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توفير حسابات الل الأساسية بيان الحقائق 

 للشركاتالتجارية 

 وصف المنتج

الوصول يستطيع العميل في أي وقت في اليوم. النقود إيداع وسحب التي تتيح وللشركات التوفير حساب يقدم المصرف خدمة 

 الانترنت.ومن خلال موقع الخدمات المصرفية عبر الخدمات المتوفرة في الفروع قنوات إلى حساباته باستخدام 

 المؤهلين 

 ولديها رخصة تجارية سارية المفعول المتحدةالإمارات العربية دولة ا في أي شركة تم تأسيسه.  

  الإمارات العربية المتحدة.دولة التي تم تأسيسها خارج الدولة وليس لديها مقراً فعلياً في الشركات 

  المعنية جل لدى دائرة الأراضي والأملاكبموجب عقد إيجار تجاري / عقد إيجار ساري المفعول مسكيان يعمل من مقر  /

 .دائرة البلديات والتخطيط 

 المزايا المقدمة إلى المصرف وفقاً لقائمة التحقق من فتح الحساب. لمستندات ا مراجعةيخضع ذلك إلى 

 والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني. يدرهم الإماراتاليتوفر الحساب ب  

 العملات التي يتم فيها على فائدة ب احتسا يرجى ملاحظة أنه سيتم . المحتفظ به لا تدفع فائدة عن الرصيد الدائن

للإطلاع على اسعار الفائدة  www.almasraf.ae)يرجى زيارة الموقع الإلكتروني  ".ةسالبرصيد "تطبيق معدلات 

 المطبقة(.

  التوفيرحسابات أصحاب يصدر دفتر شيكات للا. 

 استخدام الخدمات المصرفية لعميل يستطيع ا  .يرسل كشف حساب شهري إلى البريد الإلكتروني المسجل لدى المصرف

وفقاً تزويده بكشف حساب )تحتسب الرسوم المطبقة أو أن يطلب من الفرع  عبر الانترنت للإطلاع على كشف الحساب

 .الخدمات المصرفية للشركات(لجدول رسوم 

 الامتيازات 

  للحساب مدير علاقات. 

  تفضيلي للعملات الأجنبية )تطبق الأحكام والشروط(.سعر صرف 

 الحصر تسهيلات لا على سبيل المثال  بما في ذلك المالية مصرفية والخدمات تصميم وتقديم المشورة للمنتجات وال

نصية قصيرة ترسل رسائل رأس المال العامل وبطاقات الائتمان التجارية والتمويل )تطبق سياسة المصرف(.

لمسجل لدى الإمارات العربية المتحدة ادولة في  عميلإلى الهاتف المتحرك الخاص بال يةلتسويقارسائل البالمعاملات و

 بالخدماتالأساسية الخاصة بيان الحقائق  للإطلاع على  www.almasraf.ae)يرجى زيارة الموقع الإلكتروني  المصرف

 .المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة(

 مرات في الشهر مجاناً. (6) ست استخدام خدمة الصراف 

  يرجى زيارة الموقع الإلكتروني اك في الخدمات المصرفية عبر الانترنت الاشتر(www.almasraf.ae  بيان  للإطلاع على

 المصرفية عبر الانترنت(. بالخدماتالأساسية الخاصة الحقائق 

  عند الطلبوالأوامر الدائمة  متاحة مارات العربية المتحدة الإدولة داخل الخصم المباشر ، دفع فواتير الخدمات خدمات . 

 الرسوم 

  زيارة )يرجى  عميلوفقاً لالتزامه بالشفافية في علاقته مع الللشركات لخدمات المصرفية اينشر المصرف جدول رسوم

 .(للشركاتلخدمات المصرفية اللاطلاع على جدول رسوم  www.almasraf.aeالموقع الإلكتروني 

  عنوان البريد الالكتروني  مراسلتنا على يستطيع أصحاب الحسابات info@almasraf.ae  في حالة الحاجة إلى مزيد من

 بقة على الحساب.التوضيح حول الرسوم المط

 الشراء فترة إلغاء 

   فإن المصرف يسمح للعميل سحب ، تاريخ فتح الحساب تليأيام عمل  (5) خمسة خلاله حسابإغلاق ل العميل إذا قرر

 أمواله من غير أن يدفع رسوم إغلاق الحساب. 

