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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(لعمالء الالتجاري حساب الوديعة 

 
 وصف المنتج

الحساب فترة ليس لهذا حساب الوديعة لألفراد هو حساب وديعة ألجل تستحق الدفع عند الطلب. 
واإليداع ودفع  ،ا الحساب الحصول على األموال عند الطلبذزمنية محددة ويمكن من خالل ه

مالية ال المالئةذوي  ألفراد ى العمالء الحصرًيا عهذا المنتج ُيعرض . الدائنة رصدة األالفائدة على 
 .العالية كل حالة على حدة فقط

 
  األشخاص المؤهلين

 عربية المتحدة والمقيميناإلمارات الدولة  و مواطن 
  عاماً  21أن ال يقل العمر عن 
 لدى المصرفبنفس العملة وديعة آخر ال يكون لديه حساب  أن 

 
  المزايا
 ئيسية مثل الدوالر األمريكي والجنيه والعمالت األجنبية الر  يدرهم اإلماراتاليتوفر الحساب ب

 .اإلسترليني واليورو
  درهم أو ما  1,000,000/-رصيد ال يقل عن بالعميل يتطلب فتح الحساب أن يحتفظ

لعمالء لتفرض رسوم إذا انخفض الحد األدنى للرصيد . ومع ذلك، األجنبية يعادله بالعملة
 .درهم في الشهر 3,000/-عن ألفراد ا
 الحساب وفقًا لجدول األسعار المنشور بواسطة إدارة الخزينة. ومع ذلك،  تدفع فائدة على

 يفرض المصرف فائدة على الرصيد الدائن إذا كان الحساب باليورو.
  ،يجوز السحب الجزئي أو الكامل يستطيع العمالء إيداع األموال حسب الطلب. ومع ذلك

 أيام عمل. (3) ثالثة بموجب إشعار مدته
 شترك وإضافة قريب من الدرجة األولى.يجوز فتح حساب م 
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(لعمالء الالتجاري حساب الوديعة 

  االمتيازات
  دولة في إلى الهاتف المتحرك  يةتسويق بالمعامالت ورسائل نصية قصيرة ل رسائل ارسا

 .المسجل لدى المصرفو اإلمارات العربية المتحدة 
 .األوامر الدائمة عند الطلب 

 
  الرسوم
  العمليات المصرفية لألفراد وفقًا اللتزامه بالشفافية في  مصاريفينشر المصرف جدول

ع لالطال http://www.almasraf.aeزيارة الموقع اإللكتروني عالقته مع العميل )يرجى 
 العمليات المصرفية لألفراد(.ومصاريف على جدول رسوم 

 عنوان البريد االلكتروني مراسلتنا على أصحاب الحسابات  يستطيع 
info@almasraf.ae  على  المطبقةمزيد من التوضيح حول الرسوم في حالة الحاجة إلى

 الحساب.
 

  إلغاء الشراءفترة 
 أيام عمل من تاريخ فتح  (5) خمسة إذا قرر صاحب الحساب إغالق حسابه خالل

 الحساب، يسمح المصرف للعميل بسحب أمواله من غير أن يدفع رسوم إغالق الحساب.
  باعتبارها جزًء من التزام المصرف بالمحافظة على عالقة إلغاء الشراء تمنح "فترة "

 مصرفية عادلة مع العميل.
 

 ضافية واألسئلة المتكررةالمالحظات اإل
 
  الحسابب االحتفاظ  - 1

 :اآلتية  شريطة استيفاء أي من المعايير  هذا الحسابب االحتفاظرسوم على جد ال يو  
درهم أو ما يعادله  3,000/- شهري ال يقل عن رصيدبمتوسط     االحتفاظ   1-1

 بالعمالت األجنبية.
المصرف الخاصة باألفراد مثل  الحصول على أي من منتجات التمويل من  1-2

 القروض أو بطاقات االئتمان.
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(لعمالء الالتجاري حساب الوديعة 

تصنيف الحساب من قبل المصرف على أنه ذي مالءة مالية عالية  مع األخذ   1-3
 .والملف الشخصي  بعين اإلعتبار الدخل الشهري واألرصدة ذات العالقة

 
 التعريف التجاري  تصنيف العميل

ألف في  50حتى درهم  آالف 10الدخل <  الموسرين  –األفراد 
 الشهر 

-درهم حتى  50,000أو رصيد دائن بمبلغ 
 درهم  350,000/

 درهم  1,000,000/-أو تمويل يصل إلى 
 وأكثر درهم ألف  50الدخل <   ةالعالي المالئة المالية  –األفراد 

 درهم وأكثر 350,000/-أو رصيد دائن بمبلغ 
 درهم 1,000,000/-أو تمويل بأكثر من 

 
أي من الشروط الموضحة أعاله.   لم يستوفوا  نيأصحاب الحساب الذبيه: تفرض رسوم على تن
لإلطالع على صفحة جدول الرسوم  http://www.almasraf.aeيرجى زيارة الموقع اإللكتروني )

 والمصاريف(.
 
