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اإجمايل ر�سيد العالقات امل�سرفية يت�سمن الودائع الثابتة/ قيمة الإ�ستثمارات ومتو�سط الر�سيد ال�سهري يف احل�سابات اجلارية/ ح�سابات التوفري/ احل�سابات    1

حتت الطلب.

حتويل الراتب يعني:  حتويل الراتب اإىل اأي من ح�سابات بنك اأبوظبي التجاري بالإيداع املبا�سر. ول يت�سمن حتويل الراتب بوا�سطة ال�سيكات اأو الإيداع النقدي.  2

ح�ساب حتت الطلبح�ساب توفريح�ساب جاري

مبلغ فتح احل�ساب

الفائدة املدفوعة عند �سحب الودائع الثابتة قبل تاريخ ال�ستحقاق: يف حالة �سحب الوديعة الثابتة قبل نهاية فرتة معينة، يتم 

الفعلي لالأيام  العدد  الفعلية، ويدفع عن  الفائدة الذي ينطبق على املدة  اأقل من �سعر  1٪ كل عام  الفائدة مبعدل  احت�ساب 

لالحتفاظ بالوديعة الثابتة، ما مل ين�ص على خالف ذلك يف اأي اأحكام و�سروط اإ�سافية قابلة للتطبيق فيما يتعلق باأي وديعة 

ثابتة حمددة.

يتم اإحت�ساب ر�سوم مببلغ 26٫25 درهم عند تخطي احلد الأدنى للر�سيد للحفاظ على الأهلية لع�سوية الفئة. 
 *

العمالت الأخرى

دولر اأمريكي

درهم اإمارات

1500 دولر اأمريكي

اأو ما يوازيها

1500 دولر اأمريكي

اأو ما يوازيها

1500 دولر اأمريكي1500 دولر اأمريكي

5000 درهم

1500 دولر اأمريكي

اأو ما يوازيها

1500 دولر اأمريكي

5000 درهم 5000 درهم

الودائع الثابتة

 احلد الأدنى للوديعة: 

     - بالعملة املحلية

     - بالعمالت الأخرى

5000 درهم

1500 دولر اأمريكي اأو ما يعادلها

معايري الع�سوية »اأ�سباير«*

الر�سوم ال�سهرية

جمانًا

 مببلغ 3000 درهم
1

اإحتفظ باإجمايل ر�سيد لعالقتك امل�سرفية

اأو

 مببلغ 5000 درهم اأو اأكرث �سهريًا
2

حتويل الراتب ال�سهري

اأو

اح�سل على اأي منتج اآخر من بنك اأبوظبي التجاري مبا يف ذلك بطاقة ائتمان اأو قر�ص 

�سخ�سي اأو قر�ص متويل عقاري اأو ا�ستخدام ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف اأو اأي من 

منتجات التاأمني امل�سريف اأو عالقة ا�ستثمار

معايري الع�سوية

٢٠١8 اأغ�سط�س   ١ اإعتبارًا من 

جميع الر�سوم والأ�سعار مت�سمنة �سريبة القيمة امل�سافة بن�سبة 5%، اأينما ينطبق.

والأ�سعار الر�سوم 
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اإجمايل ر�سيد العالقات امل�سرفية يت�سمن الودائع الثابتة/قيمة الإ�ستثمارات ومتو�سط الر�سيد ال�سهري يف احل�سابات اجلارية/ح�سابات التوفري/احل�سابات    1

حتت الطلب.

حتويل الراتب يعني:  حتويل الراتب اإىل اأي من ح�سابات بنك اأبوظبي التجاري بالإيداع املبا�سر. ول يت�سمن حتويل الراتب بوا�سطة ال�سيكات اأو الإيداع النقدي.  2

 

 

 

ل يتم احت�ساب ر�سوم مقابل عدم احلفاظ على معايري الع�سوية اأو يتم مراجعة اإجمايل ر�سيد العالقة امل�سرفية ب�سكل ربع �سنوي و�سيتم 
  ** 

    اإعادة ت�سنيف العالقة امل�سرفية اإىل فئة اأ�سباير يف حال عدم اإ�ستيفاء معايري الع�سوية.

