
الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري
ال يطبقال يطبقال يطبق 3,000 درهم)يطبق على الحساب(

الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري
100,000 درهم*5,000 درهم*5,000 درهم* 3,000 درهم)يطبق على حساب التوفير(

الحد األدنى لتحويل الراتب الشهري
15,000 درهم5,000 درهم*5,000 درهمغير متوفر)يطبق على الحساب(**

رسوم لعدم االحتفاظ بالرصيد
)يطبق على الحساب(

25 درهمًا 
مجانًامجانًامجانًافي الشهر

رسوم لعدم االحتفاظ بالرصيد
)يطبق على حساب التوفير(

25 درهمًا 
في الشهر

25 درهمًا في 
الشهر

25 درهمًا في 
الشهر

25 درهمًا في 
الشهر

مجانًامجانًامجانًامجانًاعدم اسـتالم الراتب

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم فتح حساب

رسوم الصراف )إيداع نقدي، سحوبات 
نقدية، تحويل بين الحسابات في البنك، 

إيداع شيك(

مجانًا 6 معامالت 
في الشهر 

وبعدها يتم احتساب
10 دراهم 

لكل معاملة 

مجانًا 8 معامالت
**** في الشهر 

وبعدها يتم احتساب
10 دراهم 

لكل معاملة 

مجانًا 10 معامالت
**** في الشهر 

وبعدها يتم احتساب 
10 دراهم 

لكل معاملة

مجانًا 10 معامالت
**** في الشهر 

وبعدها يتم احتساب 
10 دراهم 

لكل معاملة

رسوم إصدار دفتر شيكات )لدفتر يحتوي 
ال يطبقعلى 25 شيك(

أول دفتر شيكات 
)25 ورقة( مجانًا 

وبعدها يتم 
احتساب 25 درهمًا

أول دفتر شيكات 
)25ورقة( مجانًا 

وبعدها يتم 
احتساب 20 درهمًا

دفتر شيكات 
واحد مجانًا كل 

سنة وبعدها يتم 
احتساب 20 درهمًا

100 درهم100 درهم100 درهمال يطبقرسوم شيك مرتجع
الحد األقصى لعدد عمليات السحب شهريًا 

1111لحساب التوفير الذكي***

رسوم كشف الحساب

طلب نسخة عن كشف الحساب - خدمة 
الهاتف التفاعلي للعمالء - الخدمات 

المصرفية عبر االنترنيت
مجانًامجانًامجانًامجانًا

25 درهم مقابلطلب نسخة عن كشف الحساب - الفرع
كل كشف

25 درهم مقابل 
كل كشف

25 درهم مقابل 
كل كشف

25 درهم مقابل 
كل كشف

طلب نسخة عن كشف الحساب - موظف 
خدمة العمالء*****

10 درهم مقابل
كل كشف

10 درهم مقابل 
كل كشف

10 درهم مقابل 
كل كشف

10 درهم مقابل 
كل كشف

طلب كشف حساب الكتروني لفترات 
متباعدة

25 درهم مقابل 
كل كشف دوري

25 درهم مقابل 
كل كشف دوري

25 درهم مقابل 
كل كشف دوري

25 درهم مقابل 
كل كشف دوري

*يجب الحفاظ على متوسط رصيد شهري معين وذلك للتمتع بمزايا هذه الباقة، وفي حال عدم التمكن من ذلك سيحق للبنك تخفيض مستوى العالقة المصرفية. 
سيتم فرض الرسوم في حال عدم الحفاظ على متوسط رصيد بقيمة 3,000 درهم في هذه العالقة المصرفية. سيتثنى مما سبق العمالء الذين لديهم 
قروض نشطة، العمالء الذين لديهم بطاقات االئتمان ومن يقومون بالسحب على المكشوف ومن هم في الخدمات المصرفية للشباب. سيتم التنازل عن 

رسوم عدم الحفاظ على متوسط الرصيد لعمالء “بيوند” وذلك لألشهر الثالث األولى وستطبق الرسوم من بعد تلك المدة. لعمالء باقة إكزيكتيف، سيكون 
الحد األدنى لتحويل الراتب الشهري هو 5,000 درهم، والحد األدنى للمتوسط الرصيد الشهري هو 100,000 درهم.

