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 للعمالء األفراد )األفراد( التجارية األساسية لحسابات التوفير  بيان الحقائق
 من: 

ً
 27/05/2021اعتبارا

 
 

 وصف المنتج

  ي توفير مبالغ مالية للمستقبل والحصول عىل فائدة عىل
 
 . ها ة الُمحتفظ برصداألأساس الخيار األمثل لحساب األفراد الذين يرغبون ف

  ي سحب
 
 . الطلب عند األموال مرونة ف

 
 
 

  األشخاص المؤهلير  

  ي
.  دولة  مواطن   اإلمارات العربية المتحدة والمقيمير  وغير المقيمير 

  ي عمر
 
/ حضور بسنة  18تقل أعمارهم عن  نقرص الذيلسنة فما فوق. يمكن فتح حساب ل 18متاح لمن هم ف لجميع المعامالت  الوصي الولي

 المرصفية. 

 لدى المرصف. تجاري آخر ال يكون لديه حساب توفير  أن 

 ك مع  توفير  يسمح بفتح حساب  األقارب من الدرجة األول.  أحد مشير
 
 
 

  المزايا

 ي درهم اليتوفر الحساب ب
 فقط.  اإلماراتر

  أدت  للرصيد. حد ال يوجد 

  وتحتسب عىل الفائدةتدفع 
ً
قع ضمنه رصيد ي ذي الالفائدة المقابلة للمستوى سعار أ أ حيث يتم تطبيق الرصيد الشهري  متوسط أساس شهريا

 من المستوى األول  الفائدةحتسب ت. الحساب
ً
 الشهري. )يرجى الرجوع إل الرصيد  متوسطمن ويطبق معدل المستوى لذلك الجزء اعتبارا

 التفاصيل الموضحة أدناه(. 

  ي يتم فيها دفع يتم ال
ي الحاالت النر

 
 إغالق الحساب قبل نهاية الشهر.  الفائدة ف

نت بناًء عىل طلب العميل.  ي أو الهاتف المتحرك أو الخدمات المرصفية عيى االنير
وت  يد اإللكير  يرسل كشف حساب شهري باليى

 
 
 

  االمتيازات

  ونية ورقم تعريف رسي لتسهيل الدفع أو السحب النقدي من أجهزة الرصاف اآللي يحصل يحة إلكير العميل عىل بطاقة رصاف آلي مزودة بشر
ة حول العالم.   المنتشر

  المسجل لدى المرصف. داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة و للتسويق إل الهاتف المتحرك  و بالمعامالت نصية ترسل رسائل 

  اك ي االشير
 
نت والهاتف المتحرك.  الخدمات ف  المرصفية عيى االنير

  دفع فواتير الخدمات عند الطلب. خدمة 

  الخصم المبارسر داخل اإلمارات العربية المتحدة عند الطلب. خدمة 

  األوامر الدائمة عند الطلب. خدمة 
 
 
 

  الرسوم

  عىل هذا الحساب ال توجد رسوم عىل الحد األدت  للرصيد . 

  ة ه و أشهر من فتح 6خالل الُمقدم إغالق الحساب  اتعىل طلبفقط درهم  100/ -يفرض المرصف رسوم قدرها اء بعد انتهاء فير  . الغاء الشر

  مع المرصفية لألفراد  الخدماتينشر المرصف جدول رسوم 
ً
ي عالقته مع العميل )تماشيا

 
امه بالشفافية ف ع عىل جدول يرجى الضغط هنا لالطال الير 

 (. رسوم العمليات المرصفية لألفراد

 ي  نوصي أصحاب الحسابات بمراسلتنا عىل
وت  يد االلكير ي حالة الحاجة إل مزيد من التوضيح حول الرسوم المفروضة  info@almasraf.ae اليى

 
ف

 عىل الحساب. 
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 عىل األرصدة الدائنة  الفائدةمعدالت 
ي  يوفر كل فئة. لالشهري  متوسط الرصيد المطبقة عىل  الفائدةمعدالت  أدناهيوضح الجدول 

وت  ي الموقع اإللكير
 
 من طريقة سهلة لحس  المرصف ف

ً
ابها سعيا

 منتجاته.  بخصوصتعزيز الشفافية لالمرصف 
ي كل فئة. يوفر البنك آلة حاسبة سهلة االستخدام عىل الموقع اإللك

 
ي كجزء ير يعكس الجدول أدناه معدل الفائدة المطبق عىل متوسط الرصيد الشهري ف

وت 
 من سعينا لتعزيز الشفافية حول المنتج. 

