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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

 
 

 .اإلماراتي فقطتتوفر هذه الوديعة بالدرهم  .1
 

يجب أن يمتلك العمالء الذي يودون التسجيل في الوديعة حساب فردي قائم أو حساب مدخرات صادر بالدرهم  .2
 .باإلماراتي في بنك دبي التجاري

 
على العمالء تحويل مبلغ مالي يتم تحديده مسبقاً من حساباتهم القائمة أو حسابات المدخرات في بنك دبي  .3

 .ديعة شهرياً التجاري إلى حساب الو
 

 .شهراً  36مدة الوديعة هي مدة ثابتة ُتقدر بـ .4
 

يجب أن يتم تحويل مبلغ الوديعة المحدد مسبقاً والشهري من حسابات العمالء القائمة أو حسابات المدخرات إلى  .5
 حساب الوديعة من خالل اتباع تعليمات الطلب المستديم التي يتم تحديدها عند التسجيل في الوديعة. ال ُيسمح

 .باتباع أية طريقة أخرى
 

تقدم الوديعة فائدة مضمونة ومكافأة لجميع العمالء المؤهلين عند االستحقاق. سيتم دفع الفوائد المستحقة والمكافأة  .6
 .عند االستحقاق

 
يجوز للبنك أن يقرر أو ُيغير الفائدة أو المكافأة المطبقة على هذا المنتج بتقدير منه من وقت إلى آخر. قد يتم  .7

 .ذ هذه التغييرات بال إشعار العمالء مسبقاً تنفي
 

 .www.cbd.aeسيتم تقديم تفاصيل حول الفائدة المضمونة والمكافأة االستحقاق على موقع البنك اإللكتروني  .8
ق واستحقاق من مسؤولية العمالء الرجوع إلى تفاصيل معدل الفائدة والمكافأة وفهم كيف ومتى سيتم تطبي

 .وتسديد هذه المعدالت
 

من أجل كسب فائدة مضمونة ومكافأة، يجب أن يضمن العمالء أنه تم تحويل مبالغ الوديعة الشهرية المحددة  .9
مسبقاً بنجاح إلى حساب وديعة تعزيز المكافآت من خالل اعتماء الطلب المستديم الذي يتم تحديده عند التسجيل 

 .في الوديعة
شهراً، في حال فشل العمالء في تحويل المبلغ الشهري المحدد مسبقاً إلى الوديعة في أي شهر  36خالل مدة الـ .11

 .سيتم فرض غرامة على الفائدة المستحقة. سيؤدي هذا الفشل أيضاً إلى خسارة المكافأة عند االستحقاق
 

لمدخرات في تاريخ تنفيذ من مسؤولية العمالء ضمان أن المبلغ الكافي متوفر في حساباتهم القائمة أو حسابات ا .11
 .الطلب المستديم لتجنب خسارة الفائدة والمكافأة

 
حتى وإن كان العمالء يملكون الرصيد الكافي في الحساب، وفي حال فشل تنفيذ الطلب المستديم ألي سبب كان،  .12

تعديالت ممكنة، يحق للبنك بتقدير منه التحقيق في الفشل وقد يقوم بتعديله. ول كن، إن لم تكن هذه التحقيقات/ال
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

 

http://www.cbd.ae/


ات الطلب المستديم المرتبطة سيكون ذاته. سيحاول البنك تنفيذ فتح تاريخ تحديد الوديعة وتاريخ تنفيذ تعليم .13
الوديعة وعملية التحويل باتباع الطلب المستديم في تاريخ استالم االستمارة أو في يوم العمل الذي يليه. ولكن 

 .سيقوم البنك بتحديد تواريخ التنفيذ بتقدير منه
 

ضع الوديعة وتم تحويل المبالغ الشهرية األولية المحددة مسبقاً يقوم العمالء بالتنسيق مع البنك لضمان أنه تم و .14
بنجاح من حساباتهم القائمة أو حسابات المدخرات إلى معزز المكافآت في اليوم نفسه في المرة األولى، وتبعاً 

 .لذلك في كل شهر لضمان التحويل الناجح للمبالغ الشهرية المحددة مسبقاً في التاريخ نفسه
 

منتج وجميع المواد ذات الصلة وُتفسر وفقاً لألحكام والشروط العامة لخدمات الحسابات والخدمات يخضع هذا ال .15
 .المصرفية لبنك دبي التجاري

 


