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 وصف المنتج

  
 حساب الشخصي وحساب معامالت بدون دفتر شيكات حيث يخول العمالء الحصول عىل فائدة عىل االدخار. 

 
  المؤهلير  األشخاص 

  . ن ن وغتر المقيمير ي دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمير
 مواطنن

  18أن ال يقل العمر عن  .
ً

 عاما

  .أن ال يكون لديه حساب توفتر تجاري بنفس العملة لدى المرصف 
 

  المزايا

  . ي
لينن ي والدوالر األمريكي واليورو والجنيه االستر

 يتوفر الحساب بالدرهم اإلماراتر

 "ي يتم فيها تطبيق معدالت فائدة "سلبية
. يتم دفع الفائدة عىل أساس شهري  عىل  رصيد الحساب الدائن المحتفظ به. باستثناء العمالت  النر

ك وإضافة قريب من الدرجة األوىل.   )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل أسعار الفائدة المطبقة(.يجوز فتح حساب مشتر

  ي
وتن ي المسجل لدى المرصف. يستطيع صاحب الحساب استخدام الهاتف المتحرك يرسل كشف حساب شهري إلكتر

وتن يد اإللكتر إىل التى
نت لإلطالع عىل كشف الحساب.   والخدمات المرصفية عتى االنتر

 
  االمتيازات

  من أجهز 
ً

ونية و رقم  شي لتسهيل سداد الدفعات أو سحب المبالغ نقدا يحة إلكتر /الخصم تصدر بطاقة رصاف آىلي تحتوي عىل شر ة الرصاف اآلىلي
/الخصم(.   حول العالم )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن بيان الحقائق األساسية لبطاقة الرصاف اآلىلي

 ي دولة اإلمارات العربية المتحدة المسجل لدى المرصف )يرجى الضغط ه
ن

ا نترسل رسائل  المعامالت والرسائل  التسويقية إىل الهاتف المتحرك ف
ة(.   لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن  بيان  الحقائق األساسية للعمليات المرصفية عتى الرسائل النصية القصتر

 نت والهاتف المتحرك )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن  بيان  الحقائق األس ي الخدمات المرصفية عتى االنتر
ن

اك ف اسية االشتر
نت والهاتف المتحرك(.  للعمليات المرصفية عتى   االنتر

  .دفع فواتتر الخدمات عند الطلب 

  .الخصم المباشر داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة عند الطلب 

  .األوامر الدائمة عند الطلب 
 

  الرسوم

 ي عالقته مع العميل )يرجى الضغ
ن

امه بالشفافية ف ن  اللتر
ً

ط هنا لالطالع عىل جدول ينشر المرصف جدول رسوم الخدمات المرصفية لألفراد وفقا
 رسوم الخدمات المرصفية لألفراد(. 

  ي
وتن يد االلكتر ي حالة الحاجة إىل مزيد من التوضيح حول الرسوم المطبقة  info@almasraf.ae نوصي أصحاب الحسابات بمراسلتنا عىل التى

ن
ف

 عىل الحساب. 
 

اء  ة إلغاء الشر   فير

 ( أيام عمل من تاري    خ فتح الحساب ، فإن المرصف يتيح للعميل  سحب أمواله  دون أن 5إذا قرر صاحب الحساب إغالق حسابه خالل خمسة )
 يدفع رسوم إغالق الحساب. 

  .ام المرصف بالمحافظة عىل عالقة مرصفية عادلة مع العميل ن اء" باعتبارها جزًءا من التر ة  إلغاء الشر  تمنح "فتر
 

 المالحظات اإلضافية واألسئلة المتكررة
  االحتفاظ بالحساب  - 1

يطة استيفاء أي من الحاالت التالية:    ال توجد رسوم عىل هذا الحساب شر
ي الشهر أو ما يعادله بالعمالت األجنبية.   3,000 / -إذا بلغ الحد األدتن للرصيد   1-1

