
الخدمات المصرفية الخاصة “خاص” 
من بنك أبوظبي التجاري 
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خا�ص من بنك اأبوظبي التجاري  ـ  جدول الر�سوم 
اإعتبارًا من 1 مايو 2019. جميع الر�سوم والأ�سعار مت�سمنة �سريبة القيمة امل�سافة بن�سبة 5%، اأينما ينطبق.
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احل�سابات واخلدمات املرتبطة بها

خدمات احل�ساب*

خطابات احل�سابات

التحويالت

ال�سئ الر�سوم ال�سهرية لعدم االإحتفاظ باحلد االأدنى للر�سيد 
جمانًا دفاتر �سيكات )50 ورقة( 

105 دراهم ال�سيكات املرجتعة )لكل ورقة مالية/�سيك( 
ر�سوم البنك الدافع يف نظام اخل�سم املبا�سر:

26٫25 درهم •   رد طلب اخل�سم املبا�سر ب�سبب عدم كفاية االأموال 
جمانًا اإيقاف الدفع )لكل ورقة مالية/�سيك( 
جمانًا �سورة �سوئية ل�سيك  

ال�سيكات املوؤجلة املودعة للتح�سيل )لكل �سيك/ورقة مالية(:
جمانًا •   التح�سيل 

52٫50 درهم •   �سحب ال�سيك 
جمانًا �سيكات الكاونرت ـ �سحب نقدي  

0٫525% )ن�سبة ثابتة( اأو بحد اأدنى اإيداعات/�سحوبات نقدية بعملة اأجنبية  
  26٫25 درهم اأو ما يعادلها

جمانًا خدمات ال�سراف ت�سمل �سحوبات اأو اإيداعات نقدية/بوا�سطة �سيكات 
جمانًا ك�سف ح�ساب )للدورة/ك�سف ح�ساب اإلكرتوين( 
جمانًا ك�سف احل�ساب )خارج الدورة(  
جمانًا دفع فواتري اخلدمات من خالل اأي قناة م�سرفية )ال�سرافني/تطبيق بنك اأبوظبي التجاري للهواتف الذكية واخلدمات  

امل�سرفية االإلكرتونية لالأفراد والر�سائل الن�سية الق�سرية  والر�سائل ال�سوتية التفاعلية واأجهزة ال�سراف االآيل(  
التعليمات امل�ستدمية : 

جمانًا •   اإعداد وتعديل واإلغاء 
105 دراهم •   الغرامة مقابل عدم كفاية الر�سيد 
105 دراهم اإقفال احل�ساب )خالل �سنة واحدة من تاريخ فتح احل�ساب(  

جمانًا خطاب ر�سيد احل�ساب  
جمانًا �سهادة عدم وجود اإلتزامات  
جمانًا خطاب براءة الذمة  
جمانًا خطاب اإلتزامات موجه اإلى دوائر حكومية/ ال�سفارات  
جمانًا خطاب اإلتزامات موجه اإلى موؤ�س�سات مالية  

التحويالت الواردة: 
جمانًا •   احلواالت بدرهم االإمارات )للقيد يف احل�ساب بالدرهم(  
جمانًا •   احلواالت بعمالت اأجنبية )للقيد يف احل�ساب بالدرهم اأو بنف�س العملة االأجنبية(  

احلوالت ال�سادرة*: 
جمانًا •   احلواالت عن طريق امل�سرف املركزي 
جمانًا •   ر�سوم التليك�س/�سويفت من دولة االإمارات العربية املتحدة )جميع الدول(  
جمانًا •   االإلغاءات/التعديالت  
جمانًا ال�سيكات امل�سرفية ـ االإ�سدار واإيقاف الدفع و اأوامر الدفع  

