
البـنـك التجاري الدولي

بيان حقائق رئيسية 
(Edge) الحساب الجاري - إيدج

ــق الرئيســية معلومــات عامــة حــول ميــزات ورســوم ونفقــات هــذا المنتــج. يرجــى الرجــوع والموافقــة علــى  يوفــر بيــان الحقائ
أحــكام وشــروط البنــك فيمــا يخــص ا�حــكام النهائيــة للحســاب، با�ضافــة إلــى الوثائــق المطلوبــة الســتكمال فتــح الحســاب.

الحســاب الجــاري - ايــدج (Edge) هــو حســاب مصرفــي مــن دون فوائــد يتيــح لكــم إجــراء معامــالت ماليــة منتظمــة، ويوفــر لكــم 
مجموعــة مــن المزايــا لتلبيــة احتياجاتكــم المصرفية.

الميزات

يتــم تعييــن مديــر عالقــات خــاص للمســاعدة فــي تلبيــة إحتياجاتــك المصرفيــة بمــا يخــدم أهدافك 
المالية واالســتثمارية.

مدير عالقات 

أيــام  طيلــة  الســاعة  مــدار  علــى  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  خدماتنــا  مــن  االســتفادة  يمكنــك 
المتحــدة العربيــة  ا�مــارات  داخــل  مــن   600544440 بالرقــم  االتصــال  طريــق  عــن   ا�ســبوع 

أو 9000 503 4 971+ مــن خــارج الدولــة للحصــول علــى مجموعــة مــن الخدمــات المتعلقــة 
ببطاقــات الخصــم / االئتمــان، وتســديد الفواتيــر، وتحويــل ا�مــوال بيــن حســاباتك الشــخصية لــدى 

البنــك التجــاري الدولــي.

الخدمات المصرفية 
الهاتفية

يمكــن تحميــل تطبيــق البنــك للخدمــات المصرفية عبــر الهاتف المحمول مــن المتاجر ا�لكترونية 
App Store، وGoogle Play، وHuawei AppGallery. ويتيــح لــك هــذه التطبيــق تحويــل ا�مــوال 

وإجــراء المدفوعــات مــن هاتفــك المحمــول محليــ· ودوليــ·.

الخدمات المصرفية 
عبر الهاتف المحمول

توفــر لــك الخدمــات المصرفيــة عبــر ا�نترنــت المرونــة الالزمــة �دارة حســاباتك المصرفيــة إلــى جانــب 
تحويــل ا�مــوال وإجــراء المدفوعــات محليــ· ودوليــ·.

الخدمات المصرفية 
عبر ا�نترنت

يتــم إرســال كشــف حســاب مجانــي إليــك عبــر البريــد ا�لكترونــي بصــورة شــهرية. ويمكنــك اختيار 
الحصــول علــى نســخة ورقيــة مقابــل رســوم رمزية.

كشف الحساب 
المصرفي

ــداع النقــدي المنتشــرة  ــي وا�ي ــى شــبكتنا مــن الفــروع وأجهــزة الصــراف ا¼ل يمكنــك الوصــول ال
ــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة. عبــر أنحــاء دول

الفروع وأجهزة 
الصراف ا¼لي

يتيــح لــك الحســاب الجــاري الحصــول علــى بطاقــة خصــم مجانيــة الســتخدامها فــي ســحب وإيــداع 
النقــود عبــر أجهــزة الصــراف ا¼لــي وا�يــداع النقــدي، فضــًال عــن العديــد مــن الوظائــف ا�ساســية 

المتعلقــة بالحســاب.

بطاقة الخصم

وفقــ· لشــروط وأحــكام الحســاب، يمكنــك الحصــول علــى دفتــر شــيكات مجانــي يحتــوي علــى ١٠ 
شــيكات بمجــرد تفعيــل حســابك الجــاري.

دفتر الشيكات

الرسوم والتكاليف (سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% على الرسوم والتكاليف 
المحددة وفق� للقوانين ا�ماراتية المعمول بها)

25 درهم  إماراتي إصدار دفتر شيكات إضافي

25  درهم  إماراتي إصدار نسخة ورقية من كشف الحساب 

100 درهم  إماراتي الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب

50  درهم  إماراتي إيقاف الدفع (لكل سند / شيك)

50  درهم  إماراتي إصدار نسخة عن شيك
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25  درهم  إماراتي إصدار بطاقة صراف آلي إضافية

