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 يوفر المصرف الحساب الجاري لتمكين العميل من إدارة شؤونه المالية بطريقة تفي باحتياجاته اليومية.

 صفر  الحد الأدنى للرصيد

بطاقة هوية سارية المفعول لمواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين الذين لا تقل  المستندات المطلوبة 

 عاماً  21أعمارهم عن 

 صفر  رسوم )تجاوز الحد الأدنى للرصيد(

 صفر  سعر الفائدة 

 لا ينطبق  استحقاق الفائدة 

 الرسوم والعمولات 

 وعليه  الرقميين،يقدم المصرف تجربة مصرفية ``مجانية'' تتسم بالشفافية لجميع العملاء 

سيتم التنازل عن جميع الرسوم المصرفية ذات الصلة باستثناء الرسوم المستحقة للطرف 

  الثالث ورسوم الخدمات المصرفية المراسلة ومعدل الغرامة والتي سيستمر في تطبيقها

سوم الخدمات المصرفية للأفراد بما يتماشى مع التزامه بالشفافية في ينشر المصرف جدول ر 

 (انقر هنا للاطلاع على جدول رسوم الخدمات المصرفية للأفرادعلاقته مع العملاء. )

لمزيد    info@almasraf.aeعنوان البريد الالكتروني يمكن لأصحاب الحسابات مراسلتنا على 

 من التوضيح بشأن أي رسوم يتم فرضها على الحساب.

   conditions-and-https://almasraf.ae/terms الأحكام والشروط

 درهم إماراتي أو أكثر 5000دخلهم الشهري  للعملاء الذينيمنح دفتر شيكات  دفتر الشيكات 

 تمنح هذه البطاقة بطاقة الصراف الآلي

 الإبلاغ عن سوء استخدام أو فقدان 

 أو سرقة بطاقة الصراف الآلي

  600529999الإتصال بالمصرف فوراً على الهاتف 

الخدمات عبر الانترنت والهاتف 

 المتحرك

 تتوفر هذه الخدمات 

 يرسل كشف حساب إلكتروني شهرياً إلى البريد الإلكتروني المسجل لدى المصرف والمعاملاتكشوف الحساب 

 

يستطيع العميل استخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف المتحرك للإطلاع على 

 المعاملات التي تمت في حسابه

 المسجل لدى المصرفترسل إشعارات إلى رقم الهاتف المتحرك  الإشعارات الخاصة بالمعاملات

 أشهر 6يعتبر الحساب "غير فعال" إذا لم تتم فيه معاملات لأكثر من  الحساب الراكد

 

 سنوات 3يعتبر الحساب "راكداً" إذا لم تتم فيه معاملات لأكثر من 

شهر تلي تاريخ فتح  6درهم + ضريبة القيمة المضافة إذا تم إغلاق الحساب خلال  100 رسوم إغلاق الحساب

 الحساب

 إيضاحات أخرى مهمة. 1

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى. 2

يستطيع العميل الحصول على المزيد من التوضيحات عن هذا المنتج بإرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني 

info@almasraf.ae  600529999أو الإتصال بالهاتف رقم . 

https://almasraf.ae/pdf/Schedule_of_Charges_Personal_Banking.pdf
https://almasraf.ae/pdf/Schedule_of_Charges_Personal_Banking.pdf
https://almasraf.ae/terms-and-conditions
mailto:info@almasraf.ae
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 . إشعار الخصوصية3

إن التزام المصرف بالخصوصية هو أمر أساسي في طريقة ممارسته لنشاطاته. ينطبق الالتزام بالخصوصية على كل عميل 

تربطه علاقة بالمصرف، وعلى من يرغبون في التعامل مع المصرف بما فيهم المتعاملين والشركاء وزوار الموقع الإلكتروني، 

صرف أو نص القانون على خلاف ذلك. يلتزم المصرف بأن يحصل العميل على أفضل تجربة لجميع إلا إذا نما إلى علم الم

منتجاتنا وخدماتنا. يلتزم المصرف التزاماً تاماً بالمحافظة على التوازن بين استخدام بيانات العميل لضمان جودة الخدمات 

يل من حجم البيانات التي يقوم بجمعها بهدف والمحافظة على الخصوصية. يقوم المصرف بتقييم كل نشاطاته والتقل

 notice-https://almasraf.ae/privacyالمحافظة على التوازن بين مشاركة البيانات والخدمة. يمكن زيارة الموقع الإلكتروني 

 للإطلاع على إشعار الخصوصية.

 فترة إلغاء الخدمة. 4

 أيام عمل تلي تاريخ فتح الحساب. 5يستطيع العميل سحب أمواله من غير دفع رسوم إغلاق الحساب ، إذا قرر إغلاق حسابه خلال 

 يتيح المصرف "فترة إلغاء الخدمة" باعتبارها جزًء من التزام المصرف في المحافظة على علاقة مصرفية عادلة مع العميل.

 تحديث بيانات ومستندات العميل . 5

يكون العميل مسؤولاً عن إخطار المصرف عن كل التغييرات الأساسية التي تتم على بياناته ورقم الهاتف وبيانات العمل. 

يجب أن يكون تحديث هذه البيانات مدعوماً بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الإماراتية وجواز )جوازات( السفر 

 ية وغيرها.وصفحة الإقامة للوافدين والبطاقة الضريب

 الشيكات المرتدة. 6

تفرض رسوم على الشيكات المرتدة وفق جدول رسوم الخدمات المصرفية للأفراد. يجب على العميل إخطار المصرف في 

حالة نيته إغلاق الحساب الجاري ويقوم المصرف بدوره بإبلاغ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة 

 العميل و/أو الحساب المسحوب عليه الشيكات المرتدة.الأخرى ببيانات 

 إقرار . 7

 يقر العميل بأنه قرأ وفهم ويوافق على الشروط الموضحة أعلاه ويتعهد بالالتزام بالإجراءات الموضحة أدناه:

بهذا الحساب.  استلام وفهم أحكام وشروط المصرف للخدمات المصرفية العامة لحسابات الأفراد والمعلومات الأساسية الخاصة

 .(الأحكام والشروط العامة المطبقة لدى المصرف)

 (.notice-https://almasraf.ae/ar/privacyفهم أحكام وشروط بطاقة الصراف الآلي )

 (.notice-https://almasraf.ae/ar/privacyإشعار الخصوصية )فهم 

 يوماً. 60أنه يحق للمصرف إلغاء الحساب في أي وقت بموجب إشعار مدته 

 يوماً. 60أنه يحق للمصرف تعديل الأحكام والشروط بموجب إشعار مدته 

ضح الأحكام والشروط التي تحكم الحساب وهي مكملة لأحكام وشروط المصرف للخدمات المصرفية أن هذه الوثيقة تو

العامة. إذا كانت الأحكام أو الشروط الخاصة الواردة في هذه الوثيقة تختلف عن أحكام وشروط المصرف للخدمات المصرفية 

 العامة ، تنطبق الأحكام أو الشروط الخاصة الواردة في هذه الوثيقة.
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