دليـل الخدمـات واألسعـار
SERVICE AND PRICE GUIDE
الحد األقصى للرسوم

Maximum Fees
PERSONAL ACCOUNTS

الحسابات الجارية وحسابات التوفير
Free

Account Opening Fee

AED 26.25

Breach of AED 3000 Minimum Balance Requirement
)per month (monthly
Relationship Fee
Non-receipt of salary

رسوم فتح الحساب

مجان ًا

الرسوم المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد األدنى المطلوب
وهو  3,000درهم في الشهر (شهري ًا)

 26.25درهم

رسوم عالقة

مجان ًا

Free

عدم وصول الراتب إلى الحساب

مجان ًا

Free

إغالق حساب (إن تام إغالق الحساب خالل  6أشهر من تاريخ فتح الحساب)

 105درهم

Account Closure Contribution Amount (if closed within 6 months AED 105
)of account opening date

وضع طلب أمر دفع

 52.50درهم

AED 52.50

Standing Instruction set up

غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ أمر الدفع

 26.25درهم

AED 26.25

Penalty Fee for insufficient funds for Standing Orders

شهادة رصيد الحساب

 52.50درهم

AED 52.50

Account Balance Letter

شهادة عدم التزامات

 63درهم

AED 63

No Liability Certificate

شهادة براءة ذمة

 52.50درهم

AED 52.50

Release Letter

شهادة عدم التزامات موجهة إلى الجهات الحكومية والسفارات

 63درهم

AED 63

Liability Letter issued to government departments/embassies

شهادة عدم التزامات موجهة إلى المؤسسات المالية

 63درهم

AED 63

Liability Letter issued to financial institutions

رسوم للحسابات غير المتحركة

مجان ًا

Free

Dormant Account Charge

كشف حساب دوري (مجان ًا للدورة المتفق عليها)

 26.25درهم خارج الدورة

AED 26.25 outside the cycle

)Statement of Account (per cycle; free within the agreed cycle

رسوم استخدام الصندوق أو الصراف اآللي ( 6معامالت شهري ًا مجان ًا؛
 8معامالت شهري ًا مجان ًا لعمالء النخبة)

 10.50درهم خارج الدورة

AED 10.50 per transaction

Teller Services (six free per month; eight
)free per month for Elite clients

عمولة إيداع  /سحب مبالغ نقدية كبيرة لدى الصندوق

مجان ًا

Free

Bulk Cash Deposit and Withdrawal at the teller's counter

الشيكات

CHEQUES

مكون من  25ورقة مجان ًا)
دفتر شيكات إضافي (أول دفتر شيكات
ّ

 26.25درهم لكل دفتر

إصدار شيك مضمون /حوالة تحت الطلب

 31.50درهم

رسوم الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب (الشيك/األداة الواحدة)

 105درهم

الشيكات المرتجعة المودعة في حساب العميل

مجان ًا

أمر وقف دفع (لشيك/األداة الواحدة)

 52.50درهم

شيكات /سحب نقدي لدى الصندوق

مجان ًا

صورة عن الشيك

لغاية سنة 10.50 :درهم
أكثر من سنة 21 :درهم

AED 26.25 per cheque book

)Additional Cheque Book (the first 25-leaf cheque book is free

AED 31.50

Manager's Cheque/Demand Draft

AED 105

)Returned Cheque drawn on the account (per instrument/cheque

Free

Returned Cheque deposited to own account

AED 52.50

)Stop Payment (per instrument/cheque

Free

Counter Cheques - Cash Withdrawal

AED 10.50 up to one year
AED 21 over one year

Photocopy of a cheque

بطاقة الخصم المباشر (الصراف اآللي)

DEBIT CARD

إصدار بطاقة صراف آلي (البطاقة األولى)

