
Key Facts Statement (KFS)
Overdraft

An overdraft facility provides you with instant cash support to fulfil your needs. This product is an overdraft facility.  This KFS 
provides you with indicative information about interest, fees and charges of this product.

AED 10,000> Utilised amount
18%> Interest Rate per 

 annum
1.5%> Interest Rate per month
10 (number of days the account has been overdrawn)> Utilised Period in Days
AED 49.32 (Calculated based on number of days utilised)
[OD amount (10,000) x Interest rate (18% / 365 days)] x utilised period (10 days)

> Total Interest Amount 

Product Information – Overdraft for Individuals

Fees & Charges

Representative Example of Interest Calculation for Overdraft

AED (Arab Emirates Dirham)Overdraft Currency
Starting from 4.75% up to 18% per annum (Rate of interest fixed throughout the 
Overdraft use period. Interest is only charged for the period when the Overdraft facility is 
used.)

Interest Rate (Fixed)

Starting from 4.75% up to 18% APR is a reference rate. APR is a reference 
rate, which includes applicable interest, fees and charges of the product, 
expressed as an annualised rate.

Annualised Percentage 
Rate (APR) (Indicative)

AED 210  (Inclusive of VAT) 
This is non-refundable in case you cancel your application 

Overdraft Processing 
Fee / Renewal Fee

Product Type Overdraft (OD) is an approved credit limit linked to your current account
Maximum Finance Up to 2 Multiples of Salary
   Or
  90% of your Fixed Deposit with us linked to your current account
Overdraft Period • OD linked to salary is valid for 12 months. The renewal will be based on   
   account performance and continued salary credit at Bank’s sole discretion. 
  • In case of OD linked to Fixed Deposit, it will be valid for the tenor of the   
   deposit.
  • In case you wish to terminate the facility, you can repay outstanding overdraft  
   amount at any point in time.
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For full and latest fees & charges and other product details please visit our website 
www.emiratesnbd.com/kfs or scan QR code

Important Links



•  The Overdraft amount you are eligible for and the interest rate offered may differ from the representative example 
as shown above. This will depend on your credit profile and affordability assessment done by the bank.

• The processing of your application leading to the overdraft limit setup into your account may take up to 10 business 
days from the time bank receives complete documentation. 

• The Bank reserves the right to make permissible changes to the Terms and Conditions, including the applicable 
interest rate. You will be given 60 calendar days’ notice before such changes are implemented.

• In case you fail to fulfil your obligations as per the Terms and Conditions, before and during your relationship with 
us, there will be consequences including, but not limited to larger compounding interest payments, repayment on 
demand, blockage or cessation of this product/ service, and/or penalties.

• The Bank’s Terms and Conditions (including any relevant applications and documents) shall be read and implemented 
in line with this KFS.

• You can contact the Bank for any enquiries, assistance or complaints at any of its branches or by visiting its website 
[https://www.emiratesnbd.com/en/customer-care/complaints/]

• The cooling-off period allows you to cancel the product within five (5) business days of signing the application or offer 
letter and the Bank will not be able to proceed until this period expires, unless you waive this right. To cancel within 
this period you must give the Bank notice.

Additional Information

If your account continues to remain in overdrawn status due to insufficient credits to the account, your credit 
score will be affected. It may also limit your ability to access loan/financing in the future. 

Warning !!!

The overdraft facility may be withdrawn by the Bank at any time and you must repay the Bank all outstanding 
on your account upon demand.

Warning !!!

Any other accounts you have with the Bank may be used to set off against amounts owed under your overdraft.

Warning !!!

Where you set up a deposit for this overdraft facility the Bank has a right of lien and set off, so that it can use 
any deposit to pay off any and all amounts you owe the Bank.

Warning !!!
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I/We hereby irrevocably and unconditionally declare that I/ we have read the above Key Facts Statement and clearly 
understand all the information and references provided herein.

