ﺑـﯿـﺎن اﻟـﺤـﻘـﺎﺋــﻖ اﻟـﺮﺋـﯿـﺴـــﯿـﺔ )(KFS
اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

ﯾﻮم

ﯾﻮم

ﺷﮭﺮ ﺷﮭﺮ

ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺔ

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ودﯾﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻗﺮاءة وﻓﮭﻢ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ً
أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﺮ ﺑﺄﻧﻚ
ﻗﺪ ﻗﺮأت وﻓﮭﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺎ وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ،ورﺳﻮم اﻟﻔﺎﺋﺪة ،واﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ www.cbd.ae

ﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻗﺮار ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻚ ،وﻻ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺣﻘﻮق أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ واﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﺗﺴﻮد اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻟﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻠﺰﻣًﺎ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ.
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻤﯿﺰات اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ

ﻣﻮاطﻨﻮ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﯾﻠﺰم أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري أو ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري.

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻮدﯾﻌﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره  10,000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ )أو ﻣﺎ ﯾﻜﺎﻓﺌﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى(.
ﯾﺠﺐ دﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .ﻟﻦ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ أي ﻓﺎﺋﺪة ،أو ﻓﺮض أي ﻏﺮاﻣﺔ إذا ﺗﻢ ﻛﺴﺮ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻷﺟﻞ ﺟﺰﺋﯿًﺎ أو ﻛﻠﯿًﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻜﺮار دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
اﻟﻮداﺋﻊ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Step-up
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻮدﯾﻌﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره  10,000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﯿﺮ.
اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪرھﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘﻂ.
ُ
ُ
طﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻮﻣﻲ وﺗﻘﯿّﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
اﻟﻤﺪة

ﻣﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻤﺪة  720ﯾﻮم.
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻨﻮي ٪

اﻟﻤﺪة
 180-0ﯾﻮم

0.70%

 270-181ﯾﻮم

0.80%

 360-271ﯾﻮم

1.00%

 450-361ﯾﻮم

1.1%

 540-451ﯾﻮم

1.20%

 630-541ﯾﻮم

1.30%

 720-631ﯾﻮم

1.40%

ودﯾﻌﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Step-up Elite
ﻧﻮع اﻟﻮدﯾﻌﺔ

ودﯾﻌﺔ ﺳﻮﺑﯿﺮﯾﻮر ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة  -ودﯾﻌﺔ إﻛﺴﻠﻮﺳﻒ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة

ﻣﺪة اﻟﻮدﯾﻌﺔ

 360ﯾﻮم

اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮدﯾﻌﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ** ﺳﻨﻮﯾًﺎ

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ **
)اﻟﻤﺪة -360ﯾﻮم(

ودﯾﻌﺔ ﺳﻮﺑﯿﺮﯾﻮر ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Superior Step Up

 100,000/-درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ

ودﯾﻌﺔ إﻛﺴﻠﻮﺳﻒ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Exclusive Step Up

 600,000/-درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ

ودﯾﻌﺔ ﺳﻮﺑﯿﺮﯾﻮر ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Superior Step Up

0.73%

ودﯾﻌﺔ إﻛﺴﻠﻮﺳﻒ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Exclusive Step Up
ودﯾﻌﺔ ﺳﻮﺑﯿﺮﯾﻮر ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Superior Step Up

0.85%
ودﯾﻌﺔ إﻛﺴﻠﻮﺳﻒ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ][Exclusive Step Up

 90-0ﯾﻮم

0.50%

 90-0ﯾﻮم

0.70%

 180-91ﯾﻮم

0.60%

 180-91ﯾﻮم

0.80%

 270-181ﯾﻮم

0.80%

 270-181ﯾﻮم

0.90%

 360-271ﯾﻮم

1.00%

 360-271ﯾﻮم

1.00%

إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ** :ﺗُﻄﺒﱠﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم .ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ https://www.cbd.ae/general/fees-charges

ودﯾﻌﺔ ﺑﻮﻧﺲ ﺑﻮﺳﺘﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮرة
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة * 8:25% :

اﻟﻤﺪة 36 :ﺷﮭﺮ
ﺗُﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺮي وﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﯿﺮ

ﺗﻜﺮار ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري ش.م.ع ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.
ﺷﺎرع اﻻﺗﺤﺎد ،ﺑﻮر ﺳﻌﯿﺪ ،دﯾﺮة ،دﺑﻲ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﯾﺪ ،2668 :دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ھﺎﺗﻒ .600575556 :ﻟﻼﻗﺘﺮاﺣﺎت/اﻟﺸﻜﺎوى ﯾﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ  customercare@cbd.aeاﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.cbd.ae :