مجان ًا

Free

)Issuing Fee (initial card

استبدال الرمز السري

مجان ًا

Free

Replacing secret PIN code

استبدال بطاقة الصراف اآللي المفقودة أو المسروقة

 26.50درهم

AED 26.50

Replacing lost or stolen ATM card

رسوم استخدام جهاز صراف آلي تابع للبنك

مجان ًا

Free

Fee for FAB ATMs

رسوم استخدام جهاز صراف آلي تابع لبنك آخر

 2.10درهم

AED 2.10

Fees for using another bank’s ATM

رسوم استخدام جهاز صراف آلي خارج الدولة

حسب نظام الدولة المضيفة

As per host country's system

Fees for using an ATM outside the UAE

رسوم معالجة إضافية باإلضافة لسعر صرف العمالت األجنبية*

 %2.1من قيمة المعاملة

2.1% of transaction value

*International Transaction Processing Fee

صورة عن إيصال المبيعات

 26.50درهم

AED 26.50

Copy of sales slip

إصدار بطاقات صراف آلي إضافية (لكل بطاقة)

 26.50درهم

AED 26.50

)Issuing supplementary ATM card (per card

التمويل الشخصي

PERSONAL FINANCE

رسوم اإلجراءات

 %1.05من قيمة التمويل
الحد األدنى للرسوم  525درهم
الحد األقصى للرسوم  2625درهم

1.05% of the finance amount
Min. AED 525
Max. AED 2625

Processing Fee

رسوم اإلجراءات (زيادة التمويل األصلي)

 %1.05من قيمة التمويل اإلضافي
الحد األدنى للرسوم  525درهم
الحد األقصى للرسوم  2625درهم

1.05% of the top-up amount
Min. AED 525
Max. AED 2625

)Processing Fee (top-up finance

مبلغ اإلشتراك للتكافل

رسوم تُدفع مقدم ًا (لمرة واحدة) %1.05 - %1.575 :من سعر الشراء؛ أو
التكلفة الشهرية %0.0169 :على الرصيد المستحق شهري ًا

Upfront (one-off) charge: 1.05%-1.575% of purchase price; or
monthly charge: 0.0169% per month on outstanding balance

Life Takaful Contribution Amount

رسوم تأجيل سداد القسط

مجان ًا

Free

Instalment Deferral Fee

رسوم عالقة

مجان ًا

Free

Relationship Fee

سداد مبكر للتمويل من البنك نفسه

 %1.05من قيمة الرصيد المتبقي (الحد األقصى  10,500درهم) تقتطع من
قيمة المبلغ المسدد شرط أال تتجاوز قيمة األرباح المستحقة

1.05% of the remaining balance (max. AED 10,500) as reduction
of rebate and subject to not exceeding the outstanding profit

Early settlement from same bank's finance

سداد مبكر للتمويل من تمويل بنك آخر

 %1.05من قيمة الرصيد المتبقي (الحد األقصى  10,500درهم) تقتطع من
قيمة المبلغ المسدد شرط أال تتجاوز قيمة األرباح المستحقة

1.05% of the remaining balance (max. AED 10,500) as reduction
of rebate and subject to not exceeding the outstanding profit

Early settlement from another bank's finance

سداد مبكر للتمويل من مصادر أخرى
(مصادر خاصة  /مكافآت نهاية الخدمة)

 %1.05من قيمة الرصيد المتبقي (الحد األقصى  10,500درهم) تقتطع من
قيمة المبلغ المسدد شرط أال تتجاوز قيمة األرباح المستحقة

1.05% of the remaining balance (max. AED 10,500) as reduction
of rebate and subject to not exceeding the outstanding profit

Early settlement from other sources (own sources/End of Service
)Benefits

CAR FINANCE

تمويل السيارات
رسوم اإلجراءات

 %1.05من قيمة التمويل
الحد األدنى للرسوم  525درهم
الحد األقصى للرسوم  2625درهم

رسوم تأجيل سداد القسط

مجان ًا

Free

شهادة عدم ممانعة لسلطات المرور

مجان ًا

Free

استبدال شيكات آجلة بشيكات آجلة أخرى

مجان ًا

Replacing existing post-dated cheques with new post-dated Free
cheques

تغيير تاريخ االستحقاق لتعليمات ثابتة

 26.25درهم

سداد مقدم لقسط

مجان ًا

1.05% of the finance amount
Min. AED 525
Max. AED 2625

Processing Fee
Instalment Deferral Fee
NOC to Traffic Department

AED 26.25

Change of due date on Standing Instructions

Free

Advance payment of instalment

سداد مبكر للتمويل من نفس البنك

 %1.05من قيمة الرصيد المتبقي (الحد األقصى  10,500درهم) تقتطع من
قيمة المبلغ المسدد شرط أال تتجاوز قيمة األرباح المستحقة

