يتوفر حساب  Live NOWبالدرهم اإلماراتي.
ويقتصر فتح الحساب على اجمالي حسابي  Live NOWلكل شخص.
بالنسبة للحسابات المفتوحة قبل تاريخ األول من نوفمبر :2017
ستحصل هذه الحسابات على فائدة على أساس متوسط األرصدة الشهرية وذلك بموجب الشروط المذكورة أدناه ؛


تصبح الفوائد مستحقة ويتم سدادها على متوسط األرصدة الخاصة بك في نهاية كل شهر ميالدي.



يتم دفع الفائدة لك على أساس الدرجة التي تقع ضمنها .يتم تحديد الدرجة الخاصة بك اعتماداً على عاملين ،قيمة
الرصيد الشهري المتوسط والفترة الزمنية منذ فتح حسابك مع البنك.
يرجى االطالع على جدول معدل الفائدة على تطبيق .CBD NOW



يتم احتساب الفائدة بنا ًء على كيفية وقوع إجمالي رصيدك الشهري ضمن الدرجات/المستويات (كما هو موضح في
جدول معدل الفائدة) .قد تقع قيمة رصيدك عبر درجات/مستويات متعددة .يتم سداد الفائدة وفقا ً لمعدالت
الدرجة/المستوى المعني.



قد تتغير معدالت الفائدة وقواعد الربح من وقت آلخر (وفقا ً لتقديرنا الخاص دون سوانا) وسيتم تحديثها على تطبيق
 CBD NOWوالموقع االلكتروني.

يجوز إيداع "أموال جديدة" فقط في هذا الحساب .تعرف كلمة "اموال جديدة" بأنها أموال يتم جلبها إلى هذا الحساب من خارج
بنك دبي التجاري.
نحتفظ بحقنا في إلغاء أي فائدة مدفوعة على متوسط الرصيد الشهري الخاص بك إذا لم يتم استيفاء الشروط المذكورة أعاله.


تم تقديم فوائد على متوسط األرصدة كعرض إطالق حصري والذي انتهى بتاريخ  31أكتوبر  ،2017ومن ثم فإنه لن يتم تقديم
فوائد على أرصدة جميع الحسابات المفتوحة في أو بعد تاريخ  1نوفمبر  .2017لالطالع على أسعار الفائدة للحسابات التي تم
فتحها قبل تاريخ  1نوفمبر  2017وتلك التي تم فتحها في أو بعد تاريخ  1نوفمبر  2017يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 .www.cbdnow.ae.يطلب من العمالء مراجعة معدل الفائدة بما يتماشى مع تاريخ فتح الحساب الخاص بهم .يشير تاريخ
فتح الحساب إلى التاريخ الذي يتم فيه إعداد حساب العميل على النظام المصرفي األساسي للبنك.

يقتصر استخدام فروع بنك دبي التجاري على الخدمات التي ال يتم تقديمها من خالل تطبيق  ،CBD NOWكما يمكنكم استخدام شبكة
الصراف اآللي من بنك دبي التجاري .يمكن لعمالء بنك دبي التجاري الحاليين الذين يمتلكون حساب  CBD NOWاستخدام الخدمات
المصرفية الخاصة ببنك دبي التجاري عبر اإلنترنت والخدمة المصرفية عبر الهاتف المتحرك

(علما ً بأن الخدمات ستكون محدودة

عبرهما).
قد يطلب منك تقديم المستندات األصلية أو المحدثة (مثل بطاقة الهوية اإلماراتية وتأشيرة اإلقامة في دولة اإلمارات) أو أي معلومات
إضافية وذلك تفاديا ً ألي عوارض قد تؤدي إلى حجب حسابك أو إغالقه بدون إشعار مسبق.
إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التفاصيل حول حساب  ، Live NOWيرجى االتصال بنا على الرقم  600575556 :أو زيارة موقعنا على
اإلنترنت . www.cbdnow.ae

سيتم تطبيق الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية لبنك دبي التجاري.