Customer / Borrower Name:

Customer / Borrower Signature:

Date:

Co-Borrower / Guarantor Name:

Co-Borrower / Guarantor Signature:

Date:



(KFS) الئحة الحقائق الرئيسية
تسهيالت "السحب على المكشوف"

توفر لك تسهيالت السحب على المكشوف الدعم بشكل سيولة نقدية فورية من أجل تلبية احتياجاتك. تدعى هذه  الخدمة بـ "تسهيالت 
السحب على المكشوف“. تزودك الئحة الحقائق الرئيسية (KFS) بمعلومات إرشادية عن الفوائد، الرسوم واألجور الخاصة بهذه الخدمة.

معلومات المنتج - تسهيالت "السحب على المكشوف" المقدمة لألفراد

إن فترة تسديد اإلستفادة من تسهيالت "السحب على المكشوف" المرتبطة بالراتب   •
هي 12 شهًرا. سيعتمد تجديد فترة السداد على أداء الحساب وعلى استمرار تحويل 

قيمة الراتب وسيعود ذلك لتقدير البنك وحده.
في حالة ربط تسهيالت "السحب على المكشوف" بالوديعة الثابتة، فستكون مدة   •

التسديد طيلة فترة إيداع الوديعة.
في حال رغبت في إنهاء إستفادتك من هذه التسهيالت، سيمكنك تسديد قيمة الرصيد   •

المستحق على تسهيالت السحب على المكشوف في أي وقت.

فترة تسديد تسهيالت
"السحب على المكشوف"

الدرهم اإلماراتي (عملة الدرهم المستخدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة). عملة تسهيالت "السحب
على المكشوف"

يبدأ معدل الفائدة من 4.75٪ ويصل حتى 18٪ سنوًيا
(سيكون معدل الفائدة ثابت طوال فترة اإلستفادة من تسهيالت السحب على المكشوف. يتم احتساب الفائدة 

فقط خالل الفترة التي يتم فيها اإلستفادة من تسهيالت السحب على المكشوف.)

معدل الفائدة (ثابت)

يبدأ معدل النسبة السنوي (APR) من 4.75٪ ويصل حتى 18٪. إن معدل النسبة السنوي 
(APR) هو معدل مرجعي، ويتضمن نسبة الفائدة المطبقة، الرسوم واألجور المطبقة على 

المنتج، ويتم التعبير عنها كمعدل سنوي.

(APR) معدل النسبة السنوي
(قيمة إرشادي)

تسهيالت السحب على المكشوف هي حد مالي ائتماني تّم الموافقة عليه ومرتبط نوع المنتج 
بحسابك الجاري.  

ما يصل إلى ضعف قيمة صافي الراتب الشهري، الحد األقصى لقيمة 
أوما يصل إلى 90٪ من قيمة وديعتك الثابتة لدينا والمرتبطة بحسابك الجاري.  التمويل المالي 

إن بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تّم توفير الئحة الحقائق الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبة.

حقوق النشر © 2021 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.

الحقائق عن الرسوم واألجور

.(VAT شاملة قيمة ضريبة القيمة المضافة) 210 درهم
لن يمكن إسترداد قيمة هذا الرسم في حال قررت إلغاء طلبك.

10,000 درهم المبلغ المستفاد منه
٪18.00 معدل الفائدة في السنة

مثال توضيحي عن كيفية حساب الفائدة المطبقة على تسهيالت السحب على المكشوف

٪1.50 معدل الفائدة في الشهر

49.32 درهم قيمة الفائدة اإلجمالية
(تم حسابها بناًء على عدد األيام التي تّم اإلستفادة من المبلغ خاللها).

[مبلغ تسهيالت السحب على المكشوف (10,000) × معدل الفائدة (18٪ / 365 يوًما)] × الفترة المستفاد 
منها (10 أيام).

10 (عدد األيام التي تم اإلستفادة من المبلغ خاللها) الفترة المستفادة منها
باأليام

رسوم المعالجة / رسوم 
التجديد المتعلقة بتسهيالت 

السحب على المكشوف



قد يختلف مبلغ تسهيالت السحب على المكشوف وسعر الفائدة المقّدم عن المثال التوضيحي الموضح أعاله.  سيعتمد ما سبق   •
على دراسة سيقوم بها البنك لتقييم ملفك االئتماني وعلى قدرتك على تحمل دفع التكاليف.

