
(KFS) بيان المعلومات  الرئيسية
الودائع ألجل

هذا المنتج عبارة عن حساب وديعة ألجل، وهو مرتبط بحساب جاري أو حساب إدخار ويوفر لك عوائد على األموال المودعة لدينا لفترة محددة. 
يوفر لك بيان المعلومات الرئيسية (KFS) الميزات الرئيسية للمنتج، ومعلومات إرشادية عن الفائدة، الرسوم واألجور الخاصة بهذا المنتج.

معلومات عن المنتج

الوديعة ذات وديعة فليكسيالوديعة الثابتةالوصف
العوائد الثابتة

الوديعة ذات 
األهداف 
المتعددة

وديعة فليكسي 
سويب

وديعة "الفائدة 
المتزايدة"

الوديعة ذات 
الفائدة العائمة

فترات إيداع تفاصيل المنتج
مرنة من 7 أيام 
حتى 5 سنوات 

مع تسهيالت 
السحب على 

المكشوف

ُيسمح بعمليات 
السحب الجزئي 
بناًء على طلب 

العميل، مع 
الحفاظ على 

بقية الرصيد كما 
هو.

االختيار بين 
الحصول على 
عوائد الفوائد 

بشكل شهري، 
فصلي (كل ثالثة 

أشهر) أو نصف 
السنوي.

شهري، ربع 
سنوي (كل ثالثة 
أشهر) أو نصف 

سنوي

اختر هدفًا وابدأ 
اإلدخار كل شهر 

استمتع بــ 
المرونة في 

حاالت الطوارئ ، 
حيث سيمكن 

نقل القيمة 
المطلوبة من 

وديعة ذات أجل 
إلى حساب 

مصرفي مرتبط 
بها

الفائدة ستتراكم 
كل 3 أشهر 

لزيادة العوائد.

المواطنون اإلماراتيون / المقيمين / العمالء غير   األهلية  •
المقيمين

الحسابات براتب وبدون راتب  •
الهيئات أو  الشركات (ملكية فردية)  •

المواطنون اإلماراتيون /    •
المقيمين / العمالء غير المقيمين  

الحسابات براتب وبدون راتب  •

المواطنون اإلماراتيون /     •
المقيمين / العمالء غير المقيمين  

الحسابات براتب وبدون راتب  •
الهيئات أو الشركات (ملكية     •

فردية)  

معدل متغير 
مرتبط بمعدل 

مرجعي 
 EIBOR،)

 LIBOR، SOFR،
SONIA، إلخ. )

الدرهم اإلماراتي، الدوالر األمريكي، الجنيه البريطاني، عملة الحساب
الريال السعودي، الدوالر األسترالي، الدوالر الكندي.

الدرهم 
اإلماراتي، الدوالر 

األمريكي.

الدرهم 
اإلماراتي فقط.

الدرهم 
اإلماراتي، 

الدوالر 
األمريكي، الجنيه 

البريطاني.

الدرهم 
اإلماراتي، 

الدوالر 
األمريكي، الجنيه 

البريطاني، 
الريال 

السعودي، 
الدوالر 

األسترالي، 
الدوالر الكندي.

الحد األدنى 
المطلوب لقيمة 

الوديعة

مساهمة شهرية 10,000 درهم أو ما يعادلها من العمالت األخرى.
بقيمة 500 درهم 

أو 200 دوالر 
أمريكي.

1,000 درهم أو 1,000 درهم
ما يعادلها 

بالدوالر 
األمريكي أو 

الجنيه 
اإلسترليني.

10 مليون درهم 
أو ما يعادلها من 
العمالت األخرى.

