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KEY FACTS STATEMENT
CBD INVESTR

CBD Investr is a smart investment app offered by Commercial Bank of Dubai designed to help you save and invest. The app offers two services:
1) automated robo-advisory investing and 2) self-directed trading facility. 

Here are the details of the two services:

SN PRODUCT TYPE KEY FEATURES RISKS
1 Automated Investing

CBD Investr offers actively managed, 
risk based portfolios invested in global 
markets.

CBD Investr automated investing portfolios 
offer: Globally diversified portfolios 
investing in equities, fixed income markets 
and other asset classes through low 
cost exchange traded funds (ETFs). The 
portfolios are actively managed to optimize 
performance.

Price risk: ETF prices can be volatile; they 
can go up or down. Investors can lose 
capital. Investing in CBD Investr is not 
capital guaranteed.

2 Self Investor: CBD offers execution of 
international equities and ETFs listed in the 
US markets.

CBD Investr, self-investor services offer the 
facility to buy and sell international stocks 
and exchange traded funds (ETFs) listed 
in the US markets. At a later date, other 
markets will also be added.

Price risk: Equities and ETF prices can be 
volatile; they can go up or down. Investors 
can lose capital. Investing in CBD Investr is 
not capital guaranteed.

PRICING

SN Products Charges type Charges
1 Automated Investing Management Fee 1% per annum, charged monthly. 

Calculated on daily assets under 
management.

2 Self Investor: Equities, ETFs Buying and selling fee 0.5% of the trade value, charged upfront.
min. 3 USD

3 CBD Self Investor: Equities, ETFs Custody fee 0.10% per annum, charged on a monthly 
basis

SUITABILITY AND APPROPRIATENESS
CBD Investr does not make any recommendations nor manage investment decisions on behalf of the customer. All decisions to buy or sell are 
made by our algorithm. An extensive Risk Profiling questionnaire helps the customers to assess their investment profile and buy products that are 
aligned with their objectives, risk profile and investment time horizon. 

The following risk profile and product grid will help the customers to take investment decisions:

SN Customer Risk Profile Automated Investing Portfolio
1 Conservative Mostly bonds with smaller allocation to equities. Customer can expect low volatility. 

This is best suited for investors who have a short-term horizon.
2 Moderate Approximate equal allocation to bonds and equities. This is best suited for investors 

who have a short-term horizon looking for a balance between growth and capital 
protection.

3 Growth Mostly equites, with smaller allocation to bonds. This is best suited for investors who 
have a medium-term horizon and are looking for growth.

4 High growth 100% equity allocation. This is best suited for investors who have a long-term horizon 
and are looking for maximum growth.

WARNING

Investment products are subject to risks, including possible loss of principal amount invested. Past performance is not indicative of future 
results: prices can go up or down. Investment products are not bank deposits and are not guaranteed by Commercial Bank of Dubai.

COOLING OFF PERIOD

Investment products are automatically executed in the markets. Once executed, investment transactions cannot be reversed. Hence, investment 
products cannot offer any cooling off period.

This document is in the form of an acknowledgement by you and does not intend to create legal rights or obligations between  the parties. In case of 
an inconsistency between this document and the General Terms and Conditions or product specific Terms and Conditions, the General Terms and 
Conditions and product specific Terms and Conditions shall prevail. In case of a change in the General Terms and Conditions or product specific 
Terms and Conditions, there is no obligation on the bank to amend this document. 

I hereby agree to an immediate commitment and that I have read and understood the Investment General Terms and Conditions available on     
CBD website www.cbd.ae/general/terms-conditions
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الصفحة  1 من 1 

إن تطبیق CBD INVESTR ھو تطبیق استثماري ذكي یقدمھ بنك دبي التجاري مصمم لمساعدتك على االدخار واالستثمار. یقدم التطبیق خدمتین:
1) استشارات استثماریة آلیة، و 2) تسھیالت تجاریة ذاتیة التوجیھ.

وترد فیما یلي تفاصیل الخدمتین:
المخاطرالممیزات الرئیسیةنوع المنتجر.م

1

االستثمار اآللي
یقدم تطبیق [CBD INVESTR] محافظ 

استثمار تدار بشكل فعال وتستند إلى المخاطر 
وتستثمر في األسواق العالمیة.

 CBD]تقدم محافظ االستثمار اآللي لدى تطبیق
 :[INVESTR

محافظ متنوعة عالمًیا تستثمر في األسھم وأسواق الدخل 
الثابت وفئات األصول األخرى من خالل صنادیق 

المؤشرات المتداولة منخفضة التكلفة (ETFs). وتدار 
المحافظ بشكل فعال لتحسین األداء.