معايري الع�سوية »منتدى عمالء التميز - نادي بريفليج«**

جمانًا

الر�سوم ال�سهرية

 مببلغ 200000 درهم**
1

اإحتفظ باإجمايل ر�سيد لعالقتك امل�سرفية

اأو

اإحتفظ بقر�ص متويل عقاري مببلغ 1000000 درهم

اأو

 مبا ل يقل عن 20000 درهم
2

حتويل الراتب ال�سهري

معايري الع�سوية

معايري الع�سوية »اإك�سيلن�سي«***

جمانًا

الر�سوم ال�سهرية

 مببلغ 500000 درهم
1

اإحتفظ باإجمايل ر�سيد لعالقتك امل�سرفية

معايري الع�سوية

 معايري الأهلية املذكورة اأعاله هي بغر�ص ال�ستدلل فقط. يحق لبنك اأبوظبي التجاري، ح�سب تقديره املطلق، قبول/رف�ص اأي طلب لالإن�سمام 
 
*** 

      اإىل اإك�سيلن�سي.

ل يتم احت�ساب ر�سوم مقابل عدم احلفاظ على معايري الع�سوية يف حني تتم مراجعة اإجمايل ر�سيد العالقة امل�سرفية ب�سكل ربع �سنوي و�سيتم 

اإعادة ت�سنيف العالقة امل�سرفية اإىل فئة اأ�سباير/نادي بريفليج يف حال عدم اإ�ستيفاء معايري الع�سوية.
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ح�سابات التوفري اللكرتوين/ التوفري اللكرتوين بال�س

معامالت ال�سرافني بالفروع

•   ال�سحوبات النقدية
•   احلوالت بني ح�سابات لدى 

      بنك اأبوظبي التجاري

•   اإيداعات ال�سيكات/النقد
•   احلوالت ال�سادرة 

     -   احلوالت داخل دولة الإمارات

      -   تلك�س/التحويل ال�سريع )�سويفت(*

          )جميع الدول الأخرى(

    -   الإلغاءات/التعديالت

•   دفع فواتري بطاقات الئتمان
•   احلوالت بني ح�سابات لدى 

      بنك اأبوظبي التجاري

•   احلوالت ال�سادرة*
     -   حوالت داخل دولة الإمارات

     -   حوالت خارج دولة الإمارات

•   الإ�سافة يف ح�ساب بعملة درهم الإمارات
 •   عملة اأجنبية لالإ�سافة يف ح�ساب بعملة 

      درهم الإمارات

 اخلدمات امل�سرفية اللكرتونية لالأفراد 

من بنك اأبوظبي التجاري

احلوالت الواردة

10٫50 درهم

جمانًا

جمانًا ودون حدود لالإيداعات

5٫25 درهم

78٫75 درهم

31٫50 درهم 

جمانًا

جمانًا

معاملة واحدة جمانًا كل �سهر وبعد ذلك 

ر�سوم مببلغ 1٫05 درهم عن كل معاملة

معاملة واحدة جمانًا كل �سهر وبعد ذلك 

ر�سوم مببلغ 21 درهم عن كل معاملة

جمانًا

10٫50 درهم 

اأبوظبي  بنك  لالأفراد/تطبيق  الإلكرتونية  امل�سرفية  اخلدمات  خالل  من  اأو  البنك  كاونرت  لدى  بامل�ساركة«  الر�سوم  »حتمل  اإختيار  عند  تطبق  اأعاله  الر�سوم   *
التجاري للهواتف الذكية. البنك امل�ستلم اأو البنك الو�سيط قد يفر�ص ر�سوم اإ�سافية، اإن اإنطبق. اإذا قمت باإختيار  »حتمل الر�سوم على ح�سابنا« يتم اإحت�ساب 

ر�سوم اإ�سافية للبنك املرا�سل بقيمة 105 دراهم على حتويل العمالت الأجنبية اأو 1٫05 درهم على التحويل بعملة درهم الإمارات اإذا كانت عملية التحويل من 

خالل كاونرت البنك اأو من خالل اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية لالأفراد/تطبيق بنك اأبوظبي التجاري للهواتف الذكية. يف حالة مترير البنك املرا�سل اأو البنك 

امل�ستفيد لأي عمالت اأو اأجور اأخرى اإىل البنك، يجوز للبنك عندئذ خ�سم تلك املبالغ من ح�سابك لدى البنك بعد حتويل الأموال.

تطبق هذه الر�سوم اأي�سًا على عمالء نادي بريفيلج وعمالء اإك�سيلن�سي.

