إليها أعاله:مالحظة

Property Evaluation Fee*

1% of finance amount, or 5000 SAR whichever is lower

Late Payment Fee

SR 200

 و ســوف.أو الرســوم المذكــورة فــي هــذه المطويــة غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافة/* إن العمــوالت و
 واعتبارهــا،تحتســب علــى العميــل أي ضريبــة قيمــة مضافــة تنطبــق علــى العمولــة أو الرســم المذكــور
.واجبــة الســداد مــن طرفــه باإلضافــة إلــى المبالــغ المتفــق عليهــا هنــا

Note: Additional fees may apply for any transaction above
* All fees and commissions payable pursuant to this leaflet are exclusive of value added
tax. Any chargeable value added tax in respect of the aforementioned fee or commission
shall be payable by the client together with and in addition to any sum agreed to be paid
hereunder.

لك األولوية على الدوام

WE ALWAYS PUT YOU FIRST
You’ll feel the difference when you choose to bank with Alawwal.
Whether it’s help with your account, questions about recent transactions or suggestions to
improve our service, you can be sure we’ll be listening and ready to help.

.سوف تشعر بالفرق عندما تختار البنك األول
 أو، أو كانــت لديــك أســئلة حــول أحــدث عملياتــك المصرفيــة،ســواء كنــت بحاجــة لخدمــات خاصــة بحســابك
. كــن واثقــاً بأننــا ســنصغي إليــك ونوفــر لــك الدعــم،اقتراحــات حــول كيفيــة تحســين خدماتنــا

GET IN TOUCH, ANYTIME.

. في أي وقت،تواصل معنا

ONLINE AT ALAWWALBANK.COM
CALL US ON 800 124 3000
DROP INTO YOUR NEAREST BRANCH

ALAWWALBANK.COM عبر اإلنترنت على
800 124 3000 اتصل بنا على
تفضل بزيارة فرعنا األقرب إليك

SOME PRODUCTS THAT MIGHT INTEREST YOU

TEDALLAL

HOME FINANCE

PERSONAL FINANCE

منتجات أخرى قد تهمك

CREDIT CARDS

بطاقات االئتمان

التمويل الشخصي

التمويل العقاري

تدلل

