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الصفحة  1 من 2 

سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

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

تأتي ھذه الوثیقة في شكل إقرار من جانبك، وال تھدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونیة بین الطرفین. وفي حالة وجود تضارب بین ھذه الوثیقة والشروط واألحكام العامة أو 
الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، عندئٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. في حالة حدوث تغییر في الشروط واألحكام العامة أو الشروط واألحكام 

الخاصة بالمنتج، لن یكون البنك ملزًما بتعدیل ھذه الوثیقة.

معاییر األھلیة والوثائق المطلوبة وممیزات المنتج والرسوم والمصاریف
الودائع
مواطنو اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمون في اإلمارات العربیة المتحدةالمعاییر

یلزم أن یكون لدى العمیل حساب جاري أو حساب توفیر لدى بنك دبي التجاري.الوثائق المطلوبة
ودائع ألجل

تبدأ قیمة الودیعة األولیة من مبلغ وقدره 10,000 درھم إماراتي (أو ما یكافئھ بالعمالت الرئیسیة األخرى).الحد األدنى للودیعة

یجب دفع فائدة على المبلغ األساسي عند االستحقاق. لن یتم دفع أي فائدة، أو فرض أي غرامة إذا تم كسر الودیعة ألجل جزئًیا أو كلًیا قبل تاریخ تكرار دفع الفوائد
االستحقاق.

[Step-up]  الودائع ذات الفائدة المتزایدة
تبدأ قیمة الودیعة األولیة من مبلغ وقدره 10,000 درھم إماراتي فقط ال غیر.الحد األدنى للودیعة

متاحة بعملة الدرھم اإلماراتي فقط.العمالت المتاحة
تُستحق الفوائد على أساس یومي وتُقیّد عند التصفیة أو االستحقاق.طریقة احتساب الفائدة

مدة ثابتة لمدة 720 یوم.المدة
 سعر الفائدة السنوي ٪المدة

%00.70-180 یوم
%1810.80-270 یوم
%2711.00-360 یوم
%3611.1-450 یوم
%4511.20-540 یوم
%5411.30-630 یوم
%6311.40-720 یوم

[Step-up Elite ] ودیعة النخبة ذات الفائدة المتزایدة
ودیعة سوبیریور ذات الفائدة المتزایدة - ودیعة إكسلوسف ذات الفائدة المتزایدةنوع الودیعة
360 یوممدة الودیعة

الحد األدنى لمبلغ الودیعة
[Superior Step Up] 100,000 درھم إماراتيودیعة سوبیریور ذات الفائدة المتزایدة/-

[Exclusive Step Up] 600,000 درھم إماراتيودیعة إكسلوسف ذات الفائدة المتزایدة/-

العائد الفعلي** سنوًیا
[Superior Step Up] 0.73ودیعة سوبیریور ذات الفائدة المتزایدة%

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

تفاصیل العائد الفعلي **
(المدة360- یوم)

[Superior Step Up] ودیعة سوبیریور ذات الفائدة المتزایدة[Exclusive Step Up] ودیعة إكسلوسف ذات الفائدة المتزایدة
%00.70-90 یوم%00.50-90 یوم

%910.80-180 یوم%910.60-180 یوم
%1810.90-270 یوم%1810.80-270 یوم
%2711.00-360 یوم%2711.00-360 یوم

https://www.cbd.ae/general/fees-charges إخالء مسؤولیة: ** تُطبَّق الشروط واألحكام. یرجى الرجوع إلى
ودیعة بونس بوستر المتكررة

یبدأ أقل مبلغ ادخار شھري من 1,000 درھم إماراتيالمدة: 36 شھرسعر الفائدة : 8:25% *
تُستحق الفائدة على أساس شھري وتدفع عند االستحقاق.تكرار سداد الفائدة

درھم إماراتي فقط ال غیرالعملة المتاحة

 (KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
الودائع
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الصفحة  2 من 2 

ودیعة ادخار بریمیوم

المدة- 18 شھر
یبدأ أقل مبلغ ادخار 
شھري من 5,000 

درھم إماراتي.
اختر مبالغ الودائع الشھریة التي تبدأ من 5000 درھم إماراتي شھرًیا.

عائدات كبیرة على متوسط األرصدة تصل إلى ٪1.40 في نھایة المدة البالغة  18 شھًرامتاحة بعملة الدرھم اإلماراتي فقط ال غیر
(تُطبق الشروط واألحكام).

ودیعة ألجل مقسمة إلى وحدات
الدرھم اإلماراتي فقط ال غیرالعملة المتاحة

100,000 درھم إماراتيالحد األدنى لمبلغ الودیعة
10,000 درھم إماراتي ومضاعفاتھ بعد ذلكالحد األدنى لمبلغ السحب الجزئي المبكر

10,000 درھم إماراتيالحد األدنى للرصید المتبقي بعد مبلغ السحب الجزئي المبكر
أسعار الفائدة ٪ سنوًیاالمدة

%60.40 أشھر
%0.55عام

سعر فائدة الودیعة ألجل المقسمة إلى وحدات % سنوًیاالفترة المنقضیةودیعة محجوزة لمدة 6 أشھر

ال تتوافر الودائع ألجل المقسمة إلى وحدات لھذه المدد. ومن ثم ال یتم إتاحة 
سعر الفائدة إال لغرض احتساب الفائدة على السحب المبكر/ سحب وحدة.