الر�سومبيانات املنتج 
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خطاب بر�سيد احل�ساب

�سهادة عدم وجود اإلتزامات

خطاب براءة ذمة

خطاب اإلتزامات موجه اإىل دوائر حكومية/ 

ال�سفارات

خطاب اإلتزامات موجه اإىل موؤ�س�سات مالية

52٫50 درهم

63 درهم

63 درهم

63 درهم

52٫50 درهم

52٫50 درهم

63 درهم

63 درهم

63 درهم

52٫50 درهم

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

اأ�سباير خدمات احل�ساب

دفاتر ال�سيكات )٢5 ورقة(

اإيقاف الدفع )لكل ورقة مالية/�سيك(

خدمات ال�سراف: �سحوبات اأو اإيداعات

نقدية/بوا�سطة �سيكات

ك�سف ح�ساب )للدورة(/ك�سف ح�ساب اإلكرتوين

اإقفال احل�ساب

ال�سيكات املرجتعة )لكل ورقة مالية/�سيك(

جمانًا

105 دراهم

105 دراهم

26٫25 درهم

جمانًا

105 دراهم

105 دراهم

26٫25 درهم

جمانًا

52٫50 درهم

جمانًا

3 دفاتر �سيكات 

 جمانية كل �سنة. 

26٫25 درهم 

عن كل دفرت 

�سيكات اإ�سايف

52٫50 درهم

جمانًا

دفرت �سيكات واحد 

 جماين كل �سنة. 

26٫25 درهم

عن كل دفرت 

�سيكات اإ�سايف

52٫50 درهم

10٫50 درهم

جمانًا

105 دراهم

10٫50 درهم

21 درهم

15٫75 درهم

52٫50 درهم

0٫525٪ )ثابت(

اأو بحد اأدنى 

26٫25 درهم 

اأو ما يعادلها

26٫25 درهم

عن كل �سهر

26٫25 درهم

عن كل �سهر

52٫50 درهم

جمانًا

52٫50 درهم

26٫25 درهم

10٫50 درهم

21 درهم

15٫75 درهم

52٫50 درهم

0٫525٪ )ثابت(

اأو بحد اأدنى 

26٫25 درهم 

اأو ما يعادلها

جمانًا

جمانًا

10٫50 درهم

جمانًا

جمانًا

جمانًا

52٫50 درهم

26٫25 درهم

جمانًا

جمانًا

15٫75 درهم

52٫50 درهم

0٫525٪ )ثابت(

اأو بحد اأدنى 

26٫25 درهم 

اأو ما يعادلها

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

26٫25 درهم

105 دراهم

26٫25 درهم

اإك�سيلن�سينادي بريفليج

�سورة �سوئية ل�سيك:

عام من  اأقل  خالل  �سادر  • �سيك 
عام من  لأكرث  �سادر  • �سيك 

ر�سوم البنك الدافع بنظام اخل�سم املبا�سر:

كفاية  عدم  ب�سبب  املبا�سر  اخل�سم  طلب  • رد 
    الأموال

ك�سف احل�ساب )خارج الدورة(

دفع فواتري اخلدمات من خالل:

الكاونرت على  • ال�سراف 
• تطبيقات بنك اأبوظبي التجاري للهواتف الذكية/ 

خدماتي الإلكرتونية لالأفراد/ الر�سائل الن�سية 

الق�سرية/ الر�سائل ال�سوتية التفاعلية/ اأجهزة 

ال�سراف الآيل

التعليمات امل�ستدمية:

م�ستدمية تعليمات  • و�سع 
اإلغاء • تعديل/ 

اآخر بنك  • ل�سالح 
التعليمات  لتنفيذ  الر�سيد  كفاية  عدم  • غرامة 

امل�ستدمية

ال�سيكات املوؤجلة الدفع للتح�سيل )كل �سيك(: 

•  حت�سيل
ال�سيكات •  �سحب 

الإيداعات/ال�سحوبات النقدية بالعملة 

الأجنبية املعنية

اأ�سباير اإك�سيلن�سينادي بريفليجخدمات م�سرفية اأخرى

تنطبق ر�سوم ال�سيكات على احل�سابات التي متنح دفاتر �سيكات فقط.
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اأ�سباير اإك�سيلن�سينادي بريفليجاحلوالت

جمانًا

10٫50 درهم

10٫50 درهم

26٫25 درهم

52٫50 درهم

31٫50 درهم

15٫75 درهم

52٫50 درهم

15٫75 درهم

جمانًا

42 درهم

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

5٫25

درهم

78٫75

درهم

31٫50

درهم

1٫05

درهم

21

درهم

-

5٫25

درهم

31٫50

درهم

31٫50

درهم

1٫05

درهم**

21

درهم**

-

5٫25

درهم**

21

درهم**

31٫50

درهم**

1٫05

درهم**

21

درهم**

-

كاونرت

البنك

كاونرت

البنك

كاونرت

البنك

اخلدمات

امل�سرفية 

الإلكرتونية 

لالأفراد/ 

تطبيق بنك 

اأبوظبي التجاري 

للهواتف الذكية

اخلدمات

امل�سرفية 

الإلكرتونية 

لالأفراد/ 

تطبيق بنك 

اأبوظبي التجاري 

للهواتف الذكية

اخلدمات

امل�سرفية 

الإلكرتونية 

لالأفراد/ 

تطبيق بنك 

اأبوظبي التجاري 

للهواتف الذكية

احلوالت الواردة: 

