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�عتبارً� من 1 فرب�ير 2019. جميع �لر�سوم و�لأ�سعار مت�سمنة �سريبة �لقيمة �مل�سافة بن�سبة 5% �أينما ينطبق.

مبلغ فتح احل�ساب

ر�سوم �سنوية يتم حت�سيلها مقدمًا

دفاتر ال�سيكات

دفاتر �سيكات اإ�سافية )عن كل دفرت(

ال�سيكات املرجتعة )لكل ورقة مالية/�سيك(

اإيقاف الدفع )لكل ورقة مالية/�سيك(

�سيكات الكاونرت - �سحب نقدي

الإيداع النقدي/ال�سحب النقدي بالعملة الأجنبية

ك�سف احل�ساب )للدورة/ك�سف ح�ساب اإلكرتوين(

اإقفال احل�ساب

خدمات �ل�سر�ف - جميع �حل�سابات كل �سهر 
•  �سحوبات نقدية/بوا�سطة �سيكات 
•  اإيداعات نقدية/بوا�سطة �سيكات 

•  معامالت �سراف اإ�سافية 

�سور ك�سف �حل�ساب 
•  حتى 6 اأ�سهر 

•  اأكرث من 6 اأ�سهر
 •  ك�سف ح�ساب عرب الربيد الإلكرتوين/الفاك�س/اخلدمات امل�سرفية 

     الإلكرتونية لالأفراد/اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف املتحرك

�لتعليمات �مل�ستدمية 
•  و�سع تعليمات م�ستدمية

•  ل�سالح بنوك اأخرى
•  غرامة عدم كفاية الر�سيد لتنفيذ التعليمات امل�ستدمية

•  الإلغاءات/التعديالت

�سور �سوئية لل�سيك
•  �سيك �سادر خالل اأقل من عام

•  �سيك �سادر لأكرث من عام

دفع فو�تري �خلدمات من خالل 
•  ال�سراف على الكاونرت

 •  اأجهزة ال�سراف الآيل/اخلدمات امل�سرفية الهاتفية - واخلدمات 
     امل�سرفية عرب الهاتف املتحرك

•  اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية لالأفراد

دون حد اأدنى للر�سيد

1800 درهم

 دفرت �سيكات واحد جماين كل �سنة

52.50 درهم

315 درهم

105 درهم

جمانًا

0.525% )ن�سبة ثابتة( 
اأو بحد اأدنى 26.25 درهم اأو ما يعادلها

جمانًا

105 درهم

 
جمانًا

 

26.25 درهم كل �سهر 
26.25 درهم كل �سهر

جمانًا

52.50 درهم
52.50 درهم + التكلفة ح�سبما ينطبق 

105 درهم
جمانًا

10.50 درهم
21 درهم

جمانًا
جمانًا

جمانًا

�لر�سيد �ملطلوب

خدمات �حل�ساب

�حل�ساب �لإلكرتوين لالأعمال
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�ل�سيكات �ملوؤجلة �لدفع �ملودعة للتح�سيل 
)كل �سيك(
•  حت�سيل 

•  �سحب ال�سيكات 
26.25 درهم
52.50 درهم
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حوالت عن طريق امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة

الإلغاءات/التعديالت

ر�سوم �سورة من اإ�سعار التحويل )�سبكة �سويفت(

تعديل تعليمات الدفع

ر�سوم الدفعة/احلوالة املرجتعة ب�سب عدم �سحة البيانات

دول جمل�س التعاون/جميع الدول الأخرى

�حلو�لت بدرهم �لإمار�ت
•  للقيد يف احل�ساب )بالدرهم(

�حلو�لت بعمالت �أجنبية
•  للقيد يف احل�ساب )بالدرهم(

•  للقيد يف احل�ساب )بنف�س العملة الأجنبية(

�ل�سيكات �مل�سرفية/�أو�مر �لدفع
•  الإ�سدار

•  اإيقاف الدفع

جمانًا

ل ينطبق

15.75 درهم

52.50 درهم

52.50 درهم

5 معامالت
جمانًا كل �سهر، 

21 درهم 
عن كل حوالة 

اإ�سافية

5 معامالت 
جمانًا كل �سهر، 

78.75 درهم
عن كل حوالة 

اإ�سافية

جمانًا

31.50 درهم

جمانًا

10.50 درهم
10.50 درهم

52.50 درهم
52.50 درهم

�حلو�لت �لو�ردة

�حلو�لت �ل�سادرة*

�حلو�لت

كاونرت
البنك

اخلدمات امل�سرفية 
الإلكرتونية لالأفراد من 

بنك اأبوظبي التجاري

�حل�ساب �لإلكرتوين لالأعمال

* تطبق الر�سوم اأعاله عند اإختيار)حتمل الر�سوم بامل�ساركة( لدى كاونرت البنك اأو من خالل اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية لالأفراد من بنك اأبوظبي التجاري 
فقط. وقد يفر�س البنك امل�ستلم اأو البنك الو�سيط ر�سومًا اإ�سافية، اإن اإنطبق. اأما اإذا قمت باإختيار "حتمل الر�سوم على ح�سابنا" يتم اإحت�ساب ر�سوم اإ�سافية للبنك 
املرا�سل بقيمة 105 درهم على حتويل العمالت الأجنبية اأو 25 درهم على التحويل بعملة درهم الإمارات اإذا كانت عملية التحويل من خالل كاونرت البنك اأو من خالل 

اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية لالأفراد من بنك اأبوظبي التجاري.
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ر�سوم ��ستخد�م �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �لتابعة 
لبنك �أبوظبي �لتجاري يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

•  ال�سحب النقدي 
•  رف�س املعاملة 

•  ال�ستف�سار عن الر�سيد 
•  الإيداع النقدي 

•  حتويل الأموال )بني ح�سابات نف�س العميل(

ر�سوم ��ستخد�م �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل غري �لتابعة 
 لبنك �أبوظبي �لتجاري يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

)ر�سوم �سبكة �سويت�ش �لإمار�ت( 
•  ال�سحب النقدي

•  رف�س املعاملة
•  ال�ستف�سار عن الر�سيد

ر�سوم ��ستخد�م �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �لتابعة ل�سبكة �سويت�ش يف
دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي

•  ال�سحب النقدي
•  ال�ستف�سار عن الر�سيد

ر�سوم ��ستخد�م �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �لدولية )مثاًل خارج دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول جمل�ش �لتعاون �خلليجي(

•  ال�سحب النقدي 

ر�سوم �أخرى
•  هام�س املعامالت بالعمالت الأجنبية

•  ن�سخة من اإي�سال البيع

خطاب بر�سيد احل�ساب

�سهادة عدم وجود التزامات

خطاب براءة ذمة 

خطاب التزامات موجه اإلى دوائر حكومية

خطاب التزامات موجه اإلى موؤ�س�سات مالية

�إ�سد�ر بطاقة �خل�سم �ملبا�سر
•  البطاقة الرئي�سية/البطاقة الإ�سافية الأولى 

•  بطاقة اإ�سافية اأخرى
•  اإ�سدار بطاقة بدل فاقد اأو بدل تالف اأو م�سروقة

52.50 درهم

63 درهم

52.50 درهم

63 درهم

63 درهم

جمانًا
26.25 درهم 
26.25 درهم

جمانًا 
جمانًا 
جمانًا
جمانًا
جمانًا

2.10 درهم 
2.10 درهم
2.10 درهم

6.30 درهم
3.15 درهم

21 درهم

�سعر ال�سرف م�سافًا اإليه %2
 26.25 درهم

�حل�ساب �لإلكرتوين لالأعمال

بطاقات �خل�سم �ملبا�سر

�لر�سومر�سوم خدمات �أخرى



[     ]

[     ]

رقم �حل�ساب �حل�سابات �ملرتبطة 
�حل�سابات من 

بنك �أبوظبي �لتجاري

احل�ساب الإلكرتوين لالأعمال )1(

احل�ساب الإلكرتوين لالأعمال )2(

 adcb.com لإلطالع على المزيد، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

أو اإلتصال بالرقم 2030 50 600 )على مدار الساعة طوال أيام األسبوع(

أو تفضل بزيارة أقرب فرع لك من فروع بنك أبوظبي التجاري

(
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مالحظات

•   تطبق ر�سوم م�ساريف الربيد كما هو معمول به

•   جميع الر�سوم والأ�سعار عر�سة للتغري دون اأي اإ�سعار م�سبق

•   جميع الأرقام بعملة درهم مامل ين�س على خالف ذلك 

•   لالطالع على الر�سوم غري املذكورة اأعاله ولالطالع على اأي تعديالت م�ستقبلية للر�سوم. يرجى الرجوع اإلى 
جدول الر�سوم والأ�سعار من بنك اأبوظبي التجاري اخلا�سة بر�سوم اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية لالأعمال 

www.adcb.com اأو زيارة موقعنا الإلكرتوين

ال�سم:ال�سم:

الوظيفة:الوظيفة:

التوقيع:التوقيع:

التاريخ:التاريخ:

�أقبل/نقبل مبوجبه �لر�سوم و�لأ�سعار �ملذكورة �أعاله فيما يتعلق باحل�ساب �لإلكرتوين لالأعمال.