 الشراءج فتح الحساب بند "التنازل عن فترة إلغاء تتضمن نماذ." 

http://www.almasraf.ae/
http://www.almasraf.ae/
http://www.almasraf.ae/
http://www.almasraf.ae/
mailto:info@almasraf.ae
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توفير حسابات الل الأساسية بيان الحقائق 

 للشركاتالتجارية 

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

 الملاحظات الإضافية والأسئلة المتكررة

 حساب الب الاحتفاظ  - 1

 :النقاط التالية الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الحسابات ينبغي على  

  المفتوح حسب نوع الحسابالشهري لرصيد متوسط اعلى الحد الأدنى ل الحفاظ. 

  والتي يتم تحصيلها بشكل ربع سنوي. الحساب على الاحتفاظ بتحتسب رسوم 

ربع   بشكل بالإضافة إلى عضوية الحساب الحد الأدنى للرصيد لاحتفاظ بعدم اتحتسب رسوم على سوف 

 المعايير الموضحة أعلاه.  محساباته في ستولا تالذين  أصحاب الحساباتعلى سنوي 

 

المطبق  للشركاتلخدمات المصرفية اطلاع على جدول رسوم لإل w.almasraf.aeww الإلكتروني ناموقعزيارة يرجى  

 .والحد الأدنى للرصيد

 المطلوبةالمعاملات الشهرية   - 2

 لك يرجى مراعاة الآتي:ومع ذ ،لمعاملات الشهريةل لا توجد قيود على الحد الأدنى أو الحد الأعلى  

 أشهر. (6ستة )يعتبر الحساب "غير فعال" إذا لم تتم فيه معاملات لأكثر من س  -أ  

 سنوات. (3) ثلاث " إذا لم تتم فيه معاملات لأكثر منخاملاً يعتبر الحساب "  -ب  

لتفعيل المحدثة لـــ "اعرف عميلك" تقديم طلب لتفعيل الحساب مرفقاً به المعلومات أصحاب الحسابات يجب على 

 الحساب في الحالتين المذكورتين أعلاه.

 على الأرصدة الدائنة  أسعار الفائدة  - 3

 توفير.الحسابات في المودعة الأرصدة الدائنة  عنفائدة يدفع المصرف لا  

 المعاملات   -4

دولة تعتبر أي معاملات تتم خارج . يدرهم الإماراتال. تحصل الرسوم بالحساببالعملة المفتوح بها تتم كل المعاملات  

زيارة موقعنا )يرجى دولية وتحتسب عليها رسوم تحويل العملة الأجنبية.  مدفوعاتالإمارات العربية المتحدة على أنها 

  .(للشركاتفية لخدمات المصر اطلاع على جدول رسوم لإل www.almasraf.aeالإلكتروني 

  

 .الإمارات العربية المتحدة لقوانين وأنظمةتتم كل المعاملات في هذا الحساب وفقاً  

 الإشعارات الخاصة بالحساب   - 5

إمارات العربية المتحدة لاستلام الدولة تزويد المصرف برقم هاتف متحرك حديث مسجل في صاحب الحساب يجب على  

 النصية القصيرة بالمعاملات التي تتم في الحساب.عبر الرسائل  اتشعار إ

 

 إغلاق الحساب   - 6

ب احتسا يتم من خلال أي من القنوات الموضحة أدناه. هذا الحساب  غلاقتقديم طلب لإ صاحب الحسابيستطيع  

موقعنا الإلكتروني زيارة )يرجى   .أشهر (6) في غضون ستةرسوم إغلاق الحساب على الحساب الذي يتم إغلاقه 

www.almasraf.ae  للشركاتالمصرفية  رسوم الخدماتعلى جدول للإطلاع). 