 •  احلوالت بدرهم الإمارات:

     - للقيد يف احل�ساب )بالدرهم(

 •  احلوالت بعمالت اأجنبية:

     - للقيد يف احل�ساب )بالدرهم(

     - للقيد يف احل�ساب )بنف�س  العملة

         الأجنبية(

احلوالت ال�سادرة*:

ال�سيكات امل�سرفية: 

 • الإ�سدار

 • اإيقاف الدفع

 • اأوامر الدفع

املركزي امل�سرف  طريق  عن  • حوالت 

دولة  من  التلك�س/�سويفت  • ر�سوم 
الإمارات اإىل دول جمل�س التعاون 

اخلليجي/جميع الدول الأخرى

التعديل • الإلغاء/ 

الر�سوم املعامالت مع فروع مومباي وبنجالور

امل�سرفية  • ال�سيكات 
     - ل�سالح فروع بنك اأبوظبي التجاري يف مومباي/باجنالور

     - ل�سالح اأي بنك اآخر

بالروبية التلغرافية  • التحويالت 
     - ل�سالح ح�ساب لدى بنك اأبوظبي التجاري

     - ل�سالح ح�ساب وديعة ثابتة لدى بنك اأبوظبي التجاري، مدفوعة بالدرهم

     - ل�سالح م�ستفيدين يف اأي مكان اآخر يف الهند

الياباين/اليورو اأ�سرتليني/الني  الأمريكي/جنيه  • بالدولر 
     - ل�سالح ح�ساب لدى بنك اأبوظبي التجاري

      - ل�سالح ودائع غري املقيمني بالعملة الأجنبية لدى بنك اأبوظبي التجاري، اإن كانت مدفوعة بالدرهم

21 درهم

26٫25 درهم

26٫25 درهم

26٫25 درهم

78٫75 درهم

26٫25 درهم

26٫25 درهم

52٫50 درهم

26٫25 درهم

التجاري،   اأبوظبي  بنك  لدى  الأجنبية  بالعملة  املقيمني  غري  ودائع  • ل�سالح 
    اإن كانت بالدولر الأمريكي اأو اجلنية ال�سرتليني اأو الني الياباين اأو اليورو

     - اإن كانت مدفوعة بنف�س العملة

     - اإن كانت مدفوعة بعمالت اأخرى

اأبوظبي  بنك  لالأفراد/تطبيق  الإلكرتونية  امل�سرفية  اخلدمات  خالل  من  اأو  البنك  كاونرت  لدى  بامل�ساركة«  الر�سوم  »حتمل  اإختيار  عند  تطبق  اأعاله  الر�سوم   *
التجاري للهواتف الذكية. البنك امل�ستلم اأو البنك الو�سيط قد يفر�ص ر�سوم اإ�سافية، اإن اإنطبق. اإذا قمت باإختيار  »حتمل الر�سوم على ح�سابنا« يتم اإحت�ساب 

ر�سوم اإ�سافية للبنك املرا�سل بقيمة 105 دراهم على حتويل العمالت الأجنبية اأو 1٫05 درهم على التحويل بعملة درهم الإمارات اإذا كانت عملية التحويل من 

خالل كاونرت البنك اأو من خالل اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية لالأفراد/تطبيق بنك اأبوظبي التجاري للهواتف الذكية. يف حالة مترير البنك املرا�سل اأو البنك 

امل�ستفيد لأي عمالت اأو اأجور اأخرى اإىل البنك، يجوز للبنك عندئذ خ�سم تلك املبالغ من ح�سابك لدى البنك بعد حتويل الأموال. بالن�سبة حلوالت »اإك�سربي�ص 

موين« فاإلر�سوم املعرو�سة على ال�سا�سات مفرو�سة من قبل »اإك�سربي�ص موين« مقابل اخلدمات املقدمة.

** اأول 6 معامالت خالل ال�سهر جمانًا.



 

تطبق الر�سوم املذكورة اأعاله على بطاقات �سيف الإحتاد للخ�سم املبا�سر ال�سادرة �سمن كل فئة.

