Personal Loan

Fee Description

Applicable Charges

Loan Processing Fee (New)*

1% of the loan amount
(min AED 500 and max
AED 2,500)

Loan Processing Fee (Top Up)*

1% of the incremental loan
amount (min AED 500 and
max AED 2,500)

Enhanced Credit Life Insurance
(Double Cover)

1.24% - 1.99% of loan
amount (min AED 1,000)

Personal Overdraft Fee

AED 200

Late Payment Charge

AED 50

Instalment Deferment Fee

AED 100

Rescheduling Fee

AED 250

Early Settlement Fee

1% of outstanding amount
(max AED 10,000)

Change in Due Date

Free

Advance EMI (up to 3 EMIs)

Free

Clearance Letter

Free

Partial Payment

1% of payment made
(max AED 10,000)

Liability / No Liability letter

AED 50

Loan Cancellation Fee

AED 50

All Fees and Interest are subject to change at the sole discretion of the bank.
Above fees / charges are subject to Value Added Tax (VAT) in line with the UAE CB and
Federal Tax Authority regulations.

June 2019

Fees and Charges

القروض الشخصية

الرسوم واألجور

رسم إجراءات معاملة قرض جديد*
رسم إجراءات معاملة زيادة
رصيد القرض*

 %1من قيمة الزيادة على رصيد القرض
(حد أدنى  500درهم و حد أقصى
 2,500درهم)

التأمين المعزز على الحياة لحماية
القرض (تغطية مزدوجة)

( %1.99 %1.24بحد أدنى  1,000درهم)

رسم السحب على المكشوف

 200درهم

رسم دفعة متأخرة

 50درهم

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

ً
مجانا

دفع القسط قبل موعده
(لغاية  3أقساط)

ً
مجانا

شهادة عدم مديونية

ً
مجانا

رسم السداد المبكر الجزئي

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

إصدار براءة ذمة/شهادة مديونية

 50درهم

رسم إلغاء القرض

 50درهم

تخضع جميع الرسوم والفوائد للتغير بناءً على التقدير المطلق للبنك.
ً
تماشيا مع قوانين البنك
تخضع الرسوم واألجور المذكورة في األعلى لضريبة القيمة المضافة ()VAT
المركزي وسلطة الضرائب الفيدرالية.

يونيو 2019

شرح الرسوم

الرسوم المطبقة
 %1من قيمة القرض
(حد أدنى  500درهم و حد أقصى
 2,500درهم)

