استمر في كتابة
قصة نجاحك

الخدمات المصرفية المميزة

جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية المميزة

جدول الرسوم
الخدمات المصرفية المميزة
المعايير الخاصة بعمالء الخدمات المصرفية المميّزة:
القيمة اإلجمالية للودائع/أو االستثمارات هي أكبر من 500,000درهم أو
راتبك الشهري المحوّ ل إلى حساب بنك اإلمارات دبي الوطني يبلغ  50,000درهم أو أكثر.
الرسوم

جميع باقات الخدمات المصرفية المميزة

سياسة االستخدام العادل

رسوم حساب
رسوم عدم الحفاظ على معدل الرصيد األدنى

مجان ًا

عدم اسـتالم الراتب

مجان ًا

رسم فتح حساب

مجان ًا

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

مجان ًا

رسوم إصدار دفتر شيكات (لدفتر يحتوي على  25شيك)

مجان ًا

رسوم شيك مرتجع

100درهم

إغالق حساب (في أقل من سنة)

 100درهم

رسوم الحسابات الخاملة

مجان ًا

الحد األعلى لعدد السحوبات الشهرية على حساب التوفير
الذكي*

2

مجان ًا  15معاملة في الشهر وبعدها سيتم احتساب
 10دراهم لكل معاملة

رسوم كشف الحساب
طلب نسخة عن كشف الحساب

مجان ًا

طلب كشف حساب لفترات متباعدة

مجان ًا

طلب نسخة عن شيكات قديمة
شيك عمره أقل من سنة واحدة

مجان ًا

طلبان مجانيان في كل ربع سنة .بعد ذلك سيتم تطبيق
رسم  10درهم على جميع الطلبات اإلضافية.

شيك عمره أكثر من سنة واحدة

مجان ًا

طلبان مجانيان في كل ربع سنة .بعد ذلك سيتم تطبيق
رسم  20درهم على جميع الطلبات اإلضافية.

الحــواالت
إصدار حوالة تحت الطلب /شيك مصرفي

مجان ًا

طلب إلغاء حوالة تحت الطلب

مجان ًا

معاملتين مجانيتين شهري ًا.
وبعدها سيتم احتساب  20درهم لكل معاملة.

التحويالت البرقية ألصحاب الحسابات
تحويل بالعملة المحلية داخل دولة اإلمارات ()SHA
(من خالل الفرع)

مجان ًا

معاملتين مجانيتين شهري ًا.
وبعدها سيتم احتساب  5درهم لكل معاملة.

تحويل بالعملة المحلية داخل دولة اإلمارات ()BEN
(من خالل الفرع)

مجان ًا

معاملتين مجانيتين شهري ًا.
وبعدها سيتم احتساب  5درهم لكل معاملة.

تحويل بالعملة المحلية داخل دولة اإلمارات ()OURS
(من خالل الفرع)

مجان ًا

معاملتين مجانيتين شهري ًا( .سيتم رد مبلغ  4درهم حيث
يتم دفع درهم واحد مقابل رسوم البنك المستفيد).
وبعدها سيتم احتساب  5درهم لكل معاملة.

تحويل بالعملة المحلية داخل دولة اإلمارات (من خالل الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت ،وعبر تطبيق الهاتف المتحرك)

مجان ًا

مجان ًا

التحويل بالعملة األجنبية إلى دول أخرى (من خالل الفرع)

مجان ًا

معاملتان مجانيتان في الشهر الواحد .سيتم فرض رسوم
إضافية على المعامالت األخرى بقيمة  65درهم (رموز
رسوم  OURS، SHAو  )BENمن الممكن خصم رسوم
إضافية من البنك المستلم أو الوسيط في حال كان ذلك
مطبّق ًا من أجل «»OURS

التحويل بالعملة األجنبية إلى دول أخرى (من خالل الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت ,وعبر تطبيق الهاتف المتحرك)

مجان ًا

من الممكن خصم رسوم إضافية من البنك المستلم أو
الوسيط في حال كان ذلك مطبق ًا على معامالت «»OURS