**إذا لم يتم تحويل الراتب لمدة ستة أشهر, سيحق للبنك تغيير نوع الحساب من حساب الراتب إلى حساب إدخار، وستطبق رسوم عدم اإلحتفاظ بمتوسط الرصيد.
***إن التحويالت لحسابات التوفير الذكي الخاصة بك، والدفع لفواتير الخدمات العامة عن طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو الرسوم التي تصدر من البنك 

لن تحسب كعمليات سحب نقدي. في حال تجاوز عدد السحوبات الشهرية الحد األقصى المسموح به فسيتم تطبيق نسبة فائدة شهرية تصل إلى0.25% سنويًا. 
****عدد المعامالت المسموح بها هو 6 معامالت شهريًا مجانا للباقات األساسية ولباقة “إكزيكيوتيف”.

*****ابتداًء من 1 سبتمبر 2015.

طلب نسخة عن شيكات قديمة 

10 دراهم للنسخة10 دراهم للنسخةال يطبقشيك عمره أقل من سنة واحدة
طلب واحد مجانًا 

في كل ربع سنة, 
بعدها يتم احتساب 

20 درهم

20 درهم للنسخة20 درهم للنسخةال يطبقشيك عمره أكثر من سنة واحدة
طلب واحد مجانًا 

في كل ربع سنة, 
بعدها يتم احتساب  

20 درهم
100 درهم100 درهم100 درهم100 درهمإغالق الحساب )خالل سنة واحدة من فتحه(

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم الحسابات غير النشطة

الحــواالت

 إصدار حوالة تحت الطلب / شيك المدير 
25 درهمًا30 درهمًا30 درهمًا)ألصحاب الحسابات(

طلب واحد مجانا 
شهريا. بعدها يتم 
احتساب 25 درهم

مجانًامجانًامجانًامجانًاإلغاء حوالة عند الطلب 

تحويالت برقية ألصحاب الحسابات

بالعملة المحلية من خالل الفرع داخل دولة 
)SHA( 5 دراهم5 دراهم5 دراهماإلمارات

طلب واحد مجانًا 
شهريًا. بعدها يتم 

احتساب 5 دراهم

بالعملة المحلية من خالل الفرع داخل دولة 
)BEN( 5 دراهم5 دراهم5 دراهماإلمارات

طلب واحد مجانًا 
شهريًا. بعدها يتم 

احتساب 5 دراهم

بالعملة المحلية من خالل الفرع داخل دولة 
)OURS( 5 دراهم5 دراهم5 دراهماإلمارات

طلب واحد مجانًا 
شهريًا*. بعدها يتم 

احتساب 5 دراهم

70 درهمًا75 درهمًا75 درهمًاالتحويل بالعملة األجنبية )من خالل الفرع(
طلب واحد مجانًا 

شهريًا. بعدها يتم 
احتساب 70 درهم

التحويل بالعملة األجنبية )من خالل الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك وأجهزة 

الصراف اآللي(**
مجانًامجانًامجانًامجانًا

20 درهمًا20 درهمًا20 درهمًا20 درهمًاتحويل مباشر إلى بنك بيروت

التحويل بالعملة المحلية )من خالل الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك 

وأجهزة الصراف اآللي(**
مجانًامجانًامجانًامجانًا

تحويل مباشر )دايركت ريمت( إلى الهند )من 
خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف 

المتحرك وأجهزة الصراف اآللي(
مجانًامجانًامجانًامجانًا

تلكس إضافي )مثال: تتبع المعاملة( مرسل 
مجانًامجانًامجانًامجانًاعند طلب العميل داخل دولة اإلمارات

تلكس إضافي )مثال: تتبع المعاملة( مرسل 
مجانًامجانًامجانًامجانًاعند طلب العميل إلى دول أخرى

إلـغــاء تعليمــات حـوالـة / اسـتـرجـاع األموال 
مجانًامجانًامجانًامجانًاالمحولة

مجانًامجانًامجانًامجانًاطلب نسخة عن تحويل سويفت
* بالنسبة لرمز الرسم “OURS”، فسيتّم إعادة 4 درهم فقط )إذ يتّم دفع درهم واحد كرسوم للبنك المستفيد(.