ﯾﺒﺪأ أﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ادﺧﺎر ﺷﮭﺮي ﻣﻦ  1,000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﺼﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 2

ودﯾﻌﺔ ادﺧﺎر ﺑﺮﯾﻤﯿﻮم
اﻟﻤﺪة 18 -ﺷﮭﺮ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪرھﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﯿﺮ
ودﯾﻌﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮدﯾﻌﺔ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ
اﻟﻤﺪة
 6أﺷﮭﺮ
ﻋﺎم
ودﯾﻌﺔ ﻣﺤﺠﻮزة ﻟﻤﺪة  6أﺷﮭﺮ

ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪد .وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﯾﺘﻢ إﺗﺎﺣﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻻ ﻟﻐﺮض اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﺒﻜﺮ /ﺳﺤﺐ وﺣﺪة.

ودﯾﻌﺔ ﻣﺤﺠﻮزة ﻟﻤﺪة  6أﺷﮭﺮ

ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪد .وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﯾﺘﻢ إﺗﺎﺣﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻻ ﻟﻐﺮض اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﺒﻜﺮ /ﺳﺤﺐ وﺣﺪة.

ﯾﺒﺪأ أﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ادﺧﺎر
اﺧﺘﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  5000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﺷﮭﺮﯾًﺎ.
ﺷﮭﺮي ﻣﻦ 5,000
درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ.
ﻋﺎﺋﺪات ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷرﺻﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  1.40٪ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  18ﺷﮭﺮً ا
)ﺗُﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم(.
اﻟﺪرھﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﯿﺮ
 100,000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
 10,000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
 10,000درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة  ٪ﺳﻨﻮﯾًﺎ
0.40%
0.55%
ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات  %ﺳﻨﻮﯾًﺎ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ
0.00%
 7أﯾﺎم
0.00%
ﺷﮭﺮ
0.10%
<ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮﯾﻦ
0.15%
<ﻣﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺣﺘﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ
<ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺣﺘﻰ >ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ 0.20%
ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات  %ﺳﻨﻮﯾًﺎ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ
0.00%
 7أﯾﺎم
0.00%
ﺷﮭﺮ
0.10%
<ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮﯾﻦ
0.15%
<ﻣﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺣﺘﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ
<ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺣﺘﻰ >ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ 0.20%

إﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ:
 -1ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه واﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ .وﺗﻄﺒﻖ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5٪ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﯾﺘﻢ إﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮم وﺗﻘﯿﯿﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﮭﺮي.
 -2ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ  /اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ:
https://www.cbd.ae/business/general/fees-and-charges

ﺗﺤﺬﯾﺮ:
 .1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،ﻓﻠﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻓﺎﺋﺪة.
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء
 .1ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻚ ”ﻓﺘﺮة ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء“ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ ) (٥أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ
ﻟﮭﺎ .وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻤﺴﺔ) (٥أﯾﺎم ھﺬه ﯾﺤﻖ ﻟﻚ ﺳﺤﺐ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ،وﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﯾﺴﺘﺮد اﻟﺒﻨﻚ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إﻧﮭﺎء /رﺳﻮم ﺗﻨﺸﺄ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء.
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ:
 .1ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ أي طﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮه اﻟﺨﺎص.
 .2ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري.
 .3ﺗﻄﺒﻖ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري https://www.cbd.ae/business/general/terms-of-use
 .4ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﻘﻮق ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض اﻟﺴﯿﺎرة وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إرﺳﺎل إﺷﻌﺎر ﺧﻄﻲ إﻟﻰ
ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻗﺒﻞ ﺳﺘﯿﻦ ) (60ﯾﻮﻣًﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ.
أﻗﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﻗﺮأت ﺑﯿﺎن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ھﺬا ،وأﻧﻨﻲ أﻓﮭﻢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ اﻟﻤﻤﯿﺰات واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺮﺳﻮم ورﺳﻮم اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻲ ﻋﺒﺮ https://www.cbd.ae/general/terms-conditions

اﻻﺳﻢ:

ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري ش.م.ع ،دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.
ﺷﺎرع اﻻﺗﺤﺎد ،ﺑﻮر ﺳﻌﯿﺪ ،دﯾﺮة ،دﺑﻲ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﯾﺪ ،2668 :دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ھﺎﺗﻒ .600575556 :ﻟﻼﻗﺘﺮاﺣﺎت/اﻟﺸﻜﺎوى ﯾﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ  customercare@cbd.aeاﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.cbd.ae :

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ:

اﻟﺼﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 2

 - BONUS BOOSTER DEPOSIاألحكام والشروط :
تم االتفاق عليه من قبل العمالء أن الوديعة يجب أن تخضع لألحكام والشروط التالية ولبنك دبي التجاري الحرية التامة في
تغييرها /تعديلها أو اإلضافة عليها من وقت إلى آخر بال سابق إشعار:
 .1تتوفر هذه الوديعة بالدرهم اإلماراتي فقط.
 .2يجب أن يمتلك العمالء الذي يودون التسجيل في الوديعة حساب فردي قائم أو حساب مدخرات صادر بالدرهم
باإلماراتي في بنك دبي التجاري.
 .3على العمالء تحويل مبلغ مالي يتم تحديده مسبقا ً من حساباتهم القائمة أو حسابات المدخرات في بنك دبي
التجاري إلى حساب الوديعة شهريا ً.
 .4مدة الوديعة هي مدة ثابتة ُتقدر بـ 36شهراً.
 .5يجب أن يتم تحويل مبلغ الوديعة المحدد مسبقا ً والشهري من حسابات العمالء القائمة أو حسابات المدخرات إلى
حساب الوديعة من خالل اتباع تعليمات الطلب المستديم التي يتم تحديدها عند التسجيل في الوديعة .ال يُسمح
باتباع أية طريقة أخرى.
 .6تقدم الوديعة فائدة مضمونة ومكافأة لجميع العمالء المؤهلين عند االستحقاق .سيتم دفع الفوائد المستحقة والمكافأة
عند االستحقاق.
 .7يجوز للبنك أن يقرر أو يُغير الفائدة أو المكافأة المطبقة على هذا المنتج بتقدير منه من وقت إلى آخر .قد يتم
تنفيذ هذه التغييرات بال إشعار العمالء مسبقا ً.
 .8سيتم تقديم تفاصيل حول الفائدة المضمونة والمكافأة االستحقاق على موقع البنك اإللكتروني . www.cbd.ae
من مسؤولية العمالء الرجوع إلى تفاصيل معدل الفائدة والمكافأة وفهم كيف ومتى سيتم تطبيق واستحقاق
وتسديد هذه المعدالت.
 .9من أجل كسب فائدة مضمونة ومكافأة ،يجب أن يضمن العمالء أنه تم تحويل مبالغ الوديعة الشهرية المحددة
مسبقا ً بنجاح إلى حساب وديعة تعزيز المكافآت من خالل اعتماء الطلب المستديم الذي يتم تحديده عند التسجيل
في الوديعة.
 .11خالل مدة الـ 36شهراً ،في حال فشل العمالء في تحويل المبلغ الشهري المحدد مسبقا ً إلى الوديعة في أي شهر
سيتم فرض غرامة على الفائدة المستحقة .سيؤدي هذا الفشل أيضا ً إلى خسارة المكافأة عند االستحقاق.
 .11من مسؤولية العمالء ضمان أن المبلغ الكافي متوفر في حساباتهم القائمة أو حسابات المدخرات في تاريخ تنفيذ
الطلب المستديم لتجنب خسارة الفائدة والمكافأة.
 .12حتى وإن كان العمالء يملكون الرصيد الكافي في الحساب ،وفي حال فشل تنفيذ الطلب المستديم ألي سبب كان،
يحق للبنك بتقدير منه التحقيق في الفشل وقد يقوم بتعديله .ول كن ،إن لم تكن هذه التحقيقات/التعديالت ممكنة،
لن يكون البنك مسؤوالً عن خسارة الفائدة أو المكافأة أو أية خسارة أخرى يتعرض لها العمالء بسبب هذا
الفشل .ولن يكون البن ك مسؤوالً عن اطالع العمالء على نتائج التحقيقات أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا
الخصوص.

 .13تاريخ تحديد الوديعة وتاريخ تنفيذ تعليمات الطلب المستديم المرتبطة سيكون ذاته .سيحاول البنك تنفيذ فتح
الوديعة وعملية التحويل باتباع الطلب المستديم في تاريخ استالم االستمارة أو في يوم العمل الذي يليه .ولكن
سيقوم البنك بتحديد تواريخ التنفيذ بتقدير منه.
 .14يقوم العمالء بالتنسيق مع البنك لضمان أنه تم وضع الوديعة وتم تحويل المبالغ الشهرية األولية المحددة مسبقا ً
بنجاح من حساباتهم القائمة أو حسابات المدخرات إلى معزز المكافآت في اليوم نفسه في المرة األولى ،وتبعا ً
لذلك في كل شهر لضمان التحويل الناجح للمبالغ الشهرية المحددة مسبقا ً في التاريخ نفسه.
 .15يخضع هذا المنتج وجميع المواد ذات الصلة و ُتفسر وفقا ً لألحكام والشروط العامة لخدمات الحسابات والخدمات
المصرفية لبنك دبي التجاري.

