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الصفحة  1 من 3 

سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

إذا كنت تفكر في التقدم بطلب لفتح حساب جاري لدینا، نطلب منك قراءة وفھم ھذه الوثیقة بعنایة والمتاحة أیًضا باللغة باللغة االنجلیزیة. بالتوقیع على بیان الحقائق الرئیسیة، فإنك تقر
www.cbd.ae بأنك قد قرأت وفھمت مزایا وفوائد الحساب الجاري 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
الحساب الجاري

مواطنو اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمون في اإلمارات العربیة المتحدةالمعاییر

نموذج فتح حساب یدوي أو رقمي مكتملالوثائق المطلوبة
بطاقة الھویة الوطنیة أو جواز السفر ساري المفعول وتأشیرة اإلقامة وبطاقة الھویة اإلماراتیة

ممیزات المنتج

بطاقة خصم مجانیة مع أحدث تقنیات الرقاقة الذكیة ورقم التعریف الشخصي وتقنیة بطاقات الدفع بدون تالمس لسداد المدفوعات 
بسھولة أو السحب النقدي من أجھزة الصراف اآللي في جمیع أنحاء العالم

الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت والھاتف المتحرك المقدمة من بنك دبي التجاري للوصول إلى الخدمات المصرفیة الخاصة بك 
في أي مكان وفي أي وقت

أداة المیزانیة والمتابعة، تمكنك من تتبع نفقاتك والمزید
وصول مجاني ألكثر من 10 صاالت كبار الشخصیات في اإلمارات العربیة المتحدة، والمملكة العربیة السعودیة، واألردن، 

والكویت، ومصر لحاملي بطاقة الخصم البالتینیة (بالتینیوم) وماستركارد.
معامالت غیر محدودة بجمیع العمالت الرئیسیة

دفتر شیكات ألول مرة مجاًنا
تواجد صور لجمیع الشیكات في كشوفات الحسابات المصرفیة عبر اإلنترنت.

توافر مركز اتصال على مدار 24 ساعة
متوفر بجمیع العمالت الرئیسیة دوالر أمریكي / جنیھ إسترلیني / یورو / لایر سعودي / دوالر أسترالي / دوالر كندي / فرنك 

سویسري / كرونة سویدیة / ین یاباني
ھام: تطبق الشروط واألحكام.

الرسوم والمصاریف

اإلخالل بالحد األدنى للرصیدالحد األدنى لمتوسط الرصید الشھري*
26.25 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي
7.35 دوالر أمریكي1,500 دوالر أمریكي
5.25  جنیھ إسترلیني1,000 جنیھ إسترلیني

5.25  یورو1,000 یورو
26.25  درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي (الحساب الجاري الرقمي)**

200 درھم إماراتي ( أو ما یعادلھ)الرصید السلبي
رسوم إغالق الحساب (تُطبق بعد مرور فترة إلغاء الشراء والبالغة
105 درھم إماراتي5 أیام عمل وإذا كان اإلغالق خالل أول 6 أشھر من فتح الحساب)

إخالء مسؤولیة: * تطبق االستثناءات القیاسیة. تطبق الشروط واألحكام، یُرجى زیارة
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions

ال یتطلب حد أدنى للرصید في الحساب لُعمالء بنك دبي التجاري من خدمات النخبة ”إیلیت“ المصرفیة والخدمات المصرفیة 
الخاّصة والخدمات المصرفیة التنفیذیة والُعمالء الذین یقومون بتحویل رواتبھم. 

ال یلزم إجراء إیداع أولي في الحسابات الجاریة.
https://www.cbd.ae/general/fees-charges لعرض قائمة الرسوم والمصاریف، یرجى زیارة

ال یشترط حد أدنى للرصید لعمالء إیلیت وبرایفت من بنك دبي التجاري.  **
 ***  یتم التنازل عنھ للشھر إذا تم استیفاء أحد المعاییر - الحد األدنى لمتوسط الرصید الشھري أو تحویل الراتب الشھري أو 

منتج قرض نشط (القرض الشخصي أو قرض السیارة أو قرض المنزل).
حدود اإلیداع النقدي الیومي 