** الرسوم مجانية في حال اختيارك “للمشاركة”. المستلم أو البنوك الوسيطة قد تقتطع رسوم إضافية في حال تطلب األمر ذلك. 

الحواالت الواردة
مجانًامجانًامجانًامجانًاإذا تم إيداع الحوالة في حساب المستفيد

أوامر مستديمة

40 درهمًا50 درهمًا50 درهمًارسوم إعداد أمر مستديم
أول 3 إعدادات  

مجانًا. بعدها سيتم 
احتساب 40 درهم

مجانًامجانًامجانًامجانًادفعات دورية )للمعاملة(

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم تعديل

25 درهمًا25 درهمًا25 درهمًا25 درهمًاعدم تنفيذ األمر المستديم

مجانًامجانًامجانًامجانًاأمر طلب رصيد

رسوم بطاقة الخصم
مجانًامجانًامجانًامجانًاالرسم السنوي

25 درهمًا25 درهمًا25 درهمًا25 درهمًارسوم استبدال بطاقة الخصم

1.84%1.84%1.84%1.84%رسوم معاملة العمالت األجنبية*

25 درهمًا25 درهمًا25 درهمًا25 درهمًانسخة عن فاتورة البيع

--50 درهمًا-رسوم خدمة لمرة واحدة**

رسوم استخدام جهاز الصراف اآللي لبنك اإلمارات دبي الوطني داخل دولة اإلمارات

مجانًامجانًامجانًامجانًاالسحب النقدي/اإليداع 

مجانًامجانًامجانًامجانًااالستعالم عن الرصيد

مجانًامجانًامجانًامجانًاكشف حساب مصغر

مجانًامجانًامجانًامجانًادفع فواتير الخدمات العامة

رسوم استخدام غير جهاز الصراف اآللي لبنك اإلمارات دبي الوطني )مقسم اإلمارات(

2 درهم2 درهم2 درهم2 درهمالسحب النقدي

1 درهم1 درهم1 درهم1 درهماالستعالم عن الرصيد

1 درهم1 درهم1 درهم1 درهممعاملة مرفوضة

في دول مجلس التعاون الخليجي على أجهزة الصراف اآللي لشبكة دول مجلس التعاون

6 دراهم***6 دراهم6 دراهم6 دراهمالسحب النقدي

3 دراهم3 دراهم3 دراهم3 دراهماالستعالم عن الرصيد

دوليًا على أجهزة الصراف اآللي )خارج دولة اإلمارات(

20 درهمًا ***20 درهمًا20 درهمًا20 درهمًاالسحب النقدي

مجانًا )في حال توفره(مجانًا )في حال توفره(مجانًا )في حال توفره(مجانًا )في حال توفره(االستعالم عن الرصيد

*يتم دفع هذا الرسم باإلضافة إلى رسم المعاملة العادي التي تتقاضاها مؤسسة فيزا العالمية، وهي تنطبق على المعامالت التي تتم في أي عملة أخرى غير الدرهم اإلماراتي.
** ينطبق فقط لباقة بطاقة انطلق معها. ُرفعت الرسوم لفترة محدودة.

***5 معامالت مّجانية في السنة التقويمية شرط أن يكون الحّد األدنى للمعاملة الواحدة هو 300 دوالر أمريكي.

الخدمات
مجانًامجانًامجانًامجانًامقـاصـة خـاصة - صادرة

مقاصـة خـاصـة - واردة )دفـع القيـمة
مجانًامجانًامجانًامجانًابشـيك مصرفي(

مقاصة خاصة - )دفع القيمة عبر المصرف 
مجانًامجانًامجانًامجانًاالمركزي لدولة اإلمارات(

رسوم إيقاف دفع )لكل معاملة(

50 درهمًا50 درهمًاال يطبقللشيك / حوالة تحت الطلب / شيك مصرفي
طلب واحد مجانًا في 

كل ربع سنة, بعدها 
يتم احتساب  

50 درهم
عملة أجنبية

1.25% )20 درهم إيداع نقدي لعملة أجنبية*
كحد أدنى(*

1.25% )20 درهم 
كحد أدنى(*

1.00% )20 درهم 
كحد أدنى( لباقة 

سيلكت.
 1.25 % )20 درهم 

كحد أدنى( لباقات 
مانشستر يونايتد 

وإكزيكيوتيف*.