اإك�سيلن�سينادي بريفليجاأ�سباير

اإ�سدار بطاقة اخل�سم املبا�سر:

     - البطاقة الرئي�سية/ البطاقة 

         الإ�سافية الأوىل

     - بطاقة اإ�سافية اأخرى

     - اإ�سدار بطاقات بدل تالف 

        اأو مفقودة اأو م�سروقة

ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل 

التابعة لبنك اأبوظبي التجاري يف دولة 

الإمارات:

     - ال�سحب النقدي

     - رف�س املعاملة

     - ال�ستف�سار عن الر�سيد

     - الإيداع النقدي

     - حتويل الأموال )بني ح�سابات نف�س 

         العميل(

جمانًا

جمانًا

26٫25 درهم

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

جمانًا

ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل 

غري التابعة لبنك اأبوظبي التجاري يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة )ر�سوم �سويت�س 

الإمارات(:

     - ال�سحب النقدي

     - رف�س املعاملة

     - ال�ستف�سار عن الر�سيد

2٫10 درهم

2٫10 درهم

2٫10 درهم

6 معامالت جمانًا

كل �سهر 

و2٫10 درهم عن

كل معاملة اإ�سافية

2٫10 درهم

6 معامالت جمانًا

كل �سهر 

و2٫10 درهم عن

كل معاملة اإ�سافية

جمانًا

جمانًا

جمانًا

ر�سوم الإ�ستخدام يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي )ر�سوم �سويت�س دول جمل�س التعاون 

اخلليجي(:

     - ال�سحب النقدي

     - ال�ستف�سار عن الر�سيد

ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل 

الدولية، مثاًل خارج دولة الإمارات العربية 

املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي:

     - ال�سحب النقدي

ر�سوم اأخرى:

     - هام�س املعامالت بالعمالت الأجنبية

      - ن�سخة من اإي�سال البيع

6٫30 درهم

3٫15 درهم

2 معاملة جمانًا

كل �سهر 

و6٫30 درهم

عن كل معاملة 

اإ�سافية

2 معاملة جمانًا

كل �سهر 

و3٫15 درهم

عن كل معاملة

اإ�سافية

4 معامالت جمانًا

كل �سهر 

و6٫30 درهم

عن كل معاملة 

اإ�سافية

4 معامالت جمانًا

كل �سهر 

و3٫15 درهم

عن كل معاملة 

اإ�سافية

21 درهم21 درهم21 درهم

٪2

26٫25 درهم

٪2

26٫25 درهم

٪2

26٫25 درهم

جمانًا

جمانًا

26٫25 درهم

جمانًا

جمانًا

جمانًا

بطاقات اخل�سم املبا�سر

6
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مالحظة هامة:

اأو قبل تاريخ ا�ستحقاق الدفعة. تفر�ص ر�سوم التمويل  100٪ من املبلغ امل�ستحق بتاريخ  اأي ر�سوم مالية )با�ستثناء ال�سلف النقدية( يف حالة دفع  ل يتم فر�ص 

على جميع اأنواع املعامالت، وحتت�سب على الر�سيد اخلتامي اليومي من تاريخ املعاملة حتى تاريخ ال�سداد. جميع الر�سوم والأجور املذكورة يف هذا الدليل عر�سة 

الإ�سافية، مثال:  امل�ساريف   اإحت�ساب  يتم  الئتمان.  اإلغاء بطاقة  اإذا مت  ال�سنوية  الر�سوم  ت�سرتد  ائتمان. ل  وتنطبق على كل بطاقة  اإ�سعار م�سبق  للتغيري دون 

متوفرة  الدليل  املذكورة يف هذا  ر�سوم اخلدمات غري  تكبدها.  القانونية وغريها، عند  والأتعاب  والفاك�ص،  لربيد،  ت�سليم  و�سركات  والتلغراف،  الربيد،  ر�سوم 

عند الطلب. لأي ا�ستف�سارات عن الر�سوم اأو امل�ساريف، اأو ن�سبة الفائدة، اأو خالفه، يرجى الت�سال على الهاتف رقم 2030 50 600. تطبق الأحكام وال�سروط 

الأخرى. يطبق دليل اخلدمات والأجور هذا اعتبارًا من 1 اأغ�سط�ص 2018 ويت�سمن كافة الر�سوم احلالية والتعديالت التي مت اإدخالها قبل ذلك التاريخ.