تنطبق ر�سوم ال�سيكات على احل�سابات التي متنح دفاتر �سيكات فقط.    *

الر�سوم اأعاله تطبق عند اإختيار “حتمل الر�سوم بامل�ساركة“ لدى كاونرت البنك اأو من خالل اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية لالأفراد/تطبيق بنك اأبوظبي التجاري للهواتف الذكية. البنك امل�ستلم اأو البنك الو�سيط قد   *
يفر�س ر�سومًا اإ�سافية، اإن اإنطبق. اإذا قمت باإختيار “حتمل الر�سوم على ح�سابنا“ �سوف يتم اإحت�ساب ر�سوم اإ�سافية للبنك املر�سل بقيمة 105 دراهم على حتويل العمالت االأجنبية اأو 1٫05 درهم على التحويل بعملة 

درهم االإمارات يف حال كانت عملية التحويل من خالل كاونرت البنك اأو من خالل اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية لالأفراد/تطبيق بنك اأبوظبي التجاري للهواتف الذكية. يف حال مترير البنك املرا�سل اأو البنك امل�ستفيد 
الأي عموالت اأو اأجور اأخرى اإلى البنك، يجوز للبنك عندئذ خ�سم تلك املبالغ من ح�سابك لدى البنك بعد حتويل االأموال. بالن�سبة للتحويالت املالية الإك�سربي�س موين، يتم فر�س الر�سوم كما هي معرو�سة على ال�سا�سة 

مبا�سرة مقابل اخلدمات املقدمة.
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الودائع الثابتة

عامل بطاقات اخل�سم املبا�سر للنخبة من »خا�ص«

ال�سحب على املك�سوف

جمانًا ربط واالحتفاظ بالودائع الثابتة  
الإ�سرتداد املبكر للودائع الثابتة: يتم خ�سم 1% من �سعر الفائدة كغرامة )اإعتبارًا من تاريخ اإ�ستحقاق الوديعة عن الفرتة التي مت االإحتفاظ بالوديعة خاللها 

لدى البنك(.

جمانًا اإعداد ال�سحب على املك�سوف 
15 دوالر اأمريكي/50 درهم احلد االأدنى من الفائدة* 

اأو ما يعادلها  

اإ�سدار بطاقة اخل�سم املبا�سر:
جمانًا •   البطاقة الرئي�سية 
جمانًا •   البطاقات االإ�سافية 

26٫25 درهم •   اإ�سدار بطاقات بديلة )بدل فاقد/م�سروقة/تالفة(  
ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة لبنك اأبوظبي التجاري يف دولة الإمارات العربية املتحدة: 

جمانًا •   ال�سحب النقدي  
جمانًا •   رف�س املعاملة  
جمانًا •   االإ�ستف�سار عن الر�سيد  
جمانًا •   االإيداع النقدي  
جمانًا •   حتويل االأموال )بني ح�سابات نف�س العميل(  

ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل غري التابعة لبنك اأبوظبي التجاري 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة )ر�سوم �سويت�ص الإمارات( :

جمانًا •   ال�سحب النقدي  
جمانًا •   رف�س املعاملة  
جمانًا •   االإ�ستف�سار عن الر�سيد  

ر�سوم الإ�ستخدام يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي )ر�سوم �سويت�ص دول جمل�ص التعاون اخلليجي(: 
4 معامالت جمانية كل �سهر،  •   ال�سحب النقدي  

6٫30 درهم عن كل معاملة اإ�سافية  
4 معامالت جمانًا كل �سهر  •   االإ�ستف�سار عن الر�سيد  

3٫15 درهم عن كل معاملة اإ�سافية  
ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل الدولية )خارج دولة الإمارات العربية املتحدة 

ودول جمل�ص التعاون اخلليجي(: 
21  درهم •   ال�سحب النقدي  

ر�سوم اأخرى: 
%2 •   هام�س املعامالت بالعمالت االأجنبية  

26٫25 درهم •   ن�سخة من اإي�سال البيع  

تطبق الر�سوم املذكورة اأعاله على بطاقات �سيف االإحتاد اإرتق للخ�سم املبا�سر ال�سادرة �سمن كل فئة.