1.00% )20 درهم 
كحد أدنى(

1.25% )20 درهم سحب نقدي لعملة أجنبية*
كحد أدنى(*

1.25% )20 درهم 
كحد أدنى(*

1.00% )20 درهم 
كحد أدنى( لباقة 

سيلكت.
 1.25 % )20 درهم 

كحد أدنى( لباقات 
مانشستر يونايتد 

وإكزيكيوتيف*.

1.00% )20 درهم 
كحد أدنى(

*قابلة للتطبيق إعتبارًا من 16 نوفمبر، 2014.

الشيكات اآلجلة
مجانًامجانًامجانًامجانًاتمديد تاريخ االستحقاق

مجانًامجانًامجانًامجانًااستبدال شيك مع مبلغ نقدي

مجانًامجانًامجانًامجانًاشـيكات أجـلة مودعة للتحصيل

مجانًامجانًامجانًامجانًارسائل التحصيل

مجانًامجانًامجانًامجانًاتصديق الشيكات

مجانًامجانًامجانًامجانًاشـيكـات آجـلـة للتقـديـم بتــواريـخ اسـتحقـاقـهـا

إذا سحبت الشيكات قبل استحقاقها، يتم 
مجانًامجانًامجانًامجانًااستيفاء رسم إضافي

تحصيل الشيكات الصادرة 

التحـصـيـل الـعــادي

مجانًامجانًامجانًامجانًاالعمولة

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم استرجاع شيك صادر 

مجانًامجانًامجانًامجانًامواد رسالة نقدية )غير دوالر أمريكي(

160 دوالر أمريكي160 دوالر أمريكي160 دوالر أمريكي160 دوالر أمريكيتحصيل الشيكات )دوالر أمريكي(*
*ابتداًء من 26 مارس 2016، هذه الخدمة فقط للعمالء الموافق عليهم. إن وجدت رسوم إضافية من البنك الُمصدر سيتم احتسابها من قيمة الشيك.

تحصيل الشيكات الواردة

مجانًامجانًامجانًامجانًاعمولة
دفع القيمة لحوالة تحت الطلب / شيك 

مجانًامجانًامجانًامجانًامصرفي

مجانًامجانًامجانًامجانًادفع القيمة للتحويل البرقي

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم استرجاع الشيك

الشهادات والرسائل

40 درهمًا للشهادة50 درهمًا للشهادة50 درهمًا للشهادةشهادة بالرصيد / رسم الحساب المرجعي
طلب واحد مجانًا 

في كل ربع سنة, 
بعدها يتم احتساب  

40 درهم
100 درهم100 درهم100 درهم100 درهمشهادة مديونية

100 درهم100 درهم100 درهم100 درهمشهادة عدم مديونية

مجانًامجانًامجانًامجانًاتصديق توقيع

مجانًامجانًامجانًامجانًاإيداع وسحب مبالغ كبيرة عند كاونتر الصراف
إصدار الطرح العام األولي / قضايا الحقوق 

مجانًامجانًامجانًامجانًابالطلب

رسوم خزينة اإليداع

رسوم اإلستئجار بالسنة

750 درهم750 درهم750 درهم750 درهم  صغيرة

1,000درهم1,000درهم1,000 درهم1,000 درهم  متوسطة

1,500 درهم1,500 درهم1,500 درهم1,500 درهم  كبيرة

2,000 درهم2,000 درهم2,000 درهم2,000 درهم  كبيرة جدًا

2,500 درهم2,500 درهم2,5000 درهم2,500 درهم  زيادة عن الحجم

حسب السعر المطبقحسب السعر المطبقحسب السعر المطبقحسب السعر المطبقاستبدال القفل / المفتاح

خزنة اإليداع ستعتمد على حجم الخزنة.