قد تستغرق فترة معالجة طلبك التي ستنتهي بتقييد قيمة التسهيالت في حسابك ما يصل إلى 10 أيام عمل وستبدأ هذه الفترة   •
من وقت استالم البنك للوثائق الكاملة.

يحتفظ البنك بالحق في إجراء تغييرات، وضمن الحد المسموح به، على الشروط واألحكام، بما في ذلك قيمة معدل الفائدة   •
المطبق. قبل البدء بتنفيذ أي من هذه التغييرات، سيتم إرسال إشعار لك قبل 60 يوًما تقويمًيا.

في حالة إخفاقك في الوفاء بالتزاماتك وفًقا للشروط واألحكام، وسواًء كان ذلك قبل وأثناء عالقتك المصرفية معنا، فستطبق   •
بعض العواقب التي ستشمل، وبدون أن تكون محصورة بدفعات الفائدة المركبة الكبيرة، التسديد عند الطلب، القيام بحظر أو 

بوقف اإلستفادة من هذا المنتج / الخدمة، و/أو الدفعات الجزائية.
يجب قراءة شروط وأحكام البنك (بما في ذلك أي طلبات ومستندات ذات صلة) بما يتماشى مع الئحة الحقائق الرئيسية ويحدد   •

نطاق تطبيقها وفقا لها.
يمكنك التواصل مع البنك عن أي استفسارات أو مساعدة أو شكاوى لدى أي فرع من فروعه أو من خالل زيارة موقعه اإللكتروني   •

https://www.emiratesnbd.com/ar/customer-care/complaints
تسمح لك فترة السماح باإللغاء "خيار الشرط" بإلغاء المنتج في غضون خمسة (5) أيام عمل من توقيع الطلب أو خطاب العرض   •

ولن يتمكن البنك من إتمام اإلجراءات حتى انتهاء هذه الفترة ما لم تتنازل عن هذا الحق، إذا أردت اإللغاء خالل هذه الفترة، فإنه 
يجب عليك توجيه إخطار للبنك.

مــعــلــومــات  إضــافــيــة

إذا استمر حسابك في حالة "السحب فوق الحد" الناتجة عن عدم كفاية التمويل في الحساب، فسوف تتأثر درجة االئتمان 
الخاصة بك. إن تأثر درجة االئتمان الخاصة بك قد يحّد في المستقبل أيًضا من قدرتك على الحصول على قرض / تمويل.

تـــحـــذيـــر !!!

إن بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تّم توفير الئحة الحقائق الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبة.

حقوق النشر © 2021 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.

قد يقوم البنك بسحب تسهيالت السحب على المكشوف في أي وقت، وسيترتب عليك حينها القيام بسداد 
جميع المبالغ المستحقة على حسابك عند الطلب منك بالقيام بذلك.

تـــحـــذيـــر !!!

قد يقوم البنك بسحب تسهيالت السحب على المكشوف في أي وقت، وسيترتب عليك حينها القيام بسداد 
جميع المبالغ المستحقة على حسابك عند الطلب منك بالقيام بذلك.

تـــحـــذيـــر !!!

قد يتم استخدام أي حسابات أخرى لديك مع البنك للمقاصة مقابل المبالغ المستحقة بموجب إستفاداتك 
لتسهيالت السحب على المكشوف.

تـــحـــذيـــر !!!

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

روابط  مهمة



إن بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تّم توفير الئحة الحقائق الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبة.
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أقر/نقر بموجبه بشكل رجعة فيه وغير مشروط بأنني/أننا قرأت/قرأنا  بيان الحقائق الرئيسية أعاله وفهمت/فهمنا بوضوح جميع 
المعلومات والبيانات المرجعية المذكورة هنا.

اسم العميل / المقترض:

توقيع العميل / المقترض:

التاريخ: 

اسم المقترض المشارك / الشخص الكفيل: 

توقيع المقترض المشارك / الشخص الكفيل: 

التاريخ: 