برنامج اإلحالة( :للعمالء المستهدفين فقط)
سيتم تشغيل هذا البرنامج لمدة  6أشهر (ابتدا ًء من  1يونيو  )2018وستتم مكافأة العمالء الذين يقومون باستقطاب واحالة أصدقائهم
وعائالتهم (عمالء جدد للبنك) لفتح حسابات جارية.
يتم إرسال رمز اإلحالة إلى العمالء المستهدفين ويمكنهم مشاركتها مع األصدقاء والعائلة .يتم تقديم هذا البرنامج للعمالء المستهدفين الذين
يتم اختيارهم فقط ،وليس لجميع العمالء.
إذا أسفرت إحالة العمالء المحتملين عن فتح حسابات بنجاح خالل فترة العرض ،وتم استيفاء الحد األدنى لمتوسط الرصيد في الحسابات
المشار إليها وكذلك تم اإليفاء بشروط الحملة األخرى ،تتم مكافأة شركاء اإلحالة وفقا ً لشروط الحملة .سيتأهل العمالء الذين يستقطبون
حسابات مصرفية جديدة بمتوسط حساب شهري يبلغ  5000درهم إماراتي ويتم االحتفاظ بالمبلغ في الحسابات لفترة ال تقل عن  3أشهر،
للحصول على قسائم سفر كما هو موضح أدناه:
عدد

حاالت

اإلحالة

بنجاح قيمة القسيمة بالدرهم

(ومضاعفاتها)
 5على األقل

250

10

500

15

750

يتطلب العميل الذي يقوم بإحالة شخص جديد لفتح الحساب المصرفي ،استيفاء الحد األدنى من حاالت اإلحالة (ومضاعفاتها) ومعايير
الرصيد المتوسط للحسابات المحولة حديثا ً ليصبح مؤهالً.
يتم إطالق هذا العرض وفقا ً لتقدير البنك وحده ويمكن للبنك سحب العرض أو إيقافه في أي وقت دون إشعار مسبق للعمالء .سيتم منح
مكافآت اإلحالة على أساس معيار التأهيل الذي يقرره البنك وحده ويحتفظ البنك بحقه النهائي إلصدار هذه المكافآت وفقا ً لتقديره الخاص.
لمزيد من التفاصيل حول حساباتنا الجارية ،يرجى االتصال بنا على الرقم 600575556 :أو زيارة موقعنا على اإلنترنت
.www.cbdnow.ae
سيتم تطبيق الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية لبنك دبي التجاري.
الحملة تستند على الرصيد (للعمالء المستهدفين فقط):
يتم عرض هذا البرنامج الختيار العمالء المستهدفين فقط  ،وليس لجميع العمالء.
تستمر الحملة لمدة  6أشهر (ابتدا ًء من  1يونيو  )2018وستقدم ألربعة عمالء محظوظين فرصة الفوز بقسيمة سفر من دناتا بقيمة 1500
درهم كل شهر خالل فترة الحملة.

سيحصل العمالء الذين يحتفظون بمتوسط رصيد شهري يبلغ  5000درهم (ومضاعفاته) على فرصة واحدة للدخول في السحوبات
الشهرية.
يتم حساب متوسط األرصدة استناداً إلى نظام البنك األساسي.


سيتم إجراء السحب (الدورات الشهرية) على أساس توافر ممثلي دائرة التنمية االقتصادية.



يجب أن يكون الفائزين عمالء نشطين للبنك في وقت السحب/استخراج البيانات.



لن يحظى األفراد الذين يتخلفون عن سداد أي من منتجات البنك الخاصة باألصول على أي جوائز.
• يستثنى موظفو بنك دبي التجاري (أقارب الموظفين) وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة من التأهل للفوز بجوائز
السحب.



ينطبق شرط متوسط الزيادة في الرصيد على حسابات األفراد بالدرهم اإلماراتي وهي الحسابات الجارية (ال تستهدف
الحملة عمالء الخدمات المصرفية الخاصة).
• سيتم تطبيق شروط المنتج والشروط العامة للبنك.
• يتم اطالق هذه الحملة وفقًا لتقدير البنك وحده ويمكن تعديلها/سحبها في أي وقت بموافقة دائرة التنمية االقتصادية.

يتم تطبيق الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية لبنك دبي التجاري.