40,000/- درھم إماراتيشخصي 10,000/- درھم إماراتيالمباشرمن خالل أجھزة الصراف اآللي

حدود السحب النقدي الیومي من خالل 
أجھزة الصراف اآللي / حدود الشراء الیومي 

لبطاقات الخصم

جھاز الصراف اآللي التابع 
لبنك دبي التجاري

جھاز الصراف اآللي غیر التابع 
لبنك دبي التجاري

حد الشراء ببطاقة الخصم

 10,000 درھم إماراتي 5,000 درھم إماراتي لكل معاملة10,000 درھم إماراتيمباشر
20,000 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي لكل معاملة 20,000 درھم إماراتيشخصي

 50,000 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي لكل معاملة 30,000 درھم إماراتيالنُخبة ”إیلیت“ لدى بنك دبي التجاري
100,000 درھم إماراتي5,000 درھم إماراتي لكل معاملة50,000 درھم إماراتيالخاصة لدى بنك دبي التجاري

(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
الـحـســـابــات الــجــــاریـــــة
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الصفحة  2 من 3 

بطاقة الخصم

غیر منطبقرسوم إصدار البطاقة
26.25 درھم إماراتيرسوم استبدال البطاقة

26.25 درھم إماراتينسخة قسیمة بیع
%2 (تُطبق ضریبة القیمة الُمضافة)رسوم المعامالت بالعمالت األجنبیة (بُعمالت أجنبیة)

%2 (تُطبق ضریبة القیمة الُمضافة)رسوم المعامالت بالعمالت األجنبیة (بُعملة الدرھم اإلماراتي)

الخدمات المصرفیة رسوم بطاقة الخصم
الشخصیة

الخدمات المصرفیة 
التنفیذیة

خدمات النخبة ”إیلیت“ 
المصرفیة

الخدمات المصرفیة 
الخاّصة

رسوم الُمعامالت من خالل الصراف اآللي (لبطاقات الخصم فقط) لالستعالم عن الرصید من خالل
مجاًنامجاًنامجاًنامجاًناأجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك دبي التجاري

أجھزة الصراف اآللي غیر التابعة لبنك دبي التجاري 
مجاًنامجاًنامجاًنا1.05 درھم إماراتيالموجودة داخل اإلمارات#

أجھزة الصراف اآللي غیر التابعة لبنك دبي التجاري 
الموجودة خارج اإلمارات وداخل دول مجلس التعاون 

الخلیجي
مجاًنامجاًنامجاًنا3.15 درھم إماراتي

دولیة (أجھزة الصراف اآللي خارج اإلمارات وخارج دول 
ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد مجلس التعاون الخلیجي) #

رسوم الُمعامالت من خالل الصراف اآللي (لبطاقات الخصم فقط) للسحب النقدي من خالل
مجاًنامجاًنامجاًنامجاًناأجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك دبي التجاري

أجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر الموجودة داخل 
اإلمارات#

2 درھم إماراتي
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

مجاًنا3 مرات مجانیة شھرًیا  مرة واحدة مجاًنا شھرًیا

أجھزة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر الموجودة خارج 
اإلمارات وداخل دول مجلس التعاون الخلیجي.#

6 دراھم إماراتیة
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

6 دراھم إماراتیة
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

سحب مجاًنا لمرة واحدة 
كل شھر (إّما مجلس 

التعاون الخلیجي أو دولًیا) 

سحب مجاًنا مرتین كل 
شھر (إّما مجلس التعاون 

الخلیجي أو دولًیا) 

دولیة (أجھزة الصراف اآللي خارج اإلمارات وخارج دول 
مجلس التعاون الخلیجي) #

20 درھم إماراتي
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)

20 درھم إماراتي
(شامل ضریبة القیمة 

المضافة)
--

التحویل 
الفروعالخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت/ الھاتف المتحرك

5.25 درھم إماراتي1.05 درھم إماراتيتحویل محلي – درھم إماراتي
78.75 درھم إماراتي15.75 درھم إماراتيتحویل محلي – دول مجلس التعاون الخلیجي

84 درھم إماراتي21 درھم إماراتيتحویل محلي – دول أخرى
تحویالت سویفت/ تلكس

78.75 درھم إماراتي15.75 درھم إماراتيتحویل دولي - دول مجلس التعاون الخلیجي

تحویالت سویفت/ تلكس
84 درھم إماراتي21 درھم إماراتيتحویل دولي - دول أخرى

ال یوجد10.50 درھم إماراتيتحویل فوري – (الھند، وباكستان، والفلبین، وبنغالدیش) 