الر�سوم   ** Minimum Interest is also applicable on Temporary Overdraft availed by the customer.
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 عامل بطاقات ائتمان النخبة من ما�سرتكارد*

قرو�ص التمويل العقاري ال�سكني

ر�سوم الع�سوية ال�سنوية: 
7875 درهم •   البطاقة الرئي�سية )معدنية(  
1575 درهم •   البطاقة االإ�سافية )معدنية( 

ال�سئ •   بطاقة م�ساحبة )بال�ستيكية(  
الر�سوم املالية:

%1٫99 •   م�سرتيات التجزئة  
%3٫09 •   ال�سحوبات النقدية  

288٫75 درهم ر�سوم جتاوز حد االئتمان  
241٫50 درهم ر�سوم تاأخري ال�سداد  

3٫15% اأو 52٫50 درهم  ر�سوم ال�سلفة النقدية  
)اأيهما اأعلى(  

%0٫99 هام�س املعامالت بالعمالت االأجنبية  
157٫50 درهم ر�سوم ال�سيك املرجتع  

26٫25 درهم ن�سخة من اإي�سال البيع  
78٫75 درهم ر�سوم ا�ستبدال البطاقة: البطاقة الرئي�سية )املعدنية(/بطاقة اإ�سافية )معدنية(/ 

بطاقة م�ساحبة بال�ستيكية(
210 درهم ر�سوم	�الإغالق	�ملبكر	)حتويل	�لر�سيد/قر�ض	بطاقة	�الئتمان/خطط	�ل�سد�د	على	�أق�ساط(	

52٫50 درهم ر�سوم خطاب التزامات/عدم وجود التزامات 

0٫75% من قيمة القر�س ر�سوم اإدارية  
1386 درهم ر�سوم اإدارية ال�ستبدال العقارات 

0٫042% �سنويًا  التاأمني على العقار  
من قيمة العقار  

0٫0525% كل �سهر من قيمة  التاأمني على احلياة  
�لقر�ض	غري	�مل�سدد 	

5250 درهم ر�سوم التنازل عن التاأمني على احلياة اأو التاأمني على العقار  
3150 درهم ر�سوم التقييم - ال�سقق والفلل 
5250 درهم ر�سوم التقييم - قرو�س البناء 

3٫15% من املبلغ امل�سدد بكر/ر�سوم ال�سداد اجلزئي   ر�سوم ال�سداد املمُ
حتى 1٫05% من ر�سيد  ر�سوم التحويل من عالقة م�سرفية اإلى اأخرى )اإن وجدت(  

�لقر�ض	غري	�مل�سدد 	
جمانًا خطاب اإلتزامات لقر�س التمويل العقاري  
جمانًا ك�سف ح�ساب القر�س  

3٫15% من املبلغ متاأخر ال�سداد. ر�سوم الفائدة على الدفعات املتاأخرة  
احلد االأق�سى 735 درهم كل �سهر  

 www.adcb.com ميكن االإطالع على الر�سوم االأخرى املرتبطة و/اأو الر�سوم على بطاقات االئتمان االأخرى على موقعنا االإلكرتوين  *

يرجى مالحظة: 

ال يتم فر�س اأي ر�سوم مالية )باإ�ستثناء ال�سلف النقدية( يف حالة دفع 100% من املبلغ امل�ستحق بتاريخ اأو قبل تاريخ اإ�ستحقاق الدفعة. تفر�س ر�سوم التمويل على جميع اأنواع املعامالت وحتت�سب على الر�سيد اخلتامي اليومي من 
تاريخ املعاملة حتى تاريخ ال�سداد جميع الر�سوم واالأجور املذكورة يف هذا الدليل عر�سة للتغري دون اإ�سعار م�سبق وتنطبق على كل بطاقة ائتمان. ال ت�سرتد الر�سوم ال�سنوية اإذا مت اإلغاء بطاقة االئتمان. يتم اإحت�ساب امل�ساريف 

�الإ�سافية	مثل	:	ر�سوم	�لربيد	و�لتليغر�ف	و�سركات	ت�سليم	�لربيد	و�لفاك�ض	و�الأتعاب	�لقانونية	وغريها	عند	تكبدها.	ر�سوم	�خلدمات	غري	�ملذكورة	يف	هذ�	�لدليل	متوفرة	عند	�لطلب.	