25  درهم  إماراتي استبدال بطاقة الصراف ا�لي في حال ضياعها أو سرقتها

ال يوجد رسوم الصراف ا�لي 

2  درهم إماراتي رسوم استخدام أجهزة الصراف ا�لي التابعة لبنك آخر

15  درهم  إماراتي في الدولة 

المستخدم بها الصراف
رسوم استخدام أجهزة الصراف ا�لي خارج دولة ا�مارات 

100  درهم إماراتي رسم إغالق الحساب: تستوجب الرسوم إذا تم إغالق الحساب في غضون ٦ أشهر 
من تاريخ فتحه 

70  درهم  إماراتي (با�ضافة إلى 

رسوم البنك المراسل)
رسوم التحويالت الدولية

معلومات مهمة

يعتبر الحساب غير نشط في حال عدم إجراء أي معامالت مصرفية لفترة ستة أشهر؛ وتحتاج 
في هذه الحالة إلى زيارة أقرب فرع �عادة تنشيط الحساب.

الحساب غير النشط

الحساب الجاري هو حساب مصرفي من دون فوائد. معدل الفائدة

إذا قرر البنك إغالق الحساب الجاري، فسيتم إخطارك بذلك مع بيان ا¶سباب خطيµ قبل   •
60 يومµ من إغالق الحساب.

إذا كان لدى البنك أسباب منطقية لالعتقاد بوجود مخاطر جرائم مالية أو عمليات احتيال   •
محتملة، فيمكن للبنك وفقµ لتقديره الخاص إغالق أو حظر الحساب الجاري دون تقديم 

أي إشعار مسبق أو بيان أسباب ذلك.

إغالق الحساب

عند إعادة أحد شيكاتك بسبب عدم كفاية الرصيد الستيفاء مبلغ الدفع، فسيترتب على ذلك 
دفع رسوم إضافية (100 درهم)؛ وقد يقوم البنك بتقديم هذه المعلومات إلى شركة ا�تحاد 

للمعلومات االئتمانية، مما قد يؤثر على جدارتك ا�ئتمانية في المستقبل.

الشيكات 

لضمان مواصلة االستفادة من المزايا المصرفية لحسابك، يرجى التأكد من دقة وتحديث 
المعلومات الشخصية التي تقدمها إلى البنك.

ولحماية سرية معلوماتك الشخصية، نوصيك بما يلي:
ال تشارك معلوماتك الشخصية عبر الهاتف أو عبر ا�نترنت إال إذا كنت تعرف أو يمكنك   •

التحقق من هوية المستلم.
استخدم دائمµ كلمة مرور قوية و/أو رقم تعريف شخصي للوصول إلى الخدمات   •

المصرفية عبر ا�نترنت مع ضرورة ا�بالغ فورÌ عند االشتباه بتعرض بياناتك الشخصية 
للخطر.

تأكد دومµ من تحديث نظام تشغيل حاسوبك الشخصي / هاتفك المحمول وبرنامج   •
الحماية من الفيروسات.

أغلق التطبيقات غير المستخدمة أثناء الوصول إلى الخدمات المصرفية وإجراء   •
المعامالت عبر ا�نترنت.

المعلومات الشخصية
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إخالء مسؤولية:

إن بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا ال يشــتمل علــى ا�حــكام الكاملــة للعقــد، والتــي تــم إدراجهــا ضمــن ا�حــكام النهائيــة 
للحســاب با�ضافــة إلــى الوثائــق المطلوبــة الســتكمال طلــب الســحب علــى المكشــوف.

مــن خــالل التوقيــع علــى هــذا المســتند، فإنــك تؤكــد اســتيعابك التــام للميــزات والرســوم والتكاليــف التــي قــد تترتــب علــى 
طلبــك للحصــول علــى هــذا المنتــج.

لمعرفــة المزيــد عــن خدماتنــا با�ضافــة إلــى الرســوم والتكاليــف، يمكنــك زيــارة موقعنــا ا�لكترونــي www.cbiuae.com؛ 
أو االتصــال بنــا علــى الرقــم 600544440 (مــن داخــل ا�مــارات العربيــة المتحــدة) و 9000 503 4 971+ (مــن خــارج الدولــة).

التوقيع:اسم العميل:

التاريخ والمكان:

يلتــزم البنــك بإخطــار العمــالء حــول أي تغييــرات فــي الشــروط وا�حــكام قبــل تنفيذهــا.   •
التاريــخ  لــك - اعتبــار¶ مــن  ويســري العمــل بهــذه التغييــرات - وبالتالــي ســتكون ملزمــة 

إليــك. المرســل  ا�شــعار  فــي  المحــدد 

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر شــروط وأحــكام هــذا الحســاب فــي تاريــخ الحــق، ا�مــر الــذي   •
قــد يؤثــر علــى مــا يمكنــك ومــا ال يمكنــك فعلــه بصفتــك صاحــب الحســاب.

ا�حكام والشروط
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