Emirates Lebanon Bank SAL

Drafted on the

Key Fact Statement « KFS054 » ‐ Term Account (TA)
The « Time Deposit Account (TDA) » is a deposit account than can
be opened for all customers (natural or legal person).
Each transaction gives rise to a notice, signed by the executing
officer and handed over to the client. The maturity and the applied
interest rate are detailed on said notice.

. ھو حساب وديعة مجمد مخصص لألفراد و الشركات على حد سواء, حساب ألجل
يحصل العميل على علم ممھور بختم و توقيع المسؤول في المصرف عن كل عملية
.تجري على الحساب
.يتضمن ھذا العلم تاريخ األستحقاق مع قيمة الفائدة على الوديعة
.كل عملية إيداع أو سحب تتم عند االستحقاق

Deposit or withdrawal transactions should be performed at
maturity.
Minimum required account
LBP 5.000.000 / currencies: 3.000
balance to bear interests:
Credit interest
Tiered interest ‐ relative to amount of
deposit
Account management
6 / 12
1 Month:
3 Months:
fees (1/ 3 /6/ 12 Month
Months:
LBP 6.000
LBP 7.500
Maturity):
LBP 9.000
Monthly
Quarterly
Frequency of maturities
Bi‐annually
Annually
Tax on interest
5%

 ماليين ليرة لبنانية أو٥
 من غير عملة٣٫٠٠٠ أكثر من
تصاعدية حسب اھمية الوديعة
ً شھرا١٢  أو٦
 االف ليرة لبنانية٩

 أشھر٣
 االف وخمسماية٧
ليرة لبنانية
شھرية
فصلية
نصف سنوية
سنوية
%٥

الحد األدنى المطلوب للحصول على
فائدة على الحساب
إيرادات الفوائد
شھر واحد
 االف٦
ليرة لبنانية

مصاريف الحساب
 شھر١٢ / ٦ / ٣ /لشھر
دورية استحقاق الفائدة

ضريبة على الفائدة

Client’s name:

: أألسم

Client’s ID number:

: رقم الحساب

I, undersigned, declare that this product suits my needs, after taking
notice of all its specifications & terms detailed in contracts signed
with the Bank.

 يعد االطالع على خصائصه،أنا الموقع أدناه أصرّ ح ان ھذا المنتج يتوافق مع متطلباتي
.وشروطه المدرجة ضمن العقود الموقعة مع المصرف

Client’s Signature

توقيع العميل

This information is accurate at the time of printing this document. Emirates Lebanon Bank SAL reserves the right to make changes
and will inform its customers.
.ل يحتفظ بحقه بتعديل مضمون ھذا المستند وسيعلم عمالءه بذلك.م. ان بنك االمارات ولبنان ش. ان ھذه المعلومات ھي صالحة بتاريخ طبع ھذا المستند