يف حالة اإختالف ر�سوم ال�سداد املبكر املذكورة يف خطاب املوافقة على القر�س عن الر�سوم املذكورة اأعاله، يتم خ�سم املبلغ االأقل.   *
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قرو�ص ال�سيارات

اخلدمات امل�سرفية اخلارجية )الأوف�سور( من بنك اأبوظبي التجاري

0٫75% من قيمة القر�س ر�سوم  اإدارية  
1٫05% من املبلغ امل�سدد ال�سداد املبكر لقرو�س ال�سيارات  

جمانًا �سهادة عدم ممانعة اإلى اإدارة املرور  
جمانًا اإ�ستبدال ال�سيكات املوؤجلة الدفع/التعليمات امل�ستدمية/تغيري ح�ساب ال�سداد  

1٫05% من قيمة الق�سط �سداد الق�سط قبل موعد اإ�ستحقاقه  
52٫50 درهم تغيري تاريخ االإ�ستحقاق للتعليمات امل�ستدمية  

262٫50 درهم ر�سوم اإعادة جدولة القر�س  
2٫10 من املبلغ املتاأخر. غر�مة	تاأخري	�ل�سد�د		

احلد االأدنى 52٫50 درهم  
  وبحد اأق�سى 525 درهم لكل �سهر

جمانًا خطاب اإلتزامات للقر�س  
جمانًا االإفراج عن وديعة الأجل مرهونة ل�سمان ح�ساب قر�س �سيارة  
جمانًا خطاب فك الرهن العقاري  

100000 دوالر اأمريكي اإجمايل ر�سيد العالقة امل�سرفية )يف ح�سابات امل�سرفية اخلارجية(* 
15 دوالر اأمريكي الر�سوم ال�سهرية لعدم احلفاظ على اإجمايل ر�سيد العالقة امل�سرفية 

جمانًا ك�سف ح�ساب )للدورة(/ك�سف ح�ساب اإلكرتوين 
جمانًا خدمات ال�سراف �سحوبات نقدية بعملة الدرهم 

�سورة ك�سف احل�ساب:
جمانًا •   حتى 6 اأ�سهر 

6٫8 دوالر اأمريكي •   اأكرث من 6 اأ�سهر 
جمانًا •   ك�سف ح�ساب عرب الربيد االإلكرتوين/الفاك�س 

التعليمات امل�ستدمية:
جمانًا •   اإعداد/تعديل/اإلغاء التعليمات امل�ستدمية 

مطبق على التكلفة •   ل�سالح بنوك اأخرى 
15 دوالر اأمريكي •			غر�مة	عدم	كفاية	�لر�سيد	لتنفيذ	�لتعليمات	�مل�ستدمية	

100 دوالر اأمريكي اإقفال احل�ساب )خالل �سنة واحدة من تاريخ فتح احل�ساب( 

ح�ساب جاري
ح�ساب التوفري وح�ساب حتت الطلب

الوديعة الثابتة

يت�سمن اإجمايل ر�سيد العالقة امل�سرفية على الودائع الثابتة، ومعدل ر�سيد احل�ساب ال�سهري يف احل�سابات اجلارية/ح�سابات التوفري/احل�سابات حتت الطلب وقيمة اال�ستثمارات املتحفظ بها لدى فرع بنك اأبوظبي   *
التجاري يف جري�سي.

ي�سري اجلدول اأعاله اإلى احلد االأدنى مبلغ فتح احل�ساب. يجب االحتفاظ دائما باإجمايل متطلبات ر�سيد العالقة امل�سرفية وفقًا ملعايري فئة العمالء املحددة يف اخلدمات امل�سرفية اخلارجية ”االأوف�سور” لتال�سي تطبيق   *
ر�سوم عدم الوفاء مبعايري احلد االأدنى.

