
Applicable ChargesFee Description
1.05% of the loan amount 
(min AED 525 and max AED 2,625)Loan Processing Fee

1.05% of principal outstanding amount 
(Max AED 10,500)Early Settlement Fee

AED 52.50Late Payment Fee 

FreeChange in Mode of Payment 

AED 105 Deferment 

FreeTemporary Release of Mortgage

FreeChange of Registration 

FreePre-payment of Installment  
(max of 3 installments)

1.05% of the payment made  
(Max AED 10,500) 

Partial Settlement (amount equivalent to  
3 installments and above)

AED 262.5 Rescheduling Fee

FreeChange of due date on  
Standing Instructions

FreeNOC to Traffic Department

FreeDirect Debit Return Charges 

FreeClearance Letter

AED 105 Cheque Returned Charges

AED 52.5 Liability / No Liability Letter

FreeClearance Letter

Corporate/Business Loan
1.05% of the Loan amount (Min AED 525)Processing Fee - Corporate

1.05% of the Loan amountProcessing Fee - Commercial Vehicles / Fleet

FreeVehicle Mortgage Placement Fee

FreeVehicle Mortgage Release Fee

5.25% of outstanding principalPrepayment Charges - Business Loans - 
Commercial Vehicles

1.05% of outstanding principalPrepayment Charges - Corporate

AED 105 per month Delayed Payment Penalty Charges

AED 262.5 Switch Payment Method / Replacing PDC

AED 210Statement of Account

AED 262.5 Repayment Schedule

AED 52.5 Liability Letter

FreeVehicle Release Letter

AED 105 Temporary - Vehicle Release Letter

AED 105 Request for Company Name Change

AED 105 Request for Plate Number Change

AED 105 Request for Asset / Vehicle Modification

AED 525 if applicablePre-installment Charges

All Fees and Interest are subject to change at the sole discretion of the bank.

Above fees/charges are inclusive of Value Added Tax (VAT) in line with the UAE CB 
and Federal Tax Authority regulations.
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الرسوم المطبقة شرح الرسوم
 1.05% من قيمة القرض

)حد أدنى 525 درهم وحد أقصى 2,625 درهم( رسم إجراءات معاملة القرض

 1.05% من القيمة األساسية المستحقة
)10,500 درهم كحد أقصى(

رسم التسوية المبكرة

52.50 درهم رسم التأخر بالدفع

مجانًا تغيير طريقة الدفع

105 درهم رسم التأجيل

مجانًا اإلبطال المؤقت للرهن

مجانًا تغيير التسجيل

مجانًا الدفع المسبق لألقساط )3 أقساط كحّد أقصى(

1.05% من مبلغ التسوية الجزئي التسوية الجزئية )مبلغ يعادل 3 أقساط وأكثر(

262.50 درهم رسم إعادة جدولة القرض

مجانًا تغير التاريخ المستحق لألوامر الدائمة

مجانًا شهادة عدم ممانعة موّجهة لقسم المرور

مجانًا رسم إرتجاع الخصم المباشر

مجانًا شهادة براءة ذمة

105 درهم  رسم إرتجاع شيك

52.50 درهم  إصدار رسالة مديونية / عدم مديونية

مجانًا شهادة براءة ذمة

قرض الشركات / األعمال
1.05% من قيمة القرض )525 درهم كحّد أدنى( الرسوم اإلدارية - للشركات

1.05% من قيمة القرض الرسوم اإلدارية - المركبات التجارية / األساطيل

مجانًا رسوم إيداع رهن السيارة

مجانًا رسوم فك رهن السيارة

5.25% من المبلغ المستحّق رسوم الدفع المسبق - قروض األعمال - 
المركبات التجارية

1.05% من المبلغ المستحّق رسوم الدفع المسبق - للشركات

105 درهم في الشهر غرامة السداد المتأخر

262.50 درهم PDC  تبديل طريقة الدفع / استبدال الـ

210 درهم كشف الحساب

262.50 درهم جدول الدفع

52.50 درهم رسالة مديونية

مجانًا رسالة إخالء المركبة

105 درهم رسالة إخالء المركبة المؤقت

105 درهم طلب تغيير اسم الشركة

105 درهم طلب تغيير رقم اللوحة

105 درهم طلب تعديل األصول/ المركبة

525 درهم إن وجدت رسوم األقساط المسبقة

تخضع جميع الرسوم والفوائد للتغير بناًء على التقدير المطلق للبنك.

الرسوم واألجور المذكورة في األعلى تشمل ضريبة القيمة المضافة )VAT( تماشياً مع قوانين البنك 
المركزي وسلطة الضرائب الفيدرالية.

قروض السيارات
الرسوم واألجور