*لن تعتبر التحويالت بين حسابات التوفير الذكي لنفس المالك ,أو عمليات التسديد لفواتير الخدمات من خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت ,أو الرسوم المستحدثة
من قبل البنك كعمليات السحب .في حال كان عدد السحوبات الشهرية أعلى من الحد المتاح ،سيتم تطبيق فائدة شهرية بقيمة  %0.25سنوي ًا.
يتبع

جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية المميزة
الرسوم

جميع باقات الخدمات المصرفية المميزة

تحويل (دايركت ريمت) إلى الهند أو الفيليبين (من خالل
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك
والصراف اآللي)

مجان ًا

تلكس إضافي (مثال :تتبع المعاملة) مرسل عند طلب
العميل لداخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

مجان ًا

تلكس إضافي (مثال :تتبع المعاملة) مرسل عند طلب
العميل  -لدول أخرى

مجان ًا

إلغاء تعليمات الحوالة عند الطلب  /استعادة أموال
حوالة

مجان ًا

طلب نسخة عن تحويل سويفت

مجان ًا

سياسة االستخدام العادل

الحواالت الواردة
إذا تم إيداع الحوالة في حساب المستفيد

مجان ًا

األوامر الدائمة
رسم إعداد أمر مباشر

مجان ًا

دفعات دورية (للمعاملة)

مجان ًا

رسوم تعديل

مجان ًا

أمر طلب رصيد

مجان ًا

عدم اإللتزام بتفيذ األمر الدائم

مجان ًا

أول  5عمليات بدء ًا من تاريخ فتح الحساب تكون مجانية.
بعد ذلك سيتم تطبيق رسم بقدر  25درهم على جميع
الطلبات اإلضافية.

رسوم بطاقة الخصم
رسوم اإلنضمام

 2،500درهم تطبّق على بطاقة
الخصم سكاي واردز فقط

الرسم السنوي

رسوم شهرية ^ بقيمة  200درهم تطبّق
على بطاقة الخصم سكاي واردز فقط .ال
يوجد رسوم على بطاقات الخصم األخرى.

رسم استبدال بطاقة الخصم

مجان ًا

نسخة عن فاتورة البيع

مجان ًا

رسوم التوصيل الدولية

 150درهم

رسم معاملة بالعملة األجنبية
رسوم معاملة بالعملة األجنبية*

%1.99

رسوم معاملة بعملة الدرهم اإلماراتي**

%1.99

رسم استخدام جهاز الصراف اآللي لبنك اإلمارات دبي الوطني داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
السحب النقدي/اإليداع

مجان ًا

ّ
المصغر/دفعات
االستعالم عن الرصيد/كشف الحساب
فواتير الخدمات العامة

مجان ًا

رسم استخدام جهاز صراف آلي غير تابع لبنك اإلمارات دبي الوطني (سويتش اإلمارات)
السحب النقدي

 2درهم

االستعالم عن الرصيد

 1درهم

المعاملة المرفوضة

 1درهم

استخدام أجهزة الصراف اآللي المتواجدة والتابعة لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي
السحب النقدي

 6درهم***

االستعالم عن الرصيد

 3درهم

االستخدام الدولي ألجهزة الصراف اآللي (خارج دول مجلس التعاون الخليجي)
السحب النقدي

 20درهم***

االستعالم عن الرصيد

مجان ًا (إن وجد)

* يتم فرض هذه الرسوم باإلضافة إلى رسوم المعالجة القياسية التي تفرضها  .Visa Internationalينطبق على جميع المعامالت األجنبية المدفوعة في أي عملة
بخالف درهم اإلمارات العربية المتحدة .سوف تسري هذه الرسوم اعتبا ًر ا من  1مارس 2019
** سوف تسري هذه الرسوم اعتبا ًر ا من  1مارس  .2019تنطبق على جميع المعامالت األجنبية المدفوعة بالدرهم اإلماراتي .هذا باإلضافة إلى رسوم العالمة التي
يتقاضاها المشتري.
***  10معامالت مجانية بحد أقصى في كل سنة تقويمية بحد أدنى  200دوالر أمريكي لكل معاملة.
^ يتم فرض هذه الرسوم من السنة الثانية لفتح الحساب فصاعدا
يتبع

جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية المميزة

الرسوم

جميع باقات الخدمات المصرفية المميزة

سياسة االستخدام العادل

الخدمات
مقاصة خاصة  -صادرة

مجان ًا

مقاصة خاصة  -واردة (دفع القيمة
بشيك مصرفي)

مجان ًا

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

مجان ًا

رسم إيقاف دفع (للمعاملة)
للشيك /حوالة تحت الطلب /شيك مصرفي

مجان ًا

طلبان مجانيان في كل ربع سنة .بعد ذلك سيتم تطبيق
رسم بقدر  50درهم على كل تعليمة تقوم بها.

عملة أجنبية
إيداع/سحب نقدي لعملة أجنبية

 %0.75من المبلغ أو حد أدنى
 20درهم للعملية الواحدة

الشيكات اآلجلة
تمديد تاريخ االستحقاق

مجان ًا

استبدال شيك مقابل مبلغ نقدي

مجان ًا

شيكات أجلة مودعة للتحصيل

مجان ًا

رسائل التحصيل

مجان ًا

تصديق الشيكات

مجان ًا

شيكات آجلة للتقديم بتواريخ استحقاقها

مجان ًا

إذا سحبت الشيكات اآلجلة قبل استحقاقها ،فسيتم
استيفاء رسم إضافي

مجان ًا

تحصيل الشيكات الصادرة
التحصيل العادي
العمولة

مجان ًا

رسوم استرجاع شيك صادر

مجان ًا

مواد رسالة نقدية (غير دوالر أمريكي)

مجان ًا

تحصيل الشيكات (دوالر أمريكي)*

 160دوالر أمريكي

المصدر سيتم احتسابها من قيمة الشيك.
*ابتداءً من  26مارس  ،2016ستقدم هذه الخدمة فقط للعمالء الموافق عليهم .إن وجدت رسوم إضافية من البنك ُ

تحصيل الشيكات الواردة
العمولة

مجان ًا

دفع القيمة لحوالة تحت الطلب/شيك مصرفي

مجان ًا

دفع القيمة للتحويل البرقي

مجان ًا

رسوم الشيك المرتجع

مجان ًا

الشهادات والرسائل
رسوم رسالة رصيد حساب  /رسالة مرجعية لحساب

مجان ًا

شهادة مديونية

 50درهم

شهادة عدم مديونية

 50درهم

تصديق توقيع

مجان ًا

إيداع وسحب مبالغ كبيرة عند شباك الصراف

مجان ًا

إصدار الطرح العام األولي/قضايا الحقوق بالطلب

مجان ًا

طلبان مجانيان في كل ربع سنة .بعد ذلك سيتم تطبيق
رسم بقدر  25درهم على كل تعليمة تقوم بها.

يتبع

جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية المميزة

حسابات الخدمات المصرفية المميزة
(ثروة/راتب/مانشستر يونايتد)

الرسوم

رسوم خزينة اإليداع#
رسوم اإلستئجار بالسنة
صغيرة

 750درهم

متوسطة

 1,000درهم

كبيرة

 1,500درهم

كبيرة جد ًا

 2,000درهم

زيادة عن الحجم

 2,500درهم

استبدال القفل/المفتاح

حسب السعر المطبق

#سيتم طلب خزانة ودائع اعتماد ًا على حجم الخزانة.
خدمات أخرى
االحتفاظ بالبريد

مجان ًا

التحقيقات

مجان ًا

شراء شيك

 20درهم

أجور البريد
اإلمارات العربية المتحدة

مجان ًا

دول أخرى

مجان ًا

الفاكس
اإلمارات العربية المتحدة

مجان ًا

دول أخرى

مجان ًا

شركة توصيل البريد
اإلمارات العربية المتحدة

مجان ًا

دول أخرى

مجان ًا

تلكس/برقية/رسائل سويفت
اإلمارات العربية المتحدة

مجان ًا

دول أخرى

مجان ًا

رسوم األمانات

مجان ًا

دليل خدمة وأسعار بطاقات االئتمان
البطاقة الرئيسية

الرسم السنوي (درهم)

رسوم التمويل بالشهر
(مشتريات التجزئة)

1

رسوم التمويل للشهر
(سلف نقدية)

1

البطاقة الفضية/مدينة دبي لإلنترنت

200/150

%3.25

%3.25

بطاقة تيتانيوم/الذهبية

400/400

%3.25

%3.25

بطاقة داينرز كلوب

400

%3.25

%3.25

بطاقة بالتينوم

700

%3.25

%3.25

بطاقات  Duoاإلئتمانية

800

%3.25

%3.25

بطاقة إنفينيت

مجان ًا*

%1.49

%1.49

بطاقة انطلق معها الذهبية /بالتينوم

199/99

%3.25

%3.25

بطاقة مانشستر يونايتد تايتينيوم

250

%3.25

%3.25

بطاقة دناتا بالتينوم

500

%3.25

%3.25

بطاقة دناتا وورلد

999

%3.09

%3.09

بطاقة سكاي واردز إنفينيت/سكاي واردز
سيغنتشر

700/1500

%3.09

%3.09
يتبع

جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية المميزة

حسابات الخدمات المصرفية المميزة (ثروة/راتب/مانشستر يونايتد)

الرسوم

رسوم التمويل
1
بالشهر
(مشتريات التجزئة)

رسوم التمويل للشهر
(سلف نقدية)

بطاقة ضيف ستاروود المفضل ورلد ماستركارد *SPG

1500

%3.09

%3.09

بطاقة األعمال /مكافآت األعمال

550/750

%3.25

%3.25

الرسم
السنوي(درهم)

البطاقة الرئيسية

1

مجان ًا

بطاقة إضافية
رسوم ومصاريف أخرى
رسم السلف النقدية

 %3أو  99درهم (أيهما أعلى)

رسم تجاوز الحد االئتماني

 279درهم

رسم دفعة متأخرة

 230درهم

رسم معاملة بالعمالت األجنبية
رسوم معاملة العمالت

األجنبية 2

رسوم الشراء بعملة الدرهم

اإلماراتي 3

%1.99
%1.99

رسم استبدال البطاقة

 50درهم لبطاقات انطلق معها
 20درهم لجميع البطاقات األخرى

رسم شيك مرتجع أو رفض لعملية خصم مباشر

 100درهم

نسخة عن قسيمة البيع

 10درهم

رسم كشف حساب ورقي

 5دراهم لكل شهر

اصدار نسخة عن كشف (للنسخة)
 لغاية  3أشهر -أكثر من  3أشهر

 15درهم في الشهر
 45درهم في الشهر

التأمين :حماية أسلوب الحياة /بروتيكت بلس  /بيزنس بروتيكتور

 %0.99من الرصيد الجاري في دورة الفوترة
ً
(مجانا ألول شهرين)

رسوم تجهيز خطة التقسيط بدون فوائد

 49درهم للمعاملة

رسوم اإللغاء :خطط األقساط  /شيك تحت الطلب  /تحويل الرصيد  /تقسيط الرصيد

 %3من أصل المبلغ المستحق أو  250درهم ،أيهما

رسوم التوصيل حول العالم

 150درهم

أعلى 4

عــــــام
تاريخ استحقاق الدفعة (من تاريخ الكشف)

 25يوم ًا

الحد األدنى للدفعة المستحقة

 %5أو  100درهم (أيهما أعلى)

حد السلفة النقدية
 بطاقة األعمال -البطاقات األخرى

 %75من حد االئتمان
 %50من حد االئتمان

يرجى المالحظة
جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل خاضعة للتغيير .إن هذه التغييرات ستطبق من التاريخ المحدد من قبل البنك.
ً
اعتبارا من  1يوليو2018 ،
ستطبق رسوم وأسعار الخدمات
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  %100من 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.
يرجى الرجوع إلى emiratesnbd.com/ar/cards ،يرجى مراجعة األحكام والشروط.
 1تخضع رسوم التمويل لزيادة مقدارها  %0.5في 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.
 2يتم دفع هذا الرسم اعتبا ًر ا من  1مارس  2019باإلضافة إلى رسم المعاملة العادي التي تتقاضاه مؤسسة ماستركارد العالمية أو فيزا العالمية ،وتطبق على المعامالت التي تتم في
ً
(تقريبا  .)% 1.15يتم التنازل عن هذا الرسم لحاملي بطاقات دناتا وورلد ماستركارد® االئتمانية .يرجى مراجعة الموقع emiratesnbd.com/ar/cards
أي عملة أخرى غير الدرهم اإلماراتي
لإلطالع على آخر التحديثات.
ً
 3تسري هذه الرسوم اعتبا ًر ا من  1مارس  .2019ينطبق ذلك على جميع المعامالت بالعمالت األجنبية المدفوعة بالدرهم اإلماراتي .سيضاف ما ّ
سابقا إلى الرسوم المتعارف
تم ذكره
عليها والمفروضة من قبل المستحوذ.
 4تسري هذه الرسوم اعتبا ًر ا من  1أبريل .2019

يتبع

جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية المميزة

الرسوم

حسابات الخدمات المصرفية المميزة (ثروة/راتب/مانشستر يونايتد)

القروض الشخصية
رسم إجراءات معاملة قرض جديد*

 %1من قيمة القرض (بحد أدنى  750درهم)

رسم إجراءات معاملة زيادة رصيد القرض*

 %1من قيمة الزيادة على رصيد القرض (بحد أدنى  750درهم)

التأمين المعزز على الحياة لحماية القرض (تغطية مزدوجة)

( %1.99 %1.24بحد أدنى  1,000درهم)

رسم السحب على المكشوف

 200درهم

رسم دفعة متأخرة

 100درهم

رسم تأجيل دفع القسط

 100درهم

رسم إعادة جدولة القرض

 250درهم

رسم السداد المبكر

 %1من قيمة الرصيد المستحق ( 10,000درهم كحد أقصى)

تغير تاريخ إستحقاق الدفع

مجان ًا

دفع القسط قبل موعده (لغاية  3أقساط)

مجان ًا

شهادة عدم مديونية

مجان ًا

رسم السداد المبكر الجزئي

 %1من الدفعة المسددة ( 10,000درهم كحد أقصى)

إصدار براءة ذمة/شهادة مديونية

 50درهم

رسم إلغاء القرض

 50درهم

قروض السيارات
رسم إجراءات معاملة القرض

%1من قيمة القرض (بحد أدنى  750درهم)

رسم السداد المبكر

 %1من قيمة الرصيد المستحق

تأمين «أوتو بروتيكت»

%1من قيمة القرض الكلي (بحد أدنى  1,000درهم)

رسم التأخر بالدفع

 100درهم

تغيير طريقة الدفع

مجان ًا

رسم التأجيل

 100درهم

اإلبطال المؤقت للرهن

مجان ًا

تغيير التسجيل

مجان ًا

رسم الدفع المسبق لألقساط الشهرية المتساوية EMI
(يصلح فقط لدفع  3أقساط أو أكثر)

 %1من الدفعة المسددة

رسم إعادة جدولة القرض

 250درهم

تغير التاريخ المستحق لألوامر الدائمة

مجان ًا

شهادة عدم ممانعة موجّ هة لقسم المرور

مجان ًا

رسم إرتجاع شيك

 100درهم

إصدار براءة ذمة/شهادة مديونية

 50درهم

شهادة عدم مديونية

مجان ًا

يتبع

جدول الرسوم  -الخدمات المصرفية المميزة

حسابات الخدمات المصرفية المميزة (ثروة/راتب/مانشستر
يونايتد)

الرسوم

قروض السكن/المكتب
رسم إجراءات معاملة القرض

 %1من قيمة القرض

رسم تقديم الطلب  /رسم الموافقة المسبقة

 3,000درهم (رسوم معالجة غير مستردة)

رسم إعادة التقييم

 1,000درهم

رسم التقييم

 3,000درهم (عقار مكتمل)
 20,000درهم (البناء الذاتي)

رسم التسوية المبكرة – نقل قرض المنزل إلى جهة ُمقرضة آخر ى

التكلفة أو  3%من قيمة الرصيد المستحق على القرض،
أيهما أقل

رسم التسوية المبكرة – مسددة من األموال الشخصية أو بهدف بيع العقار

التكلفة أو  1%من قيمة الرصيد المستحق على القرض،
أيهما أقل

رسم فسخ العالقة المصرفية

 %2من الرصيد المستحق للقرض

رسم تسديد دفعة مسبقة جزئية

 %1وتطبق على القيمة اإلضافية فوق القيمة المجانية
المسموح بها

التأمين على الحياة (مقدم طلب فردي)*

 %0.05سنوي ًا من الرصيد المستحق للقرض

التأمين على الحياة (مقدمي طلب مشتركين أو مقترضين مشتركين)*

 %0.09سنوي ًا من الرصيد المستحق للقرض

لمبالغ القروض بقيمة أكبر من  5مليون درهم

قد تتباين رسوم التأمين

التأمين على العقار

 %0.01شهري ًا من قيمة العقار

رسم دفعة متأخرة

 500درهم

كشف حساب غير قياسي  /نسخة عن وثائق أصلية

 100درهم

رسم إعادة جدولة

1,000درهم

تغير في العقار

1,320درهم

تغيير تفاصيل الملكية (مقترضين مشتركين)

1,320درهم

إصدار براءة ذمة/شهادة مديونية

 85درهم

طلب رسائل أخر ى

 90درهم

شهادة عدم مديونية

مجان ًا

سعر المستهلك األساسي ()CBR

%5.75

جميع الرسوم والتكاليف سارية اعتبا ًر ا من  15فبراير .2019
*يتم تحصيل قيمة أقساط التأمين على الحياة بشكل شهر ي وقد تختلف قيمة المعدّ ل بالنسبة لمبالغ القروض بقيمة أكبر من  5مليون درهم.

إدارة ثروات األفراد
رسوم والمصاريف على حسابات المحافظ والسارية المفعول من يوليو 2018
القيمة المتداولة بالدوالر األمريكي

أقل من
100,000

 100,000إلى
249,999

 250,000إلى
499,999

 500,000إلى
999,999

 1000,000وأكثر

المنتجات المصرفية ذات الدخل
الثابت والصكوك

% 3.00

% 2.50

% 2.50

% 2.25

% 2.00

األسهم المباشرة

% 1.50

% 1.25

% 1.00

% 0.75

% 0.50

صناديق االستثمار
المنتجات المهيكلة

% 3.00

% 1.75
% 2.00
% 2.50
يرجى مراجعة صفحة الشروط المتع ّلقة بذلك

شهادات الذهب من بنك
اإلمارات دبي الوطني
الحفظ اآلمن*
الخدمات اإلدارية

% 2.00

% 2.00

% 1.50

% 1.25

% 1.50

% 1.00

الحد األدنى للرسوم بما يعادل  200دوالر أمريكي.
سيتم تطبيق رسم ثابت  50دوالر كرسوم إصدار شهادة
سيتم فرض رسم ثابت  15فلس للجرام الواحد عند االشتراك
بناء على إجمالي قيمة
سيتم فرض رسوم حضانة قدرها  %0.25على أساس سنوي محسوب،
ً
المحفظة ويتم تحميلها على أساس الربع السنوي لحساب العميل.
أي تكاليف إضافية سيتم فرضها من قبل المسؤولين عن خدمة الحفظ واإليداع عند االستالم أو
التسليم ،سيتم خصمها من حساب العميل.

رسوم اإلنهاء

صناديق االستثمار

حسب هيكلية الصندوق

المنتجات المهيكلة

تطبّق حسب ورقة الشروط

شهادات الذهب من بنك اإلمارات دبي الوطني

سيتم تطبيق رسم خروج قدره  %0.5عند االسترداد.
سيتم فرض رسوم عهدة وتأمين بنسبة  %0.30في وقت
االسترداد.

* تعفى المنتجات المهيكلة ،األوراق المالية المتوسطة األجل التي ّ
تم إصدارها من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني وأسهم دول مجلس التعاون الخليجي من رسوم العهدة.
ُ
ستفرض الضرائب ،ورسوم
تطبّق 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،
البورصة والرسوم المطبقة من األطراف الثالثة كلّ على حدة.
جميع الرسوم والعموالت والرسوم ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى ( .)VATإذا كانت ضريبة القيمة المضافة سارية المفعول ،فسيتم تحميلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي
نفس الوقت.

مايو 2019

الدخل الثابت  /الصكوك
األسهم

%0.5
%0.5

