
الوصف 

(KFS)  بيان المعلومات الرئيسية
C&IB - الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب

هذا المنتج هو عبارة عن حساب مصرفي سيمّكنك من تنفيذ المعامالت المصرفية ومعامالت االّدخار. يوّفر لك بيان 
المعلومات الرئيسية (KFS)؛ الميزات الرئيسية مع معلومات إرشادية عن الفائدة والرسوم واألجور الخاصة بهذا 

المنتج.

الجدول أ: الميزات الرئيسية للمنتج

الوصف 

ينطبق على

دفتر شيكات 

الحساب تحت الطلبالحساب الجاري

الشركات واألفراد

غير متوّفرمتوّفر (بالدرهم اإلماراتي والدوالر األميركي فقط)

الدرهم اإلماراتي، الدوالر األسترالي، الدينار البحريني، الدوالر الكندي، اليورو، الجنيه اإلسترليني، الدوالر الكندي، 
الدينار األردني، الريال العماني، الريال السعودي، الدوالر السنغافوري، الدوالر األمريكي، الذهب، الفرنك 

السويسري، الكرونة الدنماركية، الين الياباني، الكرونة النرويجية، الريال القطري، الراند جنوب األفريقي، الليرة 
التركية، الدوالر النيوزيلندي، الكرونة السويدية والشيكل اإلسرائيلي.

عملة الحساب

غير متوّفرةبطاقة الخصم

نوع الحساب

الجدول ب: معّدالت الفائدة المطّبقة

وتيرة احتساب الفائدةأساس احتساب الفائدةمعّدل الفائدة ( سنويًا)

حساب جاري

 حساب جاري عادي (بالدرهم اإلماراتي فقط)

حساب جاري بالعمالت األجنبية
(جميع العمالت األجنبية الرئيسية

 المحددة أعاله) 

حساب تحت الطلب

حساب عادي تحت الطلب
(بالدرهم اإلماراتي فقط)

حساب تحت الطلب بالعمالت األجنبية
(جميع العمالت األجنبية الرئيسية

المحددة أعاله)

حسب االتفاق

حسب االتفاق

إن بنـك اإلمارات دبـي الوطنـي ش.م.ع هـو بنـك مرخـص مـن قبـل مصرف اإلمارات العربية المتحـدة المركزي. 
تـم توفيـر بيـان المعلومـات الرئيسية هـذه بتوجيهـات مـن مصـرف اإلمارات العربيـة المتحـدة المركـزي وذلـك بموجـب قوانين حمايـة المسـتهلك والمعاييـر المصاحبة.
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لالّطالع على تحديثات الرسوم والنفقات والباقات المصرفية وتفاصيل المنتجات األخرى، يرجى زيارة موقعنا 

عبر اإلنترنت www.emiratesnbd.com/kfs أو مسح رمز االستجابة السريعة

روابط هامة

يحتفظ البنك بالحّق في تعديل الشروط واألحكام الخاصة به، مع إرسال إشعار مسبق قبل ٦٠ يومًا.

يرجى االحتفاظ بدفاتر الشيكات وبيانات االعتماد المصرفية عبر اإلنترنت في مكان آمن في جميع 

األوقات لتجنب أي سوء استخدام أو احتيال.

معلومات إضافية

تحذير
أنت مطالب بتزويد البنك بنسخ محّدثة عن مستنداتك في جميع األوقات. قد يؤدي عدم تقديم هذه المستندات 

إلى فرض رسوم أو تقييد المعامالت أو تجميد الحساب أو إغالقه.

يحّق للبنك إغالق الحساب إذا تبّين أن سلوك الحساب غير متوافق مع سياسة االمتثال الخاصة بالبنك أو بما 
يتماشى مع لوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

وفقًا لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، سيتم إغالق حسابك المصرفي في حال إعادة ٤ 
شيكات بسبب عدم كفاية الرصيد خالل فترة عام واحد.

في حالة إخفاقك في تلبية الشروط واألحكام الخاصة بنا. سواء كان ذلك قبل أو أثناء عالقتك معنا، فستكون 
هناك عواقب قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، تطبيق القيود أو تجميد حسابك أو حتى إغالقه.

يجوز للبنك استخدام أي رصيد دائن يتم االحتفاظ به باسم العميل في أي حساب و/ أو في أي فرع من فروع 
البنك لتسديد أي مديونية أو مبالغ مستحّقة.

إن بنـك اإلمارات دبـي الوطنـي ش.م.ع هـو بنـك مرخـص مـن قبـل مصرف اإلمارات العربية المتحـدة المركزي. 
تـم توفيـر بيـان المعلومـات الرئيسية هـذه بتوجيهـات مـن مصـرف اإلمارات العربيـة المتحـدة المركـزي وذلـك بموجـب قوانين حمايـة المسـتهلك والمعاييـر المصاحبة.
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الحساب الجاري

الجدول ج: باقات العمالء األفراد

الحساب تحت الطلب

ال ينطبق ال ينطبقالحّد األدنى المطلوب للرصيد

(VAT) الرسوم والنفقات الرئيسية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة

رسوم عدم الحفاظ على الحّد
األدنى للرصيد

رسوم فتح الحساب

رسوم إغالق الحساب
(خالل    أشهر من فتحه)

رسوم دفتر الشيكات

رسوم الشيكات المرتجعة
 (أسباب مالية)  

ال ينطبق

مجانــًا

262.50 درهمًا

ال ينطبق

ال ينطبق

315 درهمًا عن كل شيك مرتجع

أول دفتر شيكات مجاني ، وبعد ذلك
سيتم فرض رسوم قدرها

52.5          درهم إماراتي
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