الرسوم
جدول ّ
ْ
ضريبة القيمة ال ُمضافة بِنسب ِة ( %5خمسة بالمئة) ،ما لم يمنُ ّ
إخ اَلء امسؤوليّة :تكون َجميع ّ
الرسوم وال َمصاريف ال ُمشار إليها في ال َجدول أدناه شاملة ل َ
الرسوم ال ُمتّبع لدى البنك على أنّها غير ُمطبَّقة َوفقًا لالئحة التنفيذيّة لقانون الضريبة.
جدول ّ
رسوم و امصاريف بطاقات الخصم
أنواع الرّّ سوم

 -1رسوم إصدار ب ا
طاقة الخصم
 -2الرسوم السنوية على بطاقة الخصم
 -3رسوم استبدال بطاقة الخصم
 -4نسخة من قسيمة البيع
ُ -5رسوم المعامَلت بالعُمَلت األجنبية 
أ -المعامالت بالدره اإلماراتي
عمالت
ب -المعامالت بغير الدره اإلماراتي ( ُ
أخرى)

شريحة العميل
الخدمات
المصرفية
الشخصية
غير ُمطبَّق
غير ُمطبَّق
 26.25دره
إماراتي
 26.25دره
إماراتي

الخدمات
المصرفية
التنفيذية
غير ُمطبَّق
غير ُمطبَّق
 26.25دره
إماراتي
 26.25دره
إماراتي

خدمات النخبة "إيليت"
المصرفية

صة
الخدمات المصرفية الخا ّ

غير ُمطبَّق
غير ُمطبَّق

غير ُمطبَّق
غير ُمطبَّق

غير ُمطبَّق

غير ُمطبَّق

 26.25دره إماراتي

 26.25دره إماراتي

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%
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 -5االستتتتعَلم عتتتن الرصتتتيد باستتتتخدام ج تتتا
الصراف اآللي
أ -أجه م ا الصممرال االممي التابعممة لبنممك دبممي
التجاري
ب -أجه ا الصرال االي التابعة لبنوك أخمرى
الموجودا داخل اإلمارات
ج -أجه ا الصرال االي التابعة لبنوك أخمرى
الموجممودا خممارج اإلمممارات وداخممل دول
مجلس التعاون الخليجي
د -أجهمم ا الصممرال االممي الدوليممة (خممارج
اإلممممارات وخمممارج دول مجلمممس التعممماون
الخليجي)
 -6الستتحا النيتتد متتن ختتَلل أج ت الصتتراف
اآللي 
أ -أجه م ا الصممرال االممي التابعممة لبنممك دبممي
التجاري

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

 1.05دره
إماراتي

مجانًا

مجانًا

مجانًا

 3.15دره
إماراتي

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

ب -أجه ا الصرال االي التابعة لبنوك أخمرى
الموجودا داخل اإلمارات

 2.00دره
إماراتي

ج -أجه ا الصرال االي التابعة لبنوك أخمرى
الموجممودا خممارج اإلمممارات وداخممل دول
مجلس التعاون الخليجي

 6.00دره
إماراتي

سحب مجانًا
سحب مجانًا  3مرات كل شهر
مجانًا
لمرا واحدا كل

شهر 
سحب مجانًا لمرا واحدا كل سحب مجانًا مرتين كل شهر
 6.00دره
(إ ّما مجلس التعاون الخليجي
شهر (إ ّما مجلس التعاون
إماراتي
أو دوليًا)
الخليجي أو دوليًا) 
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د -أجهمم ا الصممرال االممي الدوليممة (خممارج
 20.00دره
اإلممممارات وخمممارج دول مجلمممس التعممماون
إماراتي
الخليجي)

 20.00دره
إماراتي

الرسوم المفروضة هذه وتَشم ُل رسوم ال ُمعالجة القياسية المفروضة من قِبل "ماستركارد" و"في ا" على المعامالت التي تت ّ بالدره
 تُضال ُ
اإلماراتي أو بالعمالت األجنبية في المنشآت التجارية (بما في ذلك التجار الفعليين والتُجار اإللكترونيين) الواقعة خارج دولة اإلمارات العربية
المتحدا.
سحب النقدي القياسية بقيمة  2.00دره إماراتي على المعامالت الالحقة بعد ال ُمعامالت المجانية.
 تُطبَّق رسوم ال ّ
 يحصل العميل الذي يستخدم خدمات النخبة "إيليت" المصرفية على معاملة سحب نقدي مجا ًنا لمرا واحدا كل شهر على أن يختار العميل ما بين
أجه ا الصرال االي في دول مجلس التعاون الخليجي أو أجه ا الصرال االي الدولية .هذا ،وتُطبَّق رسوم السحب النقدي القياسية التي تبلغ 6.00
دره إماراتي من ِخالل أجه ا الصرال االي في دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة  20.00دره إماراتي باستخدام أجه ا الصرال االي
الدولية ابتدا ًء من ال ُمعاملة الثانية فصاعدًا.
صة على معاملة سحب نقدي مجانًا مرتين كل شهر على أن يختار العميل ما بين أجه ا
 يحصل العميل الذي يستخدم الخدمات المصرفية الخا ّ
الصرال االي في دول مجلس التعاون الخليجي أو أجه ا الصرال االي الدولية .هذا ،وتُطبَّق رسوم السحب النقدي القياسية التي تبلغ  6.00دره
إماراتي من ِخالل أجه ا الصرال االي في دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة  20.00دره إماراتي باستخدام أجه ا الصرال االي الدولية
ابتدا ًء من ال ُمعاملة الثالثة فصاعدًا.
 تكون رسوم السحب النقدي باستخدام أجه ا الصرال االي شاملةً لضريبة القيمة المضافة بنسب ِة .%5
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