مبلغ فتح احل�ساب*

الر�سوم املحت�سبة على اخلدمات امل�سرفية اخلارجية

خدمات احل�ساب

1500 دوالر اأمريكي 
اأو ما يعادلها

0٫50% )معدل ثابت( اأو بحد اأدنى 
10 دوالرات اأمريكية اأو ما يعادلها �سحوبات نقدية بعملة اأجنبية
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جمانًا احلواالت الواردة 
احلوالت اخلارجية:

جمانًا •   حواالت داخل بنك اأبوظبي التجاري 
•   حواالت عن طريق امل�سرف املركزي داخل دولة االإمارات

25 دوالر اأمريكي                    - املعامالت عن طريق كاونرت البنك 
15 دوالر اأمريكي                    - املعامالت عن طريق اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية لالأفراد اأو اخلدمات امل�سرفية  

                       عرب الهاتف من بنك اأبوظبي التجاري
•   احلواالت خارج دولة االإمارات العربية املتحدة )ر�سوم التلك�س/�سويفت االإمارات العربية املتحدة - جميع البلدان(

25 دوالر اأمريكي                   - املعامالت عن طريق كاونرت البنك 
15 دوالر اأمريكي                   - املعامالت عن طريق اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية لالأفراد اأو اخلدمات امل�سرفية  

                       عرب الهاتف من بنك اأبوظبي التجاري
20 دوالر اأمريكي االإلغاءات/التعديالت 

اأوامر الدفع:
10 دوالر اأمريكي •   اإ�سدارات 
30 دوالر اأمريكي •   اإيقاف الدفع 
10 دوالر اأمريكي •   ال�سيكات امل�سرفية 

احلوالت

الر�سوم   *

The above charges are for ‘SHARED’ option. The receiving or intermediary banks may deduct additional charges, if applicable. If 

you have opted for ‘OUR’ option, an additional corresponding bank charge of USD 28.6* for all currency will apply. AED currency 

transfer rate will apply, as applicable.

*   First 6 transactions are free for transfers within UAE (Central Bank transfers).

بطاقات اخل�سم املبا�سر البالتينية من اخلدمات امل�سرفية اخلارجية )الأف�سور(

اإ�سدار بطاقة اخل�سم املبا�سر:
جمانًا •   البطاقة الرئي�سية والبطاقة االإ�سافية االأولى 
جمانًا •   بطاقات اإ�سافية اأخرى  

7٫2 دوالر اأمريكي •   اإ�سدار بطاقات بديلة )بدل مفقودة/م�سروقة/تالفة(  
ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة لبنك اأبوظبي التجاري يف دولة الإمارات العربية املتحدة: 

جمانًا •   ال�سحب النقدي  
جمانًا •   رف�س املعاملة  
جمانًا •   االإ�ستف�سار عن الر�سيد  

ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل غري التابعة لبنك اأبوظبي التجاري يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة )ر�سوم �سويت�ص الإمارات(:

1 دوالر اأمريكي •   ال�سحب النقدي  
1 دوالر اأمريكي •   رف�س املعاملة  
1 دوالر اأمريكي •   االإ�ستف�سار عن الر�سيد  

ر�سوم الإ�ستخدام يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي )ر�سوم �سويت�ص دول جمل�ص التعاون اخلليجي(: 
2 دوالر اأمريكي •   ال�سحب النقدي  
2 دوالر اأمريكي •   االإ�ستف�سار عن الر�سيد  

ر�سوم الإ�ستخدام يف اأجهزة ال�سراف الآيل الدولية )خارج دولة الإمارات العربية املتحدة 
ودول جمل�ص التعاون اخلليجي(: 

10 دوالرات اأمريكية •   ال�سحب النقدي  
معامالت منافذ البيع: 

جمانًا •   داخل دولة االإمارات العربية املتحدة 
جمانًا •   خارج دولة االإمارات العربية املتحدة 

ر�سوم اأخرى: 
%2 هام�س معامالت �سرف العملة االأجنبية 
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مالحظات

الودائع الثابتة ــ بنك اأبوظبي التجاري فرع جري�سي

جمانًا  ربط واالحتفاظ بالودائع الثابتة  
 الإ�سرتداد املبكر للودائع الثابتة: يتم خ�سم 1% من �سعر الفائدة كغرامة )اإعتبارًا من تاريخ اإ�ستحقاق الوديعة عن الفرتة التي مت االإحتفاظ بالوديعة 

خاللها لدى البنك(.