 

 للفئةالرب  ح السنوي  الرصيد الشهري للفئةمتوسط معدل  الفئة

 %0.01 درهم   50,000أقل من   1

  %0.70 درهم  500,000أقل من إل درهم   50,000من   2

  %1.60 مليون درهم  1أقل من إل درهم  500,000من   3

  %1.10 ماليير  درهم  5أقل من إل  مليون درهم  1من   4

 %0.01 ماليير  درهم وأاكي   5 5

 
  31مليون درهم لشهر مدته  1الرصيد الشهري لمبلغ  متوسطعىل  الفائدة: حساب  1التوضيحي رقم المثال 

 
 يوما

 

 0.01% 0.70% 1.60% 1.10%  0.01% 

 5,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 50,000.00 صفر بداية الفئة

 500,000,000 4,999,999.99 999,999.99 499,999.99 49,999.99 نهاية الفئة

 - 0.03 499,999.99 449,999.99 49,999.99 الرصيد للفئة متوسط

 - 0.00 688.89 271.25 0.43 فئة  كل  عن الفائدة

 درهم  960.57 هي مبلغ عن الشهر  الفائدةإجمالي 
 
 

  31درهم لشهر مدته  100,000الرصيد الشهري لمبلغ  متوسطعىل  الفائدة: حساب  2التوضيحي رقم المثال 
 
 يوما

 0.01% 0.70% 1.60% 1.10% 0.01% 

 5,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 50,000.00 صفر بداية الفئة

 500,000,000.00 4,999,999.99 999,999.99 499,999.99 49,999.99 نهاية الفئة

 - - - 50,000.01 49,999.99 الرصيد للفئة متوسط

 - - - 30.14 0.43 فئةكل عن   الفائدة

 درهم 30.57هي مبلغ  عن الشهر  الفائدةإجمالي 
 

ي تعديل 
 
ي الموقع اإلهذه نشر عن طريق وإبالغ أصحاب الحسابات إضافة إل الفئات  معدالت الفائدةيحتفظ المرصف بالحق ف

 
ي التعديالت ف

 
وي  لتيو

 . للمرصف
 

ة  اءفيو   الغاء الشر

  رصف للعميل بسحب أمواله من غير أن يدفع رسوم أيام عمل من تاري    خ فتح الحساب ، يسمح الم 5إذا قرر صاحب الحساب إغالق حسابه خالل
 إغالق الحساب. 

 

  ة  تعتيى اء"فير ام المرصف بالمحافظة عىل عالقة مرصفية عادلة مع العميل.  ا " جزءً الغاء الشر  من الير 
 

 المالحظات اإلضافية واألسئلة المتكررة
  الحسابب االحتفاظ  - 1

 الحساب.  منلهذا النوع حد أدت  للرصيد متطلبات لوجد تال  
 
  المعامالت الشهرية المطلوبة  - 2

:  االعتبار األخذ بعير  . ومع ذلك ، يرجى عىل الحسابشهرية المعامالت ال توجد قيود عىل الحد األدت  أو األقىص لعدد ال  ي
 اآلتر

ي حالة عدم وجود  يعتيى الحساب "غير فعال"   -أ  
 
 أشهر.  6ألكي  من عىل الحساب معامالت  ف

"   -ب  
ً
ي حالة عدم وجود  يعتيى الحساب "مغلقا

 
 سنوات.  3ألكي  من عىل الحساب معامالت  ف

 
 به مستندات  اتيجب عىل أصحاب الحساب 

ً
ي الحالتير    "اعرف عميلك" المحدثة تقديم طلب لتفعيل الحساب مرفقا

 
 لتفعيل الحساب ف

 المذكورتير  أعاله. 
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  السحب عىل المكشوف  - 3
منح تسهيالت ، ال  

ُ
ي الحساب إلجراء أي عملية دفعت

 
ي هذا الحساب حيث يلزم توفر رصيد ف

 
 . السحب عىل المكشوف ف

 
  المعامالت  - 4

ي الهذا الحساب ب عىلتتم كل المعامالت  
 تخضعو اإلمارات العربية المتحدة عىل أنها دفعة دولية دولة . تعتيى أي معامالت تتم خارج درهم اإلماراتر