الفترات 
المتوفرة

من 7 أيام حتى 
5 سنوات

من 6 أشهر حتىمن 3 أشهر حتى3 سنوات
5 سنوات

من 3 أشهر حتى
3 سنوات

6 أو 9 أو  12 
شهرًا

من 1 حتى 10 
سنوات

االختيار بين 
شهري، أو ربع 

سنوي أو نصف 
سنوي أو عند 

تاريخ االستحقاق

معدل فائدة ثابت حتى تاريخ االستحقاق.معدل الفائدة  •
سيتم تطبيق معدل فائدة حسب بيان معدالت الفائدة السائد (يرجى الضغط على الرابط أدناه للحصول على    •

أحدث معدالت الفائدة)  

متغير حسب 
المعّدل 

المرجعي، 
ويتوافق مع مدة 

اإليداع.

فترات استحقاق 
الفائدة

عند تاريخ اإلستحقاقعند تاريخ اإلستحقاق

إن بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
تم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبة.
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قيمة الوديعة األصلية (أ)
قيمة الحجز

100,000 درهم

معدل الفائدة (ج)
0.50% سنويًامعدل فائدة ثابتة طوال فترة حجز الوديعة

1 سنةفترة حجز الوديعة (ب)

يحتفظ البنك بالحق في تعديل الشروط واألحكام الخاصة به، وذلك بتوجيه إشعار مسبق لك بذلك قبل 60 يوًما من تطبيق التعديل.  •
في وقت حجز الوديعة ذات أجل، سيكون لديك خيار إما تجديد الوديعة تلقائًيا أو أن يتم إيداع المبلغ في وقت اإلستحقاق في  •

الحساب المصرفي المرتبط بالوديعة. إذا تم تجديد الوديعة، فسيتم تطبيق سعر الفائدة المطبق على المدة كما في تاريخ  
االستحقاق.  

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

رسم توضيحي لكيفية حساب الفائدة لوديعة ألجل كما تم ذكرها سابًقا في قسم معلومات المنتج:

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

روابط  مهمة

خالل 6 أشهر من تاريخ حجز الوديعة:
سيطبق معدل بقيمة أقل من %1  

على المبلغ المسحوب / المبلغ 
المسترد بعد مضي 6 أشهر من 

تاريخ حجز الوديعة:
 سيتم تطبيق سعر الفائدة السائد 

للبنك على حساب اإلدخار العادي

سُيطبق معدل 
أقل للفائدة 

المطبقة 
باإلضافة إلى 
غرامة قيمتها 

1% للفائدة 
على المبلغ 
المسحوب \ 

المبلغ المسترد

سُيطبق معدل 
أقل للفائدة 

المطبقة 
باإلضافة إلى 
غرامة قيمتها 

1% للفائدة 
على المبلغ 
المسحوب \ 

المبلغ المسترد

رسوم السحب 
الجزئي أو 

اإلسترداد المبكر

مالحظة: معدل الفائدة المطبق هو معدل الفائدة االعتيادي للوديعة المطبق في التاريخ الذي تّم فيه حجز الوديعة، وذلك للفترة التي تم فيها 
االحتفاظ بالمبلغ المسحوب.

سُيطبق معدل أقل للفائدة المطبقة باإلضافة إلى 
غرامة قيمتها 1% للفائدة على المبلغ المسحوب \ 

المبلغ المسترد 

معدل الفائدة (د= أ x ب x ج \ 360)
إجمالي مبلغ الفائدة المدفوعة خالل مدة 

الوديعة بالكامل
506.94 درهم

القيمة في وقت اإلستحقاق (أ + د)
قيمة الوديعة اإلجمالية (المبلغ الرئيسي مع 

الفائدة)
100,606.94 درهم 
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ستؤدي عملية السحب الجزئي أو االسترداد المبكر للوديعة ألجل إلى انخفاض قيمة الفائدة أو إلى عدم دفع 
فائدة لك على المبلغ المسحوب. 

تـــحـــذيـــر !!!

في حالة الحصول على قرض أو منتج ائتماني آخر بضمان الوديعة الثابتة, فلن تتمكن من اإلستفادة من أموال الوديعة 
حتى / سداد يتم إغالق منتج القرض / االئتمان. 

تـــحـــذيـــر !!!

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

حسابك (حساباتك).

تـــحـــذيـــر !!!

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.

تـــحـــذيـــر !!!
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