االلكرتوين/ التوفري  ح�ساب  با�ستثناء  الطلب  حتت  التوفري/احل�سابات  ح�ساب  يف  �سهريًا  اأمريكية  دوالرات    5 اأو  درهم   15 من  اأقل  قيمتها  كانت  اإذا  الفائدة  تدفع  ال  	•
ح�ساب التوفري االلكرتوين بال�س. 

الربيد. م�ساريف  ر�سوم  تطبق  	•
املحتفظ  للح�سابات  بالن�سبة  االأمريكي  بالدوالر  قيمتها  يوازي  مبا  الر�سوم  اإحت�ساب  يتم  جري�سي،  يف  التجاري  اأبوظبي  بنك  فرع  لدى  بها  املحتفظ  للح�سابات  بالن�سبة  	•

بها	بعملة	غري	�لدوالر	�الأمريكي.	

بالن�سبة  االإمارات  بدرهم  قيمتها  يوزاي  مبا  الر�سوم  اإحت�ساب  يتم  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  التجاري  اأبوظبي  بنك  لدى  بها  املحتفظ  للح�سابات  بالن�سبة  	•
للح�سابات	�ملحتفظ	بها	بعملة	غري	درهم	�الإمار�ت.	

التحويل.  بتاريخ  البطاقات  خطة  مزود  بوا�سطة  واملطبق  املختار  ال�سوق  يف  ال�سائد  ال�سرف  �سعر  اإلى  باالإ�سافة  االأجنبية  بالعمالت  املعامالت  هام�س  اإحت�ساب  يتم  	•

املعلومات الواردة يف هذا الكتيب هى للعلم فقط.ال يفهم من اأي معلومات واردة يف هذا الكتيب اأن بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع. ملزم بتقدمي اأو متديد اأو جتديد اأي ت�سهيالت ائتمانية 
اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال الت�سهيالت املالية اأوتاأكيد اأي اأحكام ائتمانية اأو منح اأي موافقات اأو تقدمي اأي �سكل من اأ�سكال العوائد على اأي ا�ستثمارات اأو ودائع. 

فرع جري�سي هو ا�سم جتاري مملوك لبنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع، فرع جري�سي )"بنك اأبوظبي التجاري يف جري�سي"(، يخ�سع الأنظمة هيئة اخلدمات املالية يف جري�سي. ويقع مركز 
اأعمالها الرئي�سي يف جزيرة جري�سي وعنوانها                                                        . يقع مركز االأعمال الرئي�سي لبنك اأبوظبي التجاري يف مبنى املركز الرئي�سي لبنك اأبوظبي 

التجاري، �سارع ال�سيخ زايد، قطعة االأر�س رقم C - 33، احلو�س �سرق - 11 �س.ب. 939، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة. وميكن االإطالع على اآخر بيانات مالية لبنك اأبوظبي 
.www.adcb.com  التجاري من خالل املوقع االلكرتوين

 ي�سارك فرع بنك اأبوظبي التجاري يف جري�سي يف خطة تعوي�س املودعني يف احل�سابات امل�سرفية يف جري�سي التي توفر احلماية للودائع املوؤهلة حتى مبلغ 50000 جنيه ا�سرتليني. ويبلغ 
احلد االأق�سى الإجمايل التعوي�س 100000000  جنيه اأ�سرتليني خالل اأي خم�س �سنوات. وميكنك االإطالع على التفا�سيل الكاملة للخطة واملجموعات امل�سرفية املغطاة من خالل املوقع 

االإلكرتوين لوالية جري�سي www.gov.je/dcs اأو عند الطلب.

27 Hill Street, St Helier, JE2 4UA
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