ن
 درهم ف

 جور أو نظام تحويل األموال. تحويل الراتب الشهري عتى نظام حماية األ   1-2
 عند الحصول عىل أي من منتجات التمويل من المرصف الخاصة باألفراد مثل القروض أو بطاقات االئتمان.   1-3
ن االعتبار الدخل الشهري واألرصدة  والملف  1-4 تم تصنيف الحساب من قبل المرصف عىل أنه ذو مالءة مالية عالية مع األخذ بعير

 .  الشخصي
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ال يستوفون أي من  المعايتر الموضحة أعاله. )يرجى الضغط هنا  تحتسب رسوم عىل الحد األدتن للرصيد عىل أصحاب الحسابات  الذين5-1   
 لالطالع عىل مزيد من المعلومات عن جدول رسوم العمليات المرصفية لألفراد(. 

 
  المعامالت الشهرية المطلوبة  - 2

:  ال توجد قيود عىل الحد األدتن أو الحد األقص لعدد المعامالت الشهرية ومع ذلك  يرجى   ي
ن االعتبار اآلتر  األخذ بعير

كتر من ستة  )  -أ   ي حالة عدم وجود معامالت عىل الحساب أل
ن

 ( أشهر. 6يعتتى الحساب "غتر فعال"  ف
كتر من ثالثة  )  -ب   ي حالة عدم وجود معامالت أل

ن
"  ف

ً
 ( سنوات. 3يعتتى الحساب "مغلقا

  
 

ً
ن يجب عىل أصحاب الحسابات تقديم طلب لتفعيل الحساب مرفقا ي الحالتير

ن
به المستندات "اعرف عميلك" المحدثة لتفعيل الحساب ف

ن أعاله.   المذكورتير
 
 
 أسعار الفائدة عىل األرصدة الدائنة   - 3

دفع شهرًيا. 
ُ

ستحق الفائدة عىل أرصدة نهاية اليوم وت
ُ

 ت
 م الحاسبة الخاصة بحساب التوفتر بمختلف العمالت()يرجى الضغط هنا الستخدا 

 
  السحب عىل المكشوف  - 4

 السحب عىل المكشوف غتر متاح.   
 

ي الحساب فمن الطبيعي أن يرفض المرصف أداء أي دفعة لعدم توفر الرصيد  
ن

ي ف
ن

إذا حاول صاحب الحساب إجراء دفعة دون توفر الرصيد الكاف
  . ي

ن
 الكاف

 
  المعامالت  - 5

. تعتتى أي معامالت تتم خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل أنها دفعة دولية و تت  ي
ي هذا الحساب بالدرهم اإلماراتر

ن
تحتسب م كل المعامالت ف

 عليها رسوم تحويل العملة األجنبية. )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل جدول رسوم العمليات المرصفية لألفراد(. 
ن ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدةيجب أن تكون جميع المعامال   ت متوافقة مع قوانير

 
  اإلشعارات الخاصة بالحساب  - 6

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة الستالم إشعار عتى الرسائل  
ن

يجب عىل صاحب الحساب تزويد المرصف برقم هاتف متحرك حديث مسجل ف
ي تتم عىل الحساب. )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل مزيد من المعلومات عن  بيان الحقائق األساسية الخاص 

ة بالمعامالت النر النصية القصتر
نت والهاتف المتحرك(. بالرسائل النص ة واالنتر  ية القصتر

 
 
 
  إغالق الحساب  - 7

يستطيع صاحب الحساب تقديم طلب إلغالق هذا الحساب من خالل أي من القنوات الموضحة أدناه. يتم احتساب رسوم إغالق الحساب عىل  
لالطالع عىل جدول رسوم العمليات المرصفية  ( أشهر من تاري    خ فتح الحساب )يرجى الضغط هنا 6الحساب الذي يتم إغالقه خالل ستة  )

 لألفراد(. 
 