بطاقات الئتمان

اإك�سيلن�سينادي بريفليجاأ�سباير

اإنفينيت بوينت�ص  تات�ص  •  بطاقة 
اإنفينيت الإحتاد  �سيف  •  بطاقة 

البالتينية الإحتاد  �سيف  •  بطاقة 
وورلد  تراڤيلر  •  بطاقة 

البالتينية اللولو  •  بطاقة 
البالتينية بوينت�ص  تات�ص  •  بطاقة 

الكال�سيكية/    الذهبية/  التيتانيوم/  •  البطاقة 
     العادية )الكل(

الأعمال •  بطاقات 
-   البطاقات الإ�سافية )لالأعمال(

-   البطاقات الإ�سافية )البطاقات الأخرى(

ر�سوم الع�سوية ال�سنوية

هام�س املعامالت بالعمالت الأجنبية

ر�سوم جتاوز حد الئتمان

ر�سوم مالية )كل �سهر(

ر�سوم تاأخري ال�سداد

ر�سوم ال�سلفة النقدية

ر�سوم الدرع الئتماين

ن�سخة من ك�سف احل�ساب

ر�سوم ك�سف احل�ساب املطبوع )ن�سخة ورقية(

ر�سوم ال�سيك املرجتع

ر�سوم حت�سيل �سيك من بنوك/جهات اأخرى

ن�سخة من اإي�سال البيع

ر�سوم الزيادة املوؤقتة يف حد الئتمان

ر�سوم ا�ستبدال البطاقة

تاريخ ا�ستحقاق الدفع )من تاريخ ك�سف احل�ساب( 

احلد الأدنى للدفعة امل�ستحقة

حد ال�سحب النقدي

ر�سوم خطاب التزامات/عدم وجود التزامات

ر�سوم �سداد فاتورة بطاقة الئتمان 

من خالل حمالت ال�سرافة

ر�سوم ال�سداد املبكر )حتويل الر�سيد/قر�س 

بطاقة الئتمان/خطط الدفع على اأق�ساط(

ر�سوم اإدارية – دون فائدة على خطط الدفع على 

اأق�ساط لدى التجار امل�ساركني وقرو�س بطاقات 

الئتمان

ل ينطبق

2625 درهم

1050 درهم

1050 درهم

جمانًا

630 درهم

جمانًا

208٫95 درهم

103٫95 درهم

جمانًا

ل ينطبق

2625 درهم

525 درهم

1050 درهم

جمانًا

315 درهم

جمانًا

208٫95 درهم

103٫95 درهم

جمانًا

جمانًا

1312٫50 درهم

جمانًا

1050 درهم

جمانًا

جمانًا

جمانًا

208٫95 درهم

103٫95 درهم

جمانًا

3٫25٪ )البيع بالتجزئة(

3٫50٪ )�سلف نقدية(

حتى 1٫50٪ )حتويل الر�سيد/قر�ص بطاقة الئتمان/

خطط الدفع على اأق�ساط(

288٫75 درهم

241٫50 درهم

3٫15٪ اأو 105 دراهم  )اأيهما اأعلى(

1٫0395٪ )من جمموع الر�سيد امل�ستحق يف الفاتورة الدورية(

ل ر�سوم )بالن�سبة لبطاقة ترافلر(

2٫99٪ )البطاقات الأخرى(

5٫25 درهم )لكل معاملة(

26٫25 درهم

5٫25 درهم )�سهريًا(

157٫50 درهم

21 درهم

26٫25 درهم

52٫50 درهم 

78٫75 درهم

25 يومًا

5٪ اأو 100 درهم )اأيهما اأكرث(

60٪ من احلد الئتماين

52٫50 درهم

210 دراهم

25٫50 درهم

الر�سوم والأ�سعار
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 القرو�س ال�سخ�سية

ر�سوم اإدارية - القرو�س اجلديدة والقرو�س 

امل�سرتاة

ر�سوم اإدارية - للقرو�س املجددة 

ر�سوم اإدارية لعمالء نادي بريفليج واإك�سيلن�سي

بكر**/ ر�سوم ال�سداد اجلزئي ر�سوم ال�سداد املمُ

ر�سوم غرامة تاأخري ال�سداد

التاأمني على احلياة ل�سمان القر�س

تاأجيل الق�سط

ر�سوم اإعادة جدولة القر�س

ر�سوم اإلغاء طلب القر�س

1٫05٪ من مبلغ القر�ص الأ�سلي.

بحد اأدنى 525 درهم

1٫05٪ من مبلغ القر�ص الأ�سلي.

بحد اأدنى 525 درهم

1٫05٪ من مبلغ القر�ص الأ�سلي.

بحد اأدنى 525 درهم

1٫05٪  من املبلغ امل�سدد.

بحد اأق�سى 10500 درهم

2٫10٪ من املبلغ املتاأخر.