خــدمــات أخــرى

مجانًامجانًامجانًامجانًااالحتفاظ بالبريد

مجانًامجانًامجانًامجانًاالتحقيقات

20 درهمًا20 درهمًا20 درهمًا20 درهمًاشراء شيك

أجور البريد 

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

الفاكس

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

التسليم باليد

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

تلكس / برقية / رسائل سويفت

مجانًامجانًامجانًامجانًااإلمارات العربية المتحدة

مجانًامجانًامجانًامجانًادول أخرى

مجانًامجانًامجانًامجانًارسوم األمانات

دليل خدمة وأسعار بطاقات االئتمان

الرسم السنوي البطاقة الرئيسية
)درهم(

رسوم التمويل الشهرية 1
)للمعاملة الشرائية والسلفة النقدية(

3.09 %150 / 200الفضية / مدينة دبي لإلنترنت

3.09 %400 / 400الذهبية / تيتانيوم

3.09 %700بالتينوم

1.49 %1500إنفينيت

/ بالتينوم 3.09 %99 / 199  انطلق معها الذهبية 

3.09 %250مانشستر يونايتد تيتانيوم

3.09 %500 / 999دناتا بالتينوم / وورلد

3.09 %1500 / 700سكاي واردز إنفينيت / سيغنتشر

SPG®1500% 3.09 وورلد ماستركارد®

2.19 %550مكافآت األعمال

مجانًابطاقة إضافية

رسوم ومصاريف أخرى

3 % أو 99 درهم )أيهما أعلى(رسوم سلفة نقدية

219 درهمًارسوم تجاوز حد االئتمان

219 درهمًارسوم السداد المتأخر

1.84 %رسوم معاملة العمالت األجنبية 2  

 50 درهمًا لبطاقات انطلق معهارسوم استبدال البطاقة
20 لجميع البطاقات األخرى

100 درهمرسوم ارتجاع شيك / أمر خصم مباشر

10 دراهمنسخة قسيمة المبيعات

5 دراهم شهريًارسوم كشف حساب ورقي
رسوم النسخة اإلضافية عن كشف الحساب )لكل 

نسخة(
- لغاية آخر 3 أشهر 
- أكثر من 3 أشهر

15 درهمًا في الشهر
50 درهم في الشهر

0.99% من الرصيد المتبقي في دورة الفوترة )مجانًا ألول شهرين(تأمين التغطية االئتمانية
تأمين حماية أسلوب الحياة/ تأمين “بروتيكت

0.99% من الرصيد الجاري في دورة الفوترة )مجانًا ألول شهرين(بلس”
رسوم اإللغاء: خطط األقساط / شيك تحت

250 درهمالطلب / تحويل الرصيد / تقسيط الرصيد

عــــــام

 25 يومًاتاريخ استحقاق الدفعة )من تاريخ الكشف(

5% أو 100 درهم )أيهما أعلى(الحد األدنى للدفعة المستحقة

50% من حد االئتمانحد السلفة النقدية 

الرجاء المالحظة

جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل خاضعة للتغيير. إن هذه التغييرات ستطبق من التاريخ المحدد من قبل البنك.

ستطبق رسوم وأسعار الخدمات اعتبارًا من 1 يوليو، 2014

لن يعاد الرسم السنوي المدرج في كشف الحساب بعد إستخدام البطاقة أو إنهائها.

لن يتم فرض أية رسوم تمويل )ما عدا رسوم السلف النقدية( في حالة سداد  100% من الرصيد في أو قبل تاريخ استحقاق السداد.

تفرض رسوم التمويل على جميع أنواع المعامالت ويتم احتسابها من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ السداد )يتم احتسابها على أساس 
معدل الرصيد اليومي(.

تطبق رسوم السلف النقدية على معامالت السلفة النقدية كما هو مبين بالشروط واألحكام.

لمعرفة التفاصيل كاملة، يرجى مراجعة األحكام والشروط.

القروض الشخصية

1% من قيمة القرض اإلجمالي )بحد أدنى 500 درهم، حد أعلى  2,500 درهم(رسوم المعاملة الجديدة

1% من قيمة الزيادة على رصيد القرض )بحد أدنى 500 درهم، حد أعلى  2,500 درهم(رسوم معاملة زيادة رصيد القرض

1.24% 1.99% )بحد أدنى 1,000 درهم(التأمين المعزز على الحياة )تغطية مزدوجة(

200 درهمًارسوم السحب على المكشوف

50 درهمرسوم تأخير الدفعة

100 درهمًارسوم تأخير القسط

250 درهمًارسوم إعادة جدولة القرض

1% من قيمة الرصيد المستحق )10,000 درهم كحد أقصى إذا كان شراء أكثر من(رسوم السداد المبكر