%70.00 أیام 
%0.00شھر

%0.10>من شھر حتى شھرین
%0.15>من شھرین حتى أربعة أشھر

%0.20>من أربعة أشھر حتى <ستة أشھر
سعر فائدة الودیعة ألجل المقسمة إلى وحدات % سنوًیاالفترة المنقضیةودیعة محجوزة لمدة 6 أشھر

ال تتوافر الودائع ألجل المقسمة إلى وحدات لھذه المدد. ومن ثم ال یتم إتاحة 
سعر الفائدة إال لغرض احتساب الفائدة على السحب المبكر/ سحب وحدة.

%70.00 أیام
%0.00شھر

%0.10>من شھر حتى شھرین
%0.15>من شھرین حتى أربعة أشھر

%0.20>من أربعة أشھر حتى <ستة أشھر

إخالء مسؤولیة:
تشمل جمیع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضریبة القیمة المضافة ما لم یذكر غیر ذلك بشكل منفصل. وتطبق ضریبة القیمة المضافة بنسبة   -1

٪5 على جمیع الرسوم التي یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.
2-   لالطالع على تفاصیل  الرسوم والمصاریف، بما في ذلك الخدمات اإلضافیة / االختیاریة المتعلقة بالحساب  یرجى الرجوع إلى: 

https://www.cbd.ae/business/general/fees-and-charges   

تحذیر:
1.   في حالة صفى العمیل الودیعة ألجل الخاصة بھ، فلن یحق لھ الحصول على أي فائدة.

الفترة المسموح فیھا باإللغاء
1.   یوفر البنك لك ”فترة یسمح فیھا باإللغاء“ مدتھا خمسة (٥) أیام من تاریخ توقیع العقد لتقرر ما إذا كنت ترغب في االستمرار في االستفادة من الودائع التي تقدمت بطلب    

لھا. وخالل فترة الخمسة(٥) أیام ھذه یحق لك سحب الودیعة، وعندئٍذ یسترد البنك أي تكالیف إنھاء /رسوم تنشأ خالل الفترة المسموح فیھا باإللغاء. 

مالحظات عامة:
1.   یحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب للعمیل وفًقا لتقدیره الخاص.

2.   تخضع معاییر المنتج المذكورة أعاله لسیاسة المنتج المعتمدة لدى بنك دبي التجاري.
https://www.cbd.ae/business/general/terms-of-use 3.   تطبق شروط وأحكام بنك دبي التجاري

4.   یحتفظ 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 االتصال المسجلة الخاصة بالعمالء قبل ستین (60) یوًما من دخول ھذه التغییرات حیز التنفیذ، حیثما ینطبق ذلك.

أقر بموجبھ أنني قد قرأت بیان الحقائق الرئیسیة ھذا، وأنني أفھم تماًما الممیزات والفوائد والرسوم ورسوم الفوائد  والشروط واألحكام العامة الخاصة بحسابات التوفیر التجاریة ذات 
 https://www.cbd.ae/general/terms-conditions الصلة المتاحة لي عبر

االسم:   التوقیع: 



 : STEP-UP -  األحكام والشروط
تم االتفاق أن زيادة الودائع يجب أن تخضع لألحكام والشروط التالية ولبنك دبي التجاري الحرية التامة في تغييرها/ تعديلها أو 

 :اإلضافة عليها في أي وقت كان
 
 

 .خالل فترة زيادة الودائع درهم إماراتي وسيتم التحفظ عليه في جميع األوقات 10.000الحد األدنى للوديعة يساوي  .1
 .يوما   720مدة زيادة الودائع هي مدة ثابتة تُقدر بـ .2
 .سيتم دفع الفائدة على القيمة األساسية عند االستحقاق أو عند السحب السابق ألوانه .3
 .لن يتم دفع فائدة أو سيتم فرض غرامة في حال تم كسر الوديعة المحددة جزئيا  أو كليا  قبل تاريخ االستحقاق .4
 .سيعلن البنك عن الغرامة من وقت إلى آخر .5
 .www.cbd.aeجدول معدل الفائدة منشور على موقع البنك  .6
 .يتم تطبيق معدالت الفائدة والغرامات الظاهرة في الجدول للمدة المحددة فقط .7
م عرضها في موقع اإللكتروني للبنك قد يتم تغيير معدالت الفائدة في أي وقت بحسب تقدير البنك وسيت .8

www.cbd.ae. 
 .من مسؤولية العمالء الرجوع إلى معدالت الفائدة هذه وفهم كيف ومتى سيتم تطبيق واستحقاق وتسديد هذه المعدالت .9

ئدة بحسب تقدير البنك تلقائيا  لمدة مماثلة ما لم يتقرر غير ذلك قبل تاريخ االستحقاق، قد يتم تجديد زيادة الوديعة والفا .11
 .وبمعدل الفائدة السائد عند وقت التجديد

يخضع هذا المنتج وجميع المواد ذات الصلة وتُفسر وفقا  لألحكام والشروط العامة لخدمات الحسابات والخدمات  .11
 .المصرفية لبنك دبي التجاري

 