بحد اأدنى 52٫50 درهم 

وبحد اأق�سى 210 دراهم �سهريًا

حتى 1٫05٪ من مبلغ القر�ص الأ�سلي

105 دراهم عن كل ق�سط يتم تاأجيله

262٫50 درهم

105 دراهم

* احلد الأق�سى املنطبق على كل حالة من حالت التقييم.

**  يف حالة اختالف ر�سوم ال�سداد املبكر املذكورة يف خطاب املوافقة على القر�ص عن الر�سوم املذكورة اأعاله، يتم خ�سم املبلغ الأقل.

اإك�سيلن�سينادي بريفليجاأ�سباير

القـــرو�س

قرو�س التمويل العقاري

 ر�سوم اإدارية )من قيمة القر�س 

بحد اأق�سى 5٢.5٠٠ درهم(

تاأمني على العقار

خطاب اإلتزامات لقر�س التمويل 

العقاري

ر�سوم التنازل عن التاأمني 

على احلياة اأو العقارات

 ٪1٫05

من قيمة القر�ص

0٫042٪ �سنويًا 

من قيمة العقار

5250 درهم

 ٪1٫05

من قيمة القر�ص

0٫042٪ �سنويًا 

من قيمة العقار

5250 درهم

 ٪1٫05

من قيمة القر�ص

0٫0525٪ �سهريًاتاأمني على احلياة

من قيمة القر�ص 

غري امل�سددة

0٫0525٪ �سهريًا

من قيمة القر�ص 

غري امل�سددة

0٫0525٪ �سهريًا

من قيمة القر�ص 

غري امل�سددة

0٫042٪ �سنويًا 

من قيمة العقار

ك�سف ح�ساب القر�س 

ر�سوم الفائدة على الدفعات 

املتاأخرة

جمانًاجمانًا

89٫25 درهم89٫25 درهم89٫25 درهم

جمانًا

5250 درهم

ر�سوم تقييم* �سقق وفلل

ر�سوم تقييم* قرو�س البناء

بكر**/ ر�سوم  ر�سوم ال�سداد املمُ

ال�سداد اجلزئي

ر�سوم التحويل من عالقة اإىل 

اأخرى، اإن وجدت

3150 درهم

5250 درهم

3٫15٪  من املبلغ امل�سدد

حتى 1٫05٪ من ر�سيد القر�ص غري امل�سدد

3٫15٪ من املبلغ املتاأخر ال�سداد.

بحد اأق�سى 735 درهم �سهريًا

3150 درهم

5250 درهم

3150 درهم

5250 درهم
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القر�س الذكي/قر�س لإ�ستخدام حمدد

ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف املتجددة

قرو�س ال�سيارات

ا�ستبدال ال�سيكات موؤجلة الدفع احلالية ب�سيكات 

موؤجلة الدفع جديدة/ التعليمات امل�ستدمية/ 

تغيري احل�ساب

ر�سوم اإدارية )للموظفني(

ا�ستبدال ال�سيكات موؤجلة الدفع احلالية ب�سيكات 

موؤجلة الدفع جديدة/ التعليمات امل�ستدمية/ تغيري 

احل�ساب

ر�سوم غرامة تاأخري ال�سداد

بكر/ ر�سوم ال�سداد اجلزئي ر�سوم ال�سداد املمُ

بكر/ ر�سوم ال�سداد اجلزئي ر�سوم ال�سداد املمُ

التاأمني على احلياة ل�سمان القر�س

تغيري تاريخ ال�ستحقاق للتعليمات امل�ستدمية

ر�سوم اإلغاء طلب القر�س

 ر�سوم الت�سهيالت

احلد الأدنى املحت�سب على ت�سهيالت

ال�سحب على املك�سوف

 ر�سوم اإدارية

خطاب عدم ممانعة لإدارة املرور

الإفراج عن وديعة لأجل مرهونة 

ل�سمان ح�ساب قر�س �سيارة

�سداد الق�سط قبل موعد ا�ستحقاقه

تغيري تاريخ الإ�ستحقاق للتعليمات امل�ستدمية

خطاب الإفراج عن رهن

ر�سوم اإعادة جدولة القر�س

جمانًا

1٫05٪ من مبلغ القر�ص الأ�سلي. 

بحد اأدنى 525 درهم

1٫05٪  من املبلغ امل�سدد.

بحد اأق�سى 10500 درهم

1٫05٪  من املبلغ امل�سدد

جمانًا

2٫10٪ من املبلغ املتاأخر.