 600529999تصال على هاتف رقم امركز الالاتصال ب 

 زيارة أي فرع من فروع المصرف 

 

http://www.almasraf.ae/
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توفير حسابات الل الأساسية بيان الحقائق 

 للشركاتالتجارية 

يحق  متصلة بهذا الحساب تلقائياً.والخدمات ال الخصم المباشر أيضاً بوقف بطاقة يقوم سيرجى الملاحظة بأن المصرف 

، يرسل وفي هذه الحالات. بالشركات العامةعلى النحو الموضح في الأحكام والشروط هذا الحساب للمصرف إغلاق 

 المسجل لدى المصرف.العميل يوماً إلى عنوان  (60) ستين لا تقل مدته عن المصرف إشعاراً 

 خصم المباشر التسليم بطاقة   - 7

 .الفرع المفتوح فيه الحسابتقدم بطلب للحصول عليها من خلال التي خصم المباشر البطاقة العميل يستلم  

 والمعلومات الأخرى  معلومات "اعرف عميلك" تحديث   - 8

م ارقاو مرات الأساسية التي تتم على بياناتهعن إخطار المصرف عن كل التغيي لين ًمسؤوأصحاب الحسابات يكون  

الرخصة . يجب أن يكون تحديث هذه البيانات مدعوماً بالمستندات المطلوبة مثل ن وما إلى ذلكيو اعن والهاتف 

إقرار الامتثال الضريبي في ووصفحة الإقامة للوافدين وجواز السفر الإماراتية بطاقة الهوية وعقد التأسيس والتجارية 

 معيار الإفصاح المشترك. و  الأمريكي

 استفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 9

بإرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني عن هذه الخدمة الحصول على المزيد من التوضيحات  العميليستطيع  

@almasraf.aeinfo  600529999أو الإتصال بالهاتف رقم . 

 إقرار 

 

يتعهد و كما  وافق على الشروط الموضحة أعلاهبأنه قرأ وفهم والماثل الأساسية بيان الحقائق عند التوقيع على يقر العميل 

 بالالتزام بالإجراءات الموضحة أدناه:

  الأساسية  بيان الحقائق والشركات لخدمات المصرفية العامة لحسابات ل م وفهم أحكام وشروط المصرفاستلبأنه

طلاع على الأحكام والشروط العامة للإ www.almasraf.aeزيارة موقعنا الإلكتروني )يرجى الخاصة بهذا الحساب. 

 .(للخدمات المصرفية للشركات قة لدى المصرفبالمط

  م بيان حماية البياناتاستلبأنه .( زيارة موقعنا الإلكتروني يرجىwww.almasraf.ae للإ)طلاع على بيان حماية البيانات. 

 من خلال توجيه في أي وقت تعديل أحكام وشروط الحساب وفقاً لتقديره المطلق، أنه يحق للمصرف يقر العميل ب 

 .إلى العميل يوماً  (60) ستين مدتهخطي مسبق إشعار 

 (60) ستين مدتهخطي مسبق إشعار من خلال توجيه أنه يحق للمصرف إغلاق هذا الحساب في أي وقت ميل بيقر الع 

الإمارات العربية المتحدة وأنظمة وقواعد وتعليمات مصرف دولة باستثناء الحالات المنصوص عليها في قوانين يوماً 

 الإمارات العربية المتحدة المركزي.

  لخدمات المصرفية ل الأحكام والشروط التي تحكم الحساب وهي مكملة لأحكام وشروط المصرفيوضح هذا المستند

تختلف عن أحكام وشروط  بيان الحقائق الأساسية الماثلالعامة. إذا كانت الأحكام أو الشروط الخاصة الواردة في هذه 

بيان الحقائق  الأحكام أو الشروط الخاصة الواردة في هذه ه الحالة في هذ، تنطبق  لخدمات المصرفية العامةل المصرف

 .الماثل
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