بيان المعلومات الرئيسية ()KFS
الحسابات الجارية  -شركة فردية
هذا المنتج هو حساب مصرفي سيساعدك على تلبية احتياجاتك المتعلقة بالمعامالت المصرفية ومعامالت االدخار بالنسبة للشركة الفردية .يوفر لك
بيان المعلومات الرئيسية ( )KFSالمميزات الرئيسية للمنتج ،ومعلومات إرشادية عن الفائدة و/أو األرباح ،الرسوم واألجور الخاصة بهذا المنتج.
الجدول أ :بيانات المنتج
الوصف

الحساب الجاري

الحساب تحت الطلب

ينطبق على

الهيئات أو الشركات (ملكية فردية)

دفتر شيكات

متوفر (بعملة الدرهم اإلماراتي فقط)

غير متوفر

عملة الحساب

الدرهم اإلماراتي ،الدوالر األمريكي ،الجنيه الدرهم اإلماراتي ،الدوالر األمريكي ،الجنيه
البريطاني ،الدوالر األسترالي ،الدوالر
البريطاني ،الدوالر األسترالي ،الدوالر
الكندي ،الدوالر السينغافوري ،الدينار
الكندي ،الدوالر السينغافوري ،الدينار
األردني ،الدينار الكويتي ،الريال السعودي ،األردني ،الدينار الكويتي ،الريال السعودي،
الريال القطري ،الريال العماني ،الدينار
الريال القطري ،الريال العماني ،الدينار
البحريني.
البحريني.

بطاقة الخصم

متوفرة (بعملة الدرهم اإلماراتي فقط)

حساب المضاربة تحت الطلب

الدرهم اإلماراتي ،الدوالر األمريكي
فقط.

غير متوفرة

المطبقة
الجدول ب :معدالت الفائدة
ّ
معدل الفائدة و  /أو األرباح
ً
(سنويا)

نوع الحساب

اساس إحتساب الفائدة و  /أو
األرباح

وتيرة احتساب الفائدة أو
األرباح

حساب جاري
حساب جاري عادي

ال يوجد

حساب جاري بالعملة األجنبية

ال يوجد

(جميع العمالت األجنبية الرئيسية المذكورة في األعلى)

غير مطبق

غير مطبق

حساب تحت الطلب
حساب تحت الطلب عادي
حساب مضاربة تحت الطلب

استثمر في وعاء مضاربة مشترك متوافق مع الشريعة واحصل
على عوائد مجزية.
(بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي فقط)

ال يوجد

غير مطبق

غير مطبق

إن معدالت الربح (عند
تطبيقها) ستكون قابلة
للتغيير .يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني للحصول على
معدالت األرباح المعلنة.

متوسط األرصدة ربع السنوي

يتم توزيع األرباح بشكل ربع
بناء على أداء وقيمة
سنوي ً
مجموعة المضاربة .يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني
للحصول على معدالت األرباح
المعلنة.

مالحظة :إن معدالت الفائدة و  /أو الربح هي أسعار قابلة للتغيير ،لذلك يرجى الضغط على الرابط أدناه لمعرفة أحدث األسعار.

الجدول (ت) :الباقات المصرفية المقدمة للهيئات والشركات
بطاقة األعمال إكسبو

بطاقة األعمال
برايم

بطاقة األعمال
بريفيرد

بطاقة األعمال
بريستيج

بطاقة األعمال
بالتينوم

أهلية الحصول على الباقة
الحد األدنى للرصيد الشهري

 10,000درهم
(أبتداء من تاريخ  13كل
ً
ً
وصاعدا)
شهر

 50,000درهم

 200,000درهم

 500,000درهم

 3,500,000درهم

الرسوم الرئيسية والمصاريف ،بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ()VAT
رسوم عدم الحفاظ على معدل
الرصيد األدنى

 315درهم في الشهر

رسوم فتح الحساب

ً
مجانا

رسوم إغالق الحساب (خالل مدة 6
شهر من تاريخ فتح الحساب)

 105درهم

رسوم إصدار دفتر شيكات

ً
مجانا ،ثم ستطبق رسوم بقيمة  26.25درهم
أول دفتر شيكات

رسوم شيكات مرتجعة

 210درهم

رسوم اإلشتراك في
"بيزنيس أونالين"

ً
مجانا

 262.50درهم في
الشهر
 105درهم

 315درهم في
الشهر
 105درهم

 787.50درهم في
الشهر
 525درهم
ً
مجانا

 315درهم لكل شيك مرتجع
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 1,575درهم في
الشهر
 1,050درهم

لإلطالع على أحدث الرسوم والتكاليف والتفاصيل الخاصة بمنتج آخر ،يرجى زيارة موقعنا
اإللكتروني www.emiratesnbd.com/kfs :أو القيام بمسح الرمز المربع المجاور.

مــعــلــومــات إضــافــيــة
•

ً
يوما من تطبيق التعديل.
يحتفظ البنك بالحق في تعديل الشروط واألحكام الخاصة به ،وستستلم إشعار مسبق بذلك قبل 60

•

إن عدم اإلحتفاظ بالحد األدنى المطلوب لمتوسط الرصيد الشهري قد يؤدي إلى تطبيق رسوم على الحساب .يحتفظ البنك بالحق
في تغيير درجة الباقة إذا لم يتم تحقيق هذا الشرط.

•

يرجى االحتفاظ بدفاتر الشيكات الخاصة بك وعلى سرية بيانات الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت في جميع األوقات
لتجنب أي سوء استخدام أو عمليات احتيالية من قبل اآلخرين.

•

بالنسبة لحساب المضاربة تحت الطلب ،يتم استخدام جميع األموال في األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وبالشكل الذي
تم اعتماده من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ( )CSSIالتابعة للبنك.

أنت مطالب بتزويد البنك بنسخ محدثة عن مستنداتك في جميع األوقات .قد يؤدي عدم تقديم هذه المستندات إلى فرض
رسوم على الحساب  ،أو القيام بتقييد تنفيذ المعامالت ،أو بتجميد أو إغالق الحساب.

وفقا لسياسة االمتثال الخاصة بالبنك وبما يتماشى مع لوائح
ً
يحق للبنك إغالق الحساب إذا تبين أن سلوك الحساب غير متوافق
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

وفقا لتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،سيتم إغالق حسابك المصرفي وإدراجه ضمن القائمة السوداء في
ً
حالة حدوث إرتجاع لـ  4شيكات بسبب عدم كفاية الرصيد خالل فترة عام واحد.

سواء كان ذلك قبل وأثناء عالقتك المصرفية معنا ،فستكون هناك عواقب
في حالة إخفاقك في تلبية الشروط واألحكام الخاصة بنا،
ً
على ذلك قد تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،تطبيق القيود أو تجميد حسابك أو حتى القيام بإغالق حسابك.

يجوز للبنك استخدام أي رصيد دائن يتم اإلحتفاظ به باسم العميل في أي حساب و  /أو في أي فرع من فروع البنك من أجل
تسديد أي مديونية أو مبالغ مستحقة.
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