بحد اأدنى 52٫50 درهم وبحد اأق�سى 210 دراهم

حتى 1٫05٪ من مبلغ القر�ص الأ�سلي

26٫25 درهم

105 دراهم

210 دراهم )ل تنطبق هذه الر�سوم على عمالء 

نادي بريفليج واإك�سيلن�سي(

50 درهم

1٫05٪ من قيمة القر�ص. 

بحد اأدنى 525 درهم

جمانًا

1٫05٪ من قيمة الق�سط

26٫25 درهم

جمانًا

262٫50 درهم

ر�سوم غرامة تاأخري ال�سداد

خطاب اإلتزام ب�سداد قر�س

2٫10٪ من املبلغ املتاأخر.

بحد اأدنى 52٫50 درهم وبحد اأق�سى 525 درهم

63 درهم )جمانًا لعمالء اإك�سيلن�سي(

)جمانًا يف حالة ال�سداد ب�سبب اخل�سارة 

نتيجة حلادث/ال�سرقة(

جمانًا
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(

ل تدفع الفائدة اإذا كانت قيمتها اأقل من 15 درهم اأو 5 دولر اأمريكي �سهريًا يف ح�ساب التوفري/ • 

احل�سابات حتت الطلب با�ستثناء ح�ساب التوفري اللكرتوين/ح�ساب التوفري اللكرتوين بال�ص

تطبق ر�سوم م�ساريف الربيد• 

 •adcb.com لالطالع على كافة الأجور والر�سوم املطبقة، يرجى زيارة موقعنا اللكرتوين

يتم اإحت�ساب هام�ص املعامالت بالعمالت الأجنبية بالإ�سافة اإىل �سعر ال�سرف ال�سائد يف ال�سوق املختار • 

واملطبق بوا�سطة مزود خطة البطاقات بتاريخ التحويل.

مالحظات

اأرقام مراكز الإت�سال

2030  50  600اأ�سباير

8008  50  600منتدى عمالء التميز - بريفليج

2004  50  600اإك�سيلن�سي

�سيا�سة اإعادة املنتج 

ت�سري اإعتبارًا من ٢6 يوليو ٢٠١5

تطبق �سيا�سة »اإعادة املنتج« على  كافة القرو�ص/التمويالت ال�سخ�سية والقرو�ص الذكية/التمويل املي�سر  وقرو�ص/متويالت 

ال�سيارات، وت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف/ت�سهيالت ال�سلفة النقدية على الراتب وبطاقات الئتمان )العادية والإ�سالمية( 

وجميع ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية )العادية والإ�سالمية(، طبقًا لالأحكام وال�سروط التالية:

يجب على العميل تقدمي طلب لال�ستفادة من �سيا�سة »اإعادة املنتج« من خالل اأحد الفروع اأو عن طريق مركز الت�سال اأو • 

بالكتابة اإىل contactus@adcb.com خالل 7 اأيام عمل من تاريخ �سرف القر�ص اأو خالل 30 يوما من تاريخ 

فتح احل�ساب اأو تاريخ  اإ�سدار بطاقة الئتمان.

بالن�سبة اإىل القرو�ص ال�سخ�سية، والقرو�ص الذكية وقرو�ص متويل ال�سيارات، يوؤدي اللجوء اإىل تطبيق �سيا�سة »اإعادة • 

املنتج« اإىل اإلغاء القرو�ص ورد جميع الأجور والر�سوم اإىل العميل واإلغاء الفوائد املحت�سبة.  

بالن�سبة لطلبات »جتديد القرو�ص«، يتم اإلغاء الأجور والر�سوم وي�ستخدم مبلغ التجديد الذي مت �سرفه للعميل  لتخفي�ص • 

مبلغ القر�ص الأ�سلي.

بخ�سو�ص ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف، يتم اإلغاء الت�سهيالت ورد اأي ر�سوم.• 

اإنفاقه باإ�ستخدام •  اأي مبلغ مت  اإحت�سابها ولكن لبد من �سداد  اأي ر�سوم واأجور مت  بخ�سو�ص بطاقات الئتمان، يتم رد 

البطاقة. وتت�سمن املبالغ املنفقة با�ستخدام البطاقة دفع قيمة امل�سرتيات وال�سلف النقدية وت�سهيالت اأوامر الدفع.

بخ�سو�ص اإغالق احل�ساب، يتم التنازل عن الر�سوم والأجور اإذا مت اإغالق احل�ساب خالل 30 يومًا من تاريخ فتحه.• 

ل يتحمل بنك اأبوظبي التجاري  اأي م�سوؤولية مهما كانت بخ�سو�ص ممار�سة خيار ال�ستفادة من �سيا�سة »اإعادة املنتج«.• 