  600529999اإلتصال بمركز اإلتصال عىل الهاتف رقم 

 زيارة أي فرع من فروع المرصف 

  .ي لصاحب الحساب المسجل لدى المرصف
وتن يد اإللكتر ونية من التى  إرسال رسالة إلكتر

 
 بوقف بط

ً
. كما يرجى التكرم بالعلم بأن المرصف سيقوم أيضا

ً
/الخصم والخدمات المتصلة بهذا الحساب تلقائيا  اقة الرصاف اآلىلي

 

وط  فئات العمالء الشر

كتى من  ي الشهر 50آالف درهم إىل  10الدخل أ
ن

ألف درهم ف  
ي قدره 

ي  350،000درهم حنر  50،000أو رصيد ائتماتن
درهم إماراتر  

اض بما يصل إىل  ي  1،000،000أو اقتر
درهم إماراتر  

ميسورون   -األفراد   
  
 

 ألف درهم شهرًيا وما فوق 50  -الدخل 
ي 

 درهم وما فوق 350،000قدره  أو رصيد  ائتماتن
كتر من  اض بأ ي  1،000،000أو االقتر

 درهم إماراتر

ذوي المالءة المالية   -األفراد 
 العالية
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ي مثل هذه الحاالت، سيصدر المرصف 
ن

وط الخاصة بالعمالء األفراد. ف ي األحكام والشر
ن

يحق للمرصف إغالق هذا الحساب عىل النحو الموضح ف
ن  )  ( يوًما عىل األقل عىل العنوان المسجل  لدى المرصف. 60إشعاًرا مدته ستير

 
/الخصم  - 8  تسليم بطاقة الرصاف اآللي

/خصم سيحصلون عليها من وكالء المرصف المعتمدين.    العمالء الذي يطلبون بطاقة رصاف آىلي

 

  المعلومات األخرى تحديث بيانات "اعرف عميلك" و  - 9
ي تتم عىل بياناتهم وأرقام الهاتف وبيانات العمل. يجب أن  

ات األساسية النر ن عن إخطار المرصف عن كل التغيتر يكون أصحاب الحساب مسؤولير
( و متطلبات ا ن ة )لغتر المواطنير  بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية وجواز السفر و صفحة التأشتر

ً
ل المتثايكون تحديث هذه البيانات مدعوما

 . ي ينى ي األمريكي و المعايتر الموحدة لإلبالغ الرصن ينى  الرصن
 
  استفسارات و/أو توضيحات أخرى  - 10

ي  
وتن يد اإللكتر ونية إىل التى يستطيع العميل الحصول عىل المزيد من التوضيحات قبل التوقيع عىل نموذج فتح الحساب بإرسال رسالة إلكتر

 nfo@almasraf.aei  600 52 999أو االتصال عىل الرقم . 

 
  إقرار

ام باإلجراءات الموضحة أدناه عند فتح الحساب:  ن  يتعهد العميل بااللتر

  وط واألحكام العامة المتعلقة  بالحسابات المرصفية لألفراد وبيان الحقائق األساسية الخاصة بهذا الحساب.  ُيقر العميل بأنه قد استلم وفهم الشر
وط العامة المطبقة لدى المرصف(.   )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل األحكام والشر

  .)ُيقر العميل بأنه قد استلم بيان حماية البيانات. )يرجى الضغط هنا لالطالع عىل بيان حماية البيانات 

  ي
ن

وط واألحكام ف ي تغيتر وتعديل الشر
ن

 أي وقت الحق.  يحتفظ المرصف بالحق ف

 ن )ُيقر العميل بأنه يح ي أي وقت بموجب إشعار مدته ستير
ن

. 60ق للمرصف إغالق هذا الحساب ف
ً

 ( يوما

 ( ن ة إشعار مدته ستير وط واألحكام. 60يمنح المرصف فتر ي الشر
ن

 ( يوًما( قبل اعتماد أي تغيتر مسموح به ف

 وط واألحكام ال ي تحكم الحساب هذا الحساب وهي مكملة للشر
وط واألحكام النر عامة للمرصف والمتعلقة بهذا الحساب. أن هذه الوثيقة توضح الشر

وط واألحكام العامة  للمرصف والمتعلقة بهذا  ي  بيان الحقائق األساسية هذا تختلف عن الشر
ن

وط واألحكام الخاصة الواردة ف الحساب إذا كانت الشر
ي بيان الحقائق األساسية هذا. 

ن
وط واألحكام الخاصة الواردة ف  فإنه سيتم ، تطبيق الشر
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