1.05% of the remaining balance (max. AED 10,500) as reduction
of rebate and subject to not exceeding the outstanding profit

Early settlement from same bank's finance

سداد مبكر للتمويل من تمويل بنك آخر

 %1.05من قيمة الرصيد المتبقي (الحد األقصى  10,500درهم) تقتطع من
قيمة المبلغ المسدد شرط أال تتجاوز قيمة األرباح المستحقة

1.05% of the remaining balance (max. AED 10,500) as reduction
of rebate and subject to not exceeding the outstanding profit

Early settlement from another bank's finance

سداد مبكر للتمويل من مصادر أخرى
(مصادر خاصة  /مكافآت نهاية الخدمة)

 %1.05من قيمة الرصيد المتبقي (الحد األقصى  10,500درهم) تقتطع من
قيمة المبلغ المسدد شرط أال تتجاوز قيمة األرباح المستحقة

Early settlement from other sources (own sources/End of Service 1.05% of the remaining balance (max. AED 10,500) as reduction
)Benefits
of rebate and subject to not exceeding the outstanding profit

PROPERTY FINANCE

التمويل العقاري
)1.05% of outstanding finance amount (max. AED 10,500

Early Settlement Processing Fees
Issuance of Liability Letter

رسوم إجراءات التسوية المبكرة

 %1.05من مبلغ التمويل المستحق ( 10,500درهم بحد أقصى)

إصدار شهادة مديونية

 89.25درهم

AED 89.25

شهادات أخرى

 78.75درهم

AED 78.75

Other certificate

إصدار كشوفات خاصة/نسخة من األصل

 105درهم

AED 105

Non-standard statement/copy of original documentation

رسوم إدار ّية لمبادلة العقارات (تشمل التقييم)

 1386درهم

AED 1386

)Property Swaps Administration Fee (valuation included

إصدار شهادة ال مانع

 157.50درهم

AED 157.50

Issuance of NOC

(سداد جزئي للتمويل نتيجة دمج  /تحويل بين التسهيالت داخل البنك)

 %1.05من المبلغ المدفوع مسبق ًا ( 10,500درهم بحد أقصى)

)1.05% of amount prepaid (max. AED 10,500

Partial Settlement Processing Charges

ذمة
شهادة براءة ّ

 99.75درهم

AED 99.75

Clearance Letter

طلب كتب/خطابات أخرى

 94.50درهم

AED 94.50

Request for other letters

رسوم اإلجراءات

الحاالت العادية %1.05 :من قيمة التمويل
سداد المديونية :مجان ًا ،عمالء النخبة/الثروة/تحويل الراتب (نسبة التمويل حتى :%60
 %0.525من مبلغ التمويل
الحد األدنى لرسوم اإلجراءات هو  5250درهم سواء للتمويالت الجديدة أو زيادة المبلغ
وتدفع قبل صرف المبلغ .رسوم اإلجراءات ال يمكن استردادها بعد الموافقة على
التمويل.

Regular cases: 1.05% of finance amount
Buyout cases: Nil
Elite/Wealth/STL (LTV up to 60%): 0.525% of finance amount
Minimum Processing Fee of AED 5250 for new or top up is
payable prior to case disbursal. The Processing Fee is non-refundable
after case approval.

Processing Fee

رسوم الموافقة المبدئية

 525درهم (ال يمكن استردادها) يتم خصم/تعديل الرسوم
ضمن رسوم اإلعداد بعد حجز التمويل أو حجز الحالة.

AED 525
The AIP Fee is non-refundable and is reimbursed/adjusted from
the Processing Fee after finance booking or case booking.

Approval In-Principle Fee

رسوم تأجيل القسط

مجان ًا

Free

Instalment Deferral Fee

مبلغ اشتراك التكافل على الحياة

شهري ًا على الرصيد المستحق للتمويل ( %0.0112أمان |  %0.0132نور تكافل |  %0.0140سالمة)

مبلغ اشتراك التكافل على العقار

 %0.0525من قيمة العقار سنوي ًا

| Per month on Outstanding Finance Balance (0.0112% AMAN
)0.0132% Noor Takaful | 0.0140% Salama

Life Takaful Contribution Amount

0.0525% of Property Value per annum

Property Takaful Contribution Amount

تسهيالت السحب على المكشوف
رسوم إدارية

 210درهم

بطاقات االئتمان

April | 2022 V2

الرسم السنوي (البطاقات األساسية)

مجان ًا

الرسم السنوي (البطاقات اإلضافية)

مجان ًا

الرسوم الشهرية للخدمة

البطاقة الكالسيكية  150درهم
البطاقة الذهبية  375درهم
بطاقة تيتانيوم  750درهم
بطاقة روح االتحاد  2000درهم

رسوم السحب النقدي

 52.50درهم عن كل معاملة

رسوم العمليات الدولية

 %2.49من قيمة المعاملة  +رسوم البرنامج

رسم استبدال البطاقة

لغاية  52.50درهم

رسوم تجاوز الحد االئتماني

مجان ًا

رسوم الشيكات المرتجعة /عدم وجود رصيد لسداد المستحقات

لغاية  105درهم

الحد األدنى للدفعة الشهرية

 %5من المبلغ المستحق أو  100درهم أيهما أكثر

تاريخ استحقاق الدفع من تاريخ كشف الحساب

 25 - 21يوم ًا

نسخة عن كشف الحساب

 52.50درهم عن كل معاملة

نسخة عن فواتير العمليات /إيصال الشراء

 26.25درهم عن كل معاملة

رسوم تحصيل شيك خارج نطاق المنطقة

 52.50درهم

رسوم االختالف مع البنك بشأن معاملة (معاملة تبينت صحتها من قبل التاجر)

 105درهم

توصيل البطاقات

مجان ًا

توصيل البطاقة للفرع

 52.50درهم

رسوم الخدمات واألسعار المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة ،إن وجدت.
ابتــداء مــن  1أبريــل  .2021مشــتريات العمــات األجنبيــة والســحوبات
*هــذه الرســوم ســتكون باإلضافــة إلــى الرســوم العاديــة التــي تفرضهــا ماســتركارد/فيزا
ً
المطبقــة فــي
النقديــة مــن أجهــزة الصــراف اآللــي يتــم تحويلهــا إلــى الدرهــم اإلماراتــي حســب برنامــج البطاقــة (ماســتركارد أو فيــزا) باســتخدام أســعار الصــرف
ّ
اليــوم الــذي تــم فيــه التحويــل.

OVERDRAFTS FACILITY
AED 210

Processing Fee

CREDIT CARD
Free

)Annual Fee (primary cards

Free

)Annual Fee (supplementary cards

Classic AED 150
Gold AED 375
Titanium AED 750
Spirit of Union AED 2000

Monthly Service Fee

AED 52.50 per transaction

Cash Advance Fee

2.49% of transaction value + scheme charges

International Transaction Fee

Up to AED 52.50

Card Replacement Fee

Free

Over-Limit Fee

Up to AED 105

Cheque/Debit Returned Fee

5% of outstanding or AED 100, whichever is higher

Minimum Monthly Payment

21-25 days

Payment due date from statement date

AED 52.50 per statement

Statement Reprint Charges

AED 26.25 per transaction slip

Copies of transaction slip/sales voucher

AED 52.50

Outstation Cheque Processing Charge

AED 105

Dispute Verification Charge

Free

Card delivery

AED 52.50

Branch delivery
The above fees and charges are inclusive of VAT, if any.

*This fee will be in addition to the standard processing fee charged by Mastercard/Visa effective 1 April 2021. Foreign currency purchases
and ATM cash withdrawals are converted into AED by the card scheme (Mastercard or Visa) using their applicable exchange rates on the
day the conversion is made.