رسوم السداد المبكر وإعادة رفع قيمة 
 1% من قيمة الرصيد المستحقالقرض

مجانًادفع القسط قبل موعده )لغاية 3 أقساط(

1% من الدفعة المسددةرسوم السداد المبكر الجزئي 

100 درهمًاإصدار براءة ذمة/شهادة مديونية

100 درهمًارسوم إلغاء القرض

قروض السيارات

رسوم المعاملة )سيارات جديدة( / رسوم 
المعاملة )سيارات مستعملة( / رسوم 

المعاملة )المركبات التجارية(
1% من قيمة القرض )بحد أدنى 500 درهم، بحد أعلى  2,500 درهما(ً

1% من الرصيد المستحقرسوم السداد المبكر

1% من إجمالي قيمة القرضحماية السيارة

50 درهمًارسوم السداد المتأخر )أمر دفع دائم / شيك(

تغيير طريقة الدفع من شيكات إلى أوامر 
مجانًادائمة

تغيير طريقة الدفع من أوامر دائمة إلى 
مجانًاشيكات

مجانًاتغيير الشيكات

100 درهمًارسوم التأجيل

مجانًااإلبطال المؤقت للرهن

مجانًاتغيير التسجيل

رسوم السداد الجزئي )يصلح فقط ابتداًء من
1% من الدفعة المسددة 3 دفعات فما أكثر(

250 درهمرسوم إعادة جدولة

مجانًاتغير التاريخ المستحق ألمر مستديم

مجانًاشهادة عدم ممانعة من قسم المرور 

100 درهمًا رسوم إرتجاع شيك / أمر خصم مباشر

قروض السكن

 1% من قيمة القرض اإلجماليرسوم المعاملة

1,000 درهم  رسوم ما قبل الموافقة )قبل تحديد العقار(

رسوم التأمين على العقار )من المبلغ المؤمن 
0.05% سنويًاعليه(

تأمين على حياة المقترض*
)من قيمة القرض المستحق(

< 0.4% سنويًا لألفراد
< 0.6% سنويًا للقرض المشترك

*يخضع للتقيم الطبي

200 درهم**رسوم دفعة متأخرة

رسوم إدارية غير مستردةرسوم إلغاء القرض

100 درهمشهادة براءة ذمة

100 درهمشهادة مديونية

1% من الرصيد المستحق ال تتجاوز 10,000 درهمرسوم الدفع المسبق ورسوم التسوية الجزئية

250 درهم رسوم إعادة الهيكلة

2,000 درهمتغير في العقار

2,000 درهمتغيير تفاصيل الملكية )مقترضين مشتركين(

100 درهم لكل طلب لكل وثيقة مطلوبةنسخ من وثائق الملكية ذات الصلة

قروض المكتب

 0.05%من قيمة العقار سنويًارسوم التأمين على العقار

  0.4% من قيمة القرض المستحقرسوم تأمين على حياة المقترض

200 درهم**رسوم دفعة متأخرة

ال تسترد رسوم المعاملة رسوم إلغاء القرض

100 درهمشهادة براءة ذمة

100 درهمشهادة مديونية

1% من الرصيد المستحق ال تتجاوز 10,000 درهمرسوم سداد مبكر ــ زيادة مبلغ القرض

1% من الرصيد المستحق ال تتجاوز 10,000 درهمرسوم سداد مبكر ــ من الموارد الخاصة

1% من الرصيد المستحق ال تتجاوز 10,000 درهمرسوم سداد مبكر ــ من بنك آخر

 1% من الرصيد المستحقرسوم تغيير البرنامج 

250 درهم رسوم إعادة جدولة

2,000 درهمتغير الضمانة

2,000 درهمتغير المدين / تفاصيل مالك العقار

100 درهم لكل طلب من الوثائق المطلوبةنسخ ذات صلة من وثائق العقار

إدارة الثروات لألفراد

رسوم وتكاليف حسابات المحافظ المصرفية ابتداء من شهر أكتوبر 2015

رسوم أخرى لمعامالت األوراق المالية

أقل من التداول النظري
100,000

100,000 إلى
249,999

250,000 إلى
499,999 

500,000 إلى
999,999

1000,000 وأكثر

2.00 %2.25 %2.50 %2.50 %3.00 %األوراق المالية ذات الدخل الثابت والصكوك

القيمة المتداولة بالدوالر األمريكي
25,000 إلى

99,999 دوالر 
أمريكي

100,000 إلى
249,999 دوالر 

أمريكي

250,000 إلى
 499,999 

دوالر أمريكي

500,000 إلى
999,999 دوالر 

أمريكي

أكبر من
1000,000 دوالر 

أمريكي
0.50 %0.75 %1.00 %1.25 %1.50 %األسهم المباشرة

1.00 %1.50 %2.00 %2.50 %3.00 %صناديق االستثمار

يرجى مراجعة صفحة الشروط المتعّلقة بذلكالمنتجات المهيكلة

 شهادات الذهب من بنك 
اإلمارات دبي الوطني

% 2.00% 2.00% 1.50% 1.25% 1.00

الحد األدنى للرسوم بما يعادل 200 دوالر أمريكي. 
سيتم تطبيق رسوم خروج بقيمة 0.5 % عند اإلستبدال. 