 حويل العملة األجنبية. رسوم تل
 

 لقوانير  وأنظمة امتتم كل المع 
ً
 اإلمارات العربية المتحدة. دولة الت وفقا

 
  اإلشعارات الخاصة بالحساب  - 5

ي  
 
اإلمارات العربية المتحدة الستالم إشعار عيى الرسائل دولة يجب عىل صاحب الحساب تزويد المرصف برقم هاتف متحرك حديث مسجل ف

ي تتم النصية القصير 
 الحساب.  عىل ة بالمعامالت النر

 
  إغالق الحساب  - 6

 يستطيع صاحب الحساب إغالق الحساب من خالل أي من القنوات التالية:  

 زيارة أي فرع من فروع المرصف 

  .ي لصاحب الحساب المسجل لدى المرصف
وت  يد اإللكير ونية من اليى

 إرسال رسالة إلكير
 

 المرصف يرجى التكرم بالعالم بأن كما 
ً
إغالق  المتصلة بالحساب. يحق للمرصفالمرصفية والخدمات  الخصم بوقف بطاقة سوف يقوم تلقائيا

ي هذه الحاالت ، يرسل المرصف إشعارا ال تقل مدته عن 
 
وط الخاصة بالعمالء األفراد. ف ي األحكام والشر

 
 60هذا الحساب عىل النحو الموضح ف
 إل عنوان العميل المسجل لدى ا

ً
 لمرصف. يوما
 

 الخصم تسليم بطاقة   - 7
 . خالل وكالء المرصف المعتمدينالذي تقدم بطلب للحصول عليها من  ا لخصميستلم العميل بطاقة  

 
  المعلومات األخرىتحديث بيانات "اعرف عميلك" و   - 8

ي تتم عىل بياناته ورقم الهاتف وبيانات العمل. يجب أن يكون 
ات األساسية النر  عن إخطار المرصف عن كل التغيير

ً
 يكون صاحب الحساب مسؤوال

 بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية وجواز السفر 
ً
ي األمريكي و تحديث هذه البيانات مدعوما ينى لإلبالغ لمعايير الموحدة ا و متطلباتاالمتثال الرص 

 . ي ينى  . الرص 
 
  إقرار حماية البيانات  - 9

ي  المتوفرةحماية البيانات والخصوصية خاصة بلاسياسة المرصف   يتوافق هذا المنتج مع 
وت  ي الموقع اإللكير

 
ف

policy-https://www.almasraf.ae/privacy  . 
 
  استفسارات و/أو توضيحات أخرى  - 10

ي  
وت  يد اإللكير ونية إل اليى

أو  info@almasraf.aeيمكن للعميل الحصول عىل المزيد من التوضيحات حول هذا المنتج بإرسال رسالة إلكير
 .  960052999باالتصال عىل الهاتف رقم 

 
  إقرار

ام باإلجراءات الموضحة أدناه عند فتح الحساب: يتعهد العميل   بااللير 

  وط واأل استلم وفهم يقر العميل بأنه قد  ا الحساب. األساسية الخاصة بهذبيان الحقائق الخاصة بالحسابات المرصفية لألفراد و  العامةحكام الشر
 

 وط ي تحكم  واألحكام أن هذه الوثيقة توضح الشر
وط الحساب وهي مكملة هذا النر الخاصة بهذا الحساب. إذا  و لمرصف ل  العامةألحكام واللشر

وط و كانت  ي الشر
 
وط واأل تختلف عن  بيان الحقائق األساسية هذا األحكام الخاصة الواردة ف  العامة للمرصف والمتعلقة بهذا الحساب،حكام الشر

ي بيان الحقائق األساسية هذا 
 
وط واألحكام الخاصة الواردة ف  . فإنه سيتم تطبيق الشر

  وط و يحق للمرصف تغيير ي أي وقت الحق. الشر
 
 األحكام ف

  يرسل المرص إل أخر  وقت من رسوم ال تغيير يحق للمرصف  نه المرصفية لألفراد ويفهم بأ الخدماتيقر العميل باستالم جدول رسوم . 
ً
ف إشعارا

ي  60إل العميل مدته 
 
 قبل تطبيق أي تعديل مستقبىلي ومسموح به ف

ً
وط و يوما  . األحكامالشر

 
 
 
 

 ____________________________________________________  توقيع العميل والتاري    خ
 

https://www.almasraf.ae/privacy-policy
mailto:info@almasraf.ae
Rejoyk
Typewritten text
Page 3 of 3


