
Terms and conditions
The Instant Payment Service “sarie” is a new service to facilitate money transfers below 

SAR 20,000 which allows Riyad Bank customers to transfer locally between participating 

banks around the clock. Additionally, Corporate customers are able to transfer money 

using alternative identifiers such as (Mobile number, Email, National ID, Iqama) with all 

ease.

Features:

• Instant Transfers to local banks

• Transferring money 24 hours 7 days a week

• Using alternative identifiers for transfer, such as (mobile number, the national ID num-

ber/Iqama or Email)

• Transfer without adding or activating a beneficiary in the quick transfers limit

sarie transfers limit:

The Users can make Instant Transfers either to saved list of beneficiaries or transfers 

without the need to create and activate beneficiaries; i.e. transfers can perform by 

entering beneficiaries IBAN number or a proxy identifier such as Saudi National ID/Iqa-

ma number, Mobile Number or the email ID.

An explicit consent from customers are required through channels in order to activate 

and use proxy transfer services. Whilst the Customers will also have the option in digital 

channels to opt out of proxy transfer services at any time.

• Instant Transfer limits through saved or added Beneficiary: The maximum limit for 

instant transfers to saved or added beneficiary is SAR 20,000, the transactions above 

this limit will be processed through normal local bank transfer method without any 

change.

• Limits for Quick Transfers using IBAN or Alias: The Users will have utility to make quick 

transfers by entering the Beneficiary’s IBAN or Alias and without the need to create and 

activate beneficiary beforehand. The maximum transfer limit for this service is SAR 

2500 and it is configurable for Users to set the desired limit within the maximum range, 

by default the limit will remain as zero.

Is transferring to alternative identifiers requires adding and activating beneficiary?

What are the fees when using Instant Payments Service “sarie”?

الشروط واألحكام
بنك  بين  سعودي)  ريال  ألف   20) المالية  الحواالت  عملية  لتسهيل  "سريع"  الفورية  المدفوعات  خدمة 
أيام  24 ساعة طوال  النظام  يتوفر  الحواالت،  إرسال واستقبال  المحلية وتسريع عملية  والبنوك  الرياض 

األسبوع (بشكل فوري).
تمكن الخدمة عمالء الشركات من اجراء حواالت إلى عمالء بنك الرياض أو عمالء البنوك المحلية المشاركة 
في خدمة المدفوعات الفورية "سريع". وكذلك سيتمكن العمالء من التحويل عن طريق الُمعرفات البديلة 

مثل (رقم الجوال، البريد اإللكتروني، الهوية الوطنية/اإلقامة) بكل سهولة وامان.

المزايا:
• تحويل فوري للبنوك المحلية

• تحويل األموال على مدار 24 ساعة 7 أيام في األسبوع
• استخدام معرفات بديلة للتحويل، مثل (رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية / اإلقامة أو البريد اإللكتروني)

• التحويل بدون إضافة أو تفعيل مستفيد في حد الحواالت السريعة

حد تحويالت سريع:
يمكن للمستخدمين إجراء حوالة فورية إما إلى قائمة المستفيدين المحفوظة أو التحويل دون الحاجة إلى 
آيبان  رقم  إدخال  طريق  عن  التحويالت  إجراء  يمكن  المثال،  سبيل  على  المستفيدين؛  وتفعيل  إنشاء 
البريد  معرف  أو  الجوال  رقم  أو  اإلقامة  رقم  الوطنية/  الهوية  رقم  مثل  بديل  معرف  أو  المستفيد 

اإللكتروني.
البديل  المعرف  خدمات  لتفعيل  القنوات  خالل  من  العمالء  من  صريحة  موافقة  على  الحصول  يلزم 
واستخدامها. بينما سيكون للعمالء أيًضا الخيار في القنوات الرقمية إللغاء االشتراك في خدمات المعرف 

البديل في أي وقت.

• حدود التحويل الفوري من خالل المستفيد المضاف: الحد األقصى للتحويالت الفورية للمستفيد المحفوظ 
أو المضاف هو 20,000 ريال سعودي، وستتم معالجة المعامالت التي تزيد عن هذا الحد من خالل أوقات 

العمل الرسمية دون أي تغيير.

البديل: سيكون لدى  • حدود التحويالت السريعة باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو المعرف 

 (IBAN) الدولي  المصرفي  الحساب  رقم  إدخال  طريق  عن  سريعة  تحويالت  إلجراء  فائدة  المستخدمين 
الخاص بالمستفيد أو المعرف البديل دون الحاجة إلى إنشاء المستفيد وتنشيطه مسبًقا. الحد األقصى 
للتحويل لهذه الخدمة هو 2,500 ريال سعودي ويمكن للمستخدمين ضبط الحد المطلوب ضمن النطاق 

األقصى، افتراضًيا سيظل الحد صفًرا.

هل يلزم التحويل باستخدام المعرفات البديلة إلى إضافة وتفعيل المستفيد؟

ما هي رسوم التحويل باستخدام خدمة المدفوعات الفورية "سريع"؟

نعم، إضافة وتفعيل

حد الحوالة بالريال إضافة مستفيد

من 0 إلى أقل من 2,500 ال يلزم

من 2,500 إلى 20,000

1.00

حد الحوالة بالريال رسوم التحويل بالريال (بدون قيمة الضريبة المضافة)

من 0 إلى أقل من 500 0.50

من 500 إلى 20,000

YES, add and activate

LIMIT IN (SAR) ADD A BENEFICIARY

From 0 to 2,500 Non-mandatory

From 2,500 to 20,000

1.00

LIMIT IN (SAR) CHARGING FEES IN (SAR, EXCLUDING VAT)

From 0 to 500 0.50

From 500 to 20,000