سيتم تطبيق رسم ثابت 50 درهم كرسوم إصدار الشهادة. 
سيتم تطبيق رسم ثابت 15 فلس للجرام الواحد عند االشتراك. 

سيتم فرض رسوم حماية وتأمين 0.30 % عند االستبدال.

رسوم الحماية
سيتم فرض رسوم حماية 0.25 % سنويًا تحسب يوميًا، وذلك اعتمادًا على قيمة 

المحفظة اإلجمالية، ورسوم مقابل عائدات القسيمة والمستلمة في حساب العميل 
و/أو في تاريخ انتهاء االستبدال، حيث ال يملك العميل حينها أي شيء في المحفظة.

سيتم خصم أي تكاليف إضافية متعّلقة باألمناء لدينا بما يخص استالم وتسليم خدمات اإلدارة
األوراق المالية من حساب العميل.

رسوم اإلنهاء

حسب هيكلية الصندوقصناديق االستثمار

0.5 %األوراق المالية ذات الدخل الثابت والصكوك

0.5 %األسهم المباشرة

تطّبق حسب ورقة الشروطالمنتجات المهيكلة

تطّبق الرسوم المذكورة أعاله على األوراق المالية التي يحتفظ بها البنك وتشمل جميع النفقات والرسوم المدفوعة لتنفيذ المعاملة عن طريق 
المنافذ المعتمدة من قبل البنك. وعند الحاجة، سُتفرض الضرائب، ورسوم البورصة واألطراف الثالثة كّل على حدة.  

1 تخضع رسوم التمويل لزيادة مقدارها 0.5% في حال تأخر حامل البطاقة عن سداد دفعتين أو أكثر في خالل ستة أشهر. يعتبر أي حساب ضمن فترة التأخير إذا 
لم يتم استالم المبلغ األدنى الواجب سداده قبل تاريخ استحقاق الدفع. في وقت الحق، سيتم إعادة تحديد سعر رسم التمويل إلى المنتج في حال عدم تأخر 

حامل البطاقة عن سداد دفعتين أو أكثر في خالل ستة أشهر.
2 يتم دفع هذا الرسم باإلضافة إلى رسم المعاملة العادي التي تتقاضاه مؤسسة ماستركارد العالمية أو فيزا العالمية، وتطبق على المعامالت التي تتم في 

أي عملة أخرى غير الدرهم اإلماراتي )تقريبًا 1.15 %(. يتم التنازل عن هذا الرسم لحاملي بطاقات دناتا وورلد ماستركارد® االئتمانية. يرجى مراجعة الموقع 
emiratesnbd.com/ar/cards لإلطالع على آخر التحديثات. 

بالنسبة لعمالء بيوند، سيتّم إعادة رسوم المعامالت المتعارف على أّنها مّجانية في الشهر التالي.

الخدمات المصرفية الشخصية

كالسيكالرسوم

بلس/ باقة الشباب 
/ انطلق معها / 

السيدات المصرفية 
)ربة المنزل( / بلس 

ماكسيمايزر

إكزيكيوتيف /
بيوندمانشستر يونايتد

الخدمات المصرفية الشخصية

كالسيكالرسوم

بلس/ باقة الشباب 
/ انطلق معها / 

السيدات المصرفية 
)ربة المنزل( / بلس 

ماكسيمايزر

إكزيكيوتيف /
بيوندمانشستر يونايتد

الخدمات المصرفية الشخصية

كالسيكالرسوم

بلس/ باقة الشباب 
/ انطلق معها / 

السيدات المصرفية 
)ربة المنزل( / بلس 

ماكسيمايزر

إكزيكيوتيف /
بيوندمانشستر يونايتد

جــدول الـرســوم
20

16
و 

ماي


