
البـنـك التجاري الدولي

بيان حقائق رئيسية 
الحساب الجاري - دايركت 

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

الحســاب الجــاري هــو حســاب مصرفــي مــن دون فوائــد يتيــح لكــم إجــراء معامــالت ماليــة منتظمــة، ويوفــر لكــم مجموعــة مــن 
المزايــا لتلبيــة احتياجاتكــم المصرفيــة.

الميزات

يجــب االحتفــاظ فــي الحســاب الجــاري برصيــد يومــي ال يقــل عــن 3,000 درهــم كل شــهر. وفــي 
حــال انخفــض رصيــد الحســاب عــن هــذا المســتوى، حينهــا يســتحق للبنــك رســم الحