
Save NOW 

 بالدرهم اإلماراتي.  Save NOWيتوفر حساب

 أوالً.  Live NOWوسيطلب من العمالء الجدد فتح حساب 

 Liveدون فتح حساب   Save NOWفي حال كان يمتلك العماء الحاليين في بنك دبي التجاري حساب جاري، يمكنهم فتح حساب 

NOW  .)أوالً )طالما أنهم ال يمتلكون حساب توفير إلكتروني في بنك دبي التجاري 

 وهذا حساب رقمي يتيح لك الحصول على فائدة على متوسط أرصدتك الشهرية.

 تستحق فائدة وتسدد على متوسط أرصدتك في نهاية كل شهر ميالدي. •

ضمنها. وتتحدد فئتك بناء على عاملين؛ قيمة متوسط رصيدك الشهري والفترة درج تي تنتسدد لك الفائدة بناء على الفئة ال •

 CBDالزمنية التي مضت على امتالكك الحساب في البنك.  يرجى االطالع على جدول أسعار الفائدة على تطبيق  

NOW.الخاص ببنك دبي التجاري 

(. يتم احتساب الفائدة بناء على كيفية اندراج إجمالي متوسط رصيدك الشهري ضمن الفئات المبينة في جدول أسعار الفائدة •

 حيث يمكن أن تندرج قيمة رصيدك ضمن عدة فئات. وتسدد الفائدة وفقاً ألسعار كل فئة السارية في ذلك الشهر.

 CBD NOWى تطبيق قد تتغير أسعار الفائدة وقواعد التحصيل من حين آلخر )بناء على قرارنا الخاص( وسيتم تحديثها عل •

 وموقع بنك دبي التجاري. 

أو  01/11/2017والتي تم فتحها بتاريخ  01/11/2011الحسابات التي تم فتحها قبل تاريخ تجد أسعار الفائدة المتعلقة ب •

عار الفائدة بما يتماشى مع تاريخ فتح حسابهم. ويشير . وعلى العمالء تحويل أس www.cbnow.aeبعده على الموقع 

 نظام المصرفي األساسي للبنك.تاريخ فتح الحساب إلى التاريخ الذي يتم فيه إنشاء حساب العميل على ال

ال يودع في هذا الحساب سوى "مال جديد" ويعرف "المال الجديد" بأنه المال المستقدم لهذا الحساب من خارج بنك دبي التجاري 

 ونحتفظ بحق إلغاء أي فائدة تسدد على متوسط رصيدك الشهري في حال عدم استيفاء األحكام المذكورة أعاله.

ولديك الحرية باستخدام هذا الحساب إلجراء معامالت عبر القنوات الرقمية وتسديد وتلقي وتحويل أموال من وإلى أي بنك. على أي 

 حال ال يسمح بإجراء تحويل داخلي من حساب توفير قائم لدى بنك دبي التجاري.

 ونظراً ألن هذه حسابات توفير رقمية، فإن استخدام فروع وأجهزة الصراف اآللي الخاصة ببنك دبي التجاري أمر غير مسموح.

 ال يقدم هذا الحساب دفاتر شيكات أو بطاقة صرف.

مثل هويتك اإلماراتية وتأشيرة اإلقامة اإلماراتية( أو معلومات إضافية، لتجنب أي إزعاج قد يطلب منك تقديم وثائق أصلية أو حديثة )

 لحظر حسابك أو إغالقه دون إشعار مسبق. من شأنه أن يؤدي

+ أو زيارة موقعنا 971 600 575 556يرجى االتصال بنا على الرقم   Save NOWلمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بحساب 

www.cbdnow.ae. 

 حيث ستسري على هذا الحساب أيضاً األحكام والشروط المتعلقة بالحسابات والخدمات المصرفية المعمول بها في بنك دبي التجاري.

 

http://www.cbdnow.ae/
http://www.cbdnow.ae/

