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Applicable ChargesFee Description

1.05% of the loan amount  
(min AED 525 and max AED 2,625)

Loan Processing Fee 
(New)

1.05% of the incremental loan amount 
(min AED 525 and max AED 2,625)

Loan Processing Fee 
(Top Up)

Rate 
(Reducing) 
per month

Annual 
Set Up Fee

Overdraft (OD) 
Type

1.50%AED 210Overdraft (OD) 
against Salary

0.40%AED 210
Overdraft (OD) 
against Fixed 
Deposit (FD)

Overdraft (OD)

AED 52.5 Late Payment 
Charge

AED 105Installment 
Deferment Fee

AED 262.5 Rescheduling Fee

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

FreeChange in Due Date

FreeAdvance EMI 
(up to 3 EMIs)

FreeClearance Letter

1.05% of payment made  
(max AED 10,500)Partial Payment

AED 52.5 Liability / No Liability 
Letter

AED 52.5 Loan Cancellation Fee

FreeDirect Debit  
Return Charges

FreeRequest for  
Other Letters

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.

Personal Loan
Fees and Charges
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الرسوم المطبقة شرح الرسوم

 1.05% من قيمة القرض 
)حد أدنى 525 درهم و حد أقصى 2,625 درهم(

رسم إجراءات معاملة 
قرض جديد

1.05% من قيمة الزيادة على رصيد القرض )حد 
أدنى 525 درهم و حد أقصى 2,625 درهم(

رسم إجراءات معاملة 
زيادة رصيد القرض

المعّدل 
)المتناقص( 

في الشهر

الرسم السنوي 
لعملية الضبط 

نوع السحب 
على المكشوف

%1.50 210 درهم
السحب على 

المكشوف 
مقابل الراتب

%0.40 210 درهم

السحب على 
المكشوف 

مقابل الوديعة 
الثابتة

 السحب على
المكشوف

52.5 درهم رسم التأخر بالدفع

105 درهم رسم تأجيل دفع القسط

262.5 درهم رسم إعادة جدولة القرض

 1.05% من قيمة الرصيد األساسي المستحق 
)10,500 درهم كحد أقصى( رسم التسوية المبكرة

مجانًا تغير تاريخ إستحقاق 
الدفع

مجانًا  دفع القسط قبل موعده 
)لغاية 3 أقساط(

مجانًا شهادة براءة ذمة

 1.05% من الدفعة المسددة
)10,500 درهم كحد أقصى( رسم دفعة جزئية

52.5 درهم إصدار رسالة مديونية / 
عدم مديونية

52.5 درهم رسم إلغاء القرض

مجانًا رسم إرتجاع الخصم 
المباشر

مجانًا طلب خطابات أخرى

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.

القروض الشخصية
الرسوم واألجور