حساب العمالت الذھبیة لدى بنك دبي التجاري
مواطنو اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمون في اإلمارات العربیة المتحدةالمعاییر

یمكن فتح الحساب الذھبي من قبل العمالء األفراد وعمالء األعمال التجاریة الصغیرة لدى بنك دبي التجاري من خالل القنوات الرقمیة على تطبیق الوثائق المطلوبة
الھاتف المتحرك الخاص ببنك دبي التجاري

ممیزات المنتج

فتح حساب بصورة سھلة وسریعة في شكل الحساب الجاري من خالل ضغطة زر
قیم التداول وفًقا لألسعار المعلنة من قبل خزینة بنك دبي التجاري
ال حاجة لحیازة الذھب االفتراضي ، تداول بسھولة من أي مكان

یمكن للعمیل الشراء / البیع على القنوات الرقمیة وفًقا لمعدالت الصرف األجنبي المعمول بھا
تكون القیمة المتداولة باألوقیة.

ال یتطلب حد أدنى للرصید لھذا الحساب
ال توجد مواعید توقف لھذه الخدمة  وھي متاحة على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع

یمكن لعمالء بنك دبي التجاري فقط شراء وبیع الذھب كعملة مماثلة لحسابات العمالت األجنبیة األخرى، وھذا، وال یتاح حالًیا التداول  والتسلیم 
المادي للمعدن كالذھب.

ال توجد رسوم إضافیة لشراء وبیع العمالت الذھبیة
ھام: تطبق الشروط واألحكام.
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الصفحة  3 من 3 

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   •

5٪ على جمیع الرسوم التي یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.
لالطالع بشكل مفصل على الرسوم والمصاریف بما في ذلك الخدمات المضافة/ االختیاریة ذات الصلة بالحساب، یُرجى زیارة  •

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

الشروط واألحكام الرئیسیة – الواجب علیك معرفتھا

السداد: یجب تضمین جمیع عملیات الشراء، والُمعامالت النقدیة، والرسوم والمصاریف المنشورة من ِقبل البنك في كشف الحساب الشھري على أن یتم إرسالھ ورقًیا أو إلكترونًیا 
لة لصاحب البطاقة.  على بیانات االتصال الُمسجَّ

تحذیر:
بالنسبة لجمیع التحویالت المحلیة والدولیة، قد یتم تطبیق رسوم على البنك المراسل.  •

ال توجد الفترة المسموح فیھا بإلغاء الفوركس والتحویالت.  •
إذا كان رصید الحساب أقل من معدل الحد األدنى للرصید المذكورة أعاله، فسیتم تطبیق المخالفة المقابلة لرسوم الحد األدنى للرصید.  •

ح بھا: في حالة فقدان أو سرقة بطاقتك، یلزم علیك فوًرا حظر البطاقة باستخدام تطبیق الخدمات المصرفیة للبنك عبر الھاتف  فقدان أو سرقة البطاقة والمعامالت غیر الُمصرَّ
المتحرك أو الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت. وعوًضا عن ذلك، یمكنك أیًضا االتصال بنا على خدمة العمالء المتاحة على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع على رقم:

556 575 600 لحظر البطاقة وطلب بطاقة بدیلة.

فترة اإللغاء
یوفر البنك ”فترة إلغاء“ مدتھا خمسة (5) أیام عمل كاملة من تاریخ توقیع العقد لتقرر االستمرار في االستفادة من الحساب الجاري الذي تقدمت لھ. وخالل فترة الخمسة (5) أیام 

ھذه، یمكنك اختیار غلق الحساب ویقوم البنك باسترداد أي رسوم / تكالیف إغالق ناشئة خالل الفترة المسموح فیھا باإللغاء.

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

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

یحتفظ البنك بحقوق كاملة غیر مقیدة لتعدیل الشروط الساریة المعروضة على الحساب الجاري ومراجعة الرسوم والمصاریف في أي وقت عن طریق إرسال إشعار خطي إلى   -4
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 والقیود وااللتزامات والفترة المسموح فیھا باإللغاء والتنازل عن الفترة المسموح 
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions فیھا باإللغاء ورسوم الفائدة والشروط واألحكام العامة ذات الصلة بالحساب الجاري المتاحة لي عبر

االسم:   التوقیع: 