مخاطر السعر: یمكن أن تكون أسعار صنادیق المؤشرات 
المتداولة متقلبة؛ حیث یمكنھا الصعود أو الھبوط. كما یمكن أن 
یخسر المستثمرون رأس المال. ھذا، وإن االستثمار في تطبیق 

[CBD INVESTR] لیس مضموًنا برأس المال.

2

المستثمر الذاتي: یقدم بنك دبي التجاري 
تنفیذ األسھم الدولیة وصنادیق المؤشرات 

المتداولة المدرجة في أسواق الوالیات المتحدة 
األمریكیة.

 CBD]  تقدم خدمات المستثمر الذاتي لدى ـتطبیق
INVESTR] تسھیالت لشراء وبیع األسھم الدولیة 
وصنادیق المؤشرات المتداولة المدرجة في أسواق 

الوالیات المتحدة األمریكیة. ومن المقرر إضافة أسواق 
أخرى في وقت الحق.

مخاطر السعر: یمكن أن تكون أسعار األسھم وصنادیق 
المؤشرات المتداولة متقلبة؛ حیث یمكنھا الصعود أو الھبوط. 

كما یمكن أن یخسر المستثمرون رأس المال. ھذا، وإن 
االستثمار في تطبیق [CBD INVESTR] لیس مضموًنا 

برأس المال.

األسعار
الرسوم نوع الرسوم نوع المنتجر.م

٪1 سنوًیا ، تدفع شھرًیا. محسوبة على األصول الیومیة رسوم اإلدارةاالستثمار اآللي1
الخاضعة لإلدارة.

المستثمر الذاتي: األسھم وصنادیق المؤشرات 2
المتداولة

٪0.5 من قیمة التداول، تدفع مقدماًرسوم الشراء والبیع
كحد أدنى 3 دوالر امریكي

المستثمر الذاتي لدى بنك دبي التجاري: 3
األسھم وصنادیق المؤشرات المتداولة

٪0.10 سنوًیا ، تدفع شھرًیارسوم الحفظ

المالءمة والمناسبة
ال یقدم تطبیق [CBD INVESTR] أي توصیات وال یدیر قرارات االستثمار نیابة عن العمیل. یتم اتخاذ جمیع قرارات الشراء أو البیع من خالل الخوارزمیة الخاصة بنا. یساعد 

استبیان تصنیف المخاطر الشامل العمالء على تقییم ملفھم االستثماري وشراء المنتجات التي تتماشى مع أھدافھم وبیان المخاطر واألفق الزمني لالستثمار الخاص بھم.
ھذا، ویساعد بیان المخاطر وشبكة المنتجات التالیة العمالء على اتخاذ قرارات االستثمار:

محفظة االستثمار اآلليبیان مخاطر العمیلر.م

أغلبھا سندات مع تخصیص أقل لألسھم. یمكن للعمیل أن یتوقع تقلبات منخفضة. ھي الخیار األنسب للمستثمرین الذین لدیھم أفق َتَحفُِّظیّة1
زمنى قصیر األجل.

تخصیص متساوي تقریًبا بین السندات واألسھم. وھي الخیار األنسب للمستثمرین الذین لدیھم أفق زمنى قصیر األجل ویبحثون عن معتدلة2
التوازن بین النمو وحمایة رأس المال.

أغلبھا أسھم مع تخصیص أقل للسندات. ھي الخیار األنسب للمستثمرین الذین لدیھم أفق زمنى متوسط األجل ویبحثون عن النمومتنامیة3

تخصیص لالسھم بنسبة ٪100. ھي الخیار األنسب للمستثمرین الذین لدیھم أفق زمني طویل األجل ویبحثون عن أقصى نمو.عالیة النمو4

تحذیر:
تعد المنتجات االستثماریة عرضة للمخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة للمبلغ األساسي المستثمر. وال یعد األداء السابق مؤشًرا على النتائج المستقبلیة: حیث یمكن أن ترتفع 

األسعار أو تنخفض. ھذا، وال تعد المنتجات االستثماریة ودائع مصرفیة وال یضمنھا بنك دبي التجاري.

الفترة المسموح فیھا باإللغاء
یتم تنفیذ المنتجات االستثماریة آلًیا في األسواق.  وال یمكن عكس معامالت االستثمار بمجرد تنفیذھا. ومن ثم، ال یمكن أن تقدم المنتجات االستثماریة أي فترة مسموح فیھا 

باإللغاء.

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.

www.cbd.ae/general/terms-conditions لقد قرأت وفھمت وأوافق على التزام فوري بشروط وأحكام االستثمار المتوفرة في الموقع اإللكتروني لبنك دبي التجاري

(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
CBD INVESTR التطبیق االستثماري لدى بنك دبي التجاري