  المعامالت الشهرية المطلوبة  - 2

شهرية. ومع ذلك، يرجى الامالت معال توجد قيود على الحد األدنى أو األقصى لعدد ال 
 مراعاة اآلتي:

 أشهر. (6) ستة يعتبر الحساب "غير فعال" إذا لم تتم فيه معامالت ألكثر منس  -أ  
 سنوات. 3" إذا لم تتم فيه معامالت ألكثر من خامالً يعتبر الحساب "س  -ب  
  

المحدثة لــ تقديم طلب لتفعيل الحساب مرفقًا به المعلومات  اتيجب على أصحاب الحساب
 لتفعيل الحساب في الحالتين المذكورتين أعاله. "اعرف عميلك"
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(لعمالء الالتجاري حساب الوديعة 

 على األرصدة الدائنة  الفائدةمعدالت   - 3
 .أرصدة نهاية اليوم وُتدفع شهرًياُتستحق الفائدة على 

  
 المعامالت -4
لإلطالع على صفحة جدول  http://www.almasraf.aeرة الموقع اإللكتروني زيايمكنكم )

 الرسوم والمصاريف(.
 
  اإلشعارات الخاصة بالحساب  - 5

دولة يجب على صاحب الحساب تزويد المصرف برقم هاتف متحرك حديث مسجل في  
امالت التي تتم اإلمارات العربية المتحدة الستالم إشعار عبر الرسائل النصية القصيرة بالمع

 في الحساب.
 
  إغالق الحساب  - 6

 اب من خالل أي من القنواتالحسهذا غالق تقديم طلب إليستطيع صاحب الحساب  
في ساب رسوم إغالق الحساب على الحساب الذي يتم إغالقه تحاالموضحة أدناه. يتم 

 http://www.almasraf.aeيرجى زيارة الموقع اإللكتروني أشهر.  ) (6غضون ستة )
 (.لإلطالع على صفحة جدول الرسوم والمصاريف

 
  600529999اإلتصال بمركز اإلتصال على الهاتف رقم 
  المصرففروع زيارة أي فرع من 
 رسالة إلكترونية من البريد اإللكتروني لصاحب الحساب المسجل لدى  استالم

 المصرف.
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  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(لعمالء الالتجاري حساب الوديعة 

اآللي والخدمات بوقف بطاقة الصراف  سيقومالمصرف يرجى المالحظة أيًضا، أن 
يحق للمصرف إغالق هذا الحساب على النحو الموضح في  .تلقائياً  الحسابهذا المتصلة ب

لعمالء األفراد. في هذه الحاالت، يرسل المصرف إشعارا ال تقل ل  العامةاألحكام والشروط 
 يومًا إلى عنوان العميل المسجل لدى المصرف. (60) ستين مدته عن

 
  المعلومات األخرى و  اعرف عميلكمعلومات تحديث   - 7

 عن إخطار المصرف عن كل التغييرات األساسية التي ين ً مسؤول اتحب الحساباصايكون  
اتف وبيانات العمل. يجب أن يكون تحديث هذه البيانات و م الهارقأو  متتم على بياناته

لغير وصفحة اإلقامة مدعومًا بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية وجواز السفر 
 .. معيار اإلفصاح المشتركو متثال الضريبي األمريكي االوإقرار المواطنين 

 
  استفسارات و/أو توضيحات أخرى   - 8

بإرسال رسالة الحساب لعميل الحصول على المزيد من التوضيحات حول هذا يستطيع ا 
قبل التوقيع على نموذج فتح هذا  info@almasraf.aeإلكترونية إلى البريد اإللكتروني 

. يجب على العميل تقديم صورة من بطاقة الهوية / جواز السفر وصفحة اإلقامة الحساب
اإلمارات العربية لتسهيل عملية الرد دولة ورقم هاتف متحرك مسجل في )للعمالء الوافدين( 

 في الوقت المناسب.عليه 
  إقرار

الحقائق التوقيع على بيان عند  أعاله ويقر بما يليالموضحة  شروطبالام يتعهد العميل بااللتز 
 :الماثل األساسية
  األساسية الحقائق  بيان و  العامة  لحسابات العمالء األفرادشروط الحكام و األاستلم وفهم

لإلطالع على  http://www.almasraf.aeيرجى زيارة الموقع اإللكتروني ) .الماثل 
 (.لحسابات األفراد العامة المطبقة لدى المصرف األحكام والشروط

mailto:info@almasraf.ae


 

6 
 

  األساسية  بيان الحقائق
 ألفراد )األفراد(لعمالء الالتجاري حساب الوديعة 

 ( .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني استلم بيان حماية البياناتwww.almasraf.ae 
 على بيان حماية البيانات(.لإلطالع 

 هذا الحساب في أي أو إنهاء إغالق وفًقا لتقديره المطلق أنه يحق للمصرف يقر العميل ب
 يومًا. (60) ستين مدتهخطي مسبق إشعار من خالل توجيه وقت 

  و  مستقبلية  أي تعديالت يومًا قبل تطبيق  (60)ستين يوجه المصرف إشعارًا مدته
 ا بها على األحكام والشروط. مسموح

  التي تحكم الحساب وهي مكملة ألحكام الخاصة أن هذه الوثيقة توضح األحكام والشروط
كانت األحكام أو الشروط الخاصة الواردة  . إذالحسابات األفراد العامةوشروط المصرف 

العامة المتعلقة تختلف عن أحكام وشروط المصرف  بيان الحقائق األساسية الماثل في 
تطبق األحكام و الشروط الخاصة الواردة في فإنه س، لحسابات األفرادبالعمليات المصرفية 

 .بيان الحقائق األساسية الماثل 
 

 اسم العميل :
 

 

  لتاريخ :التوقيع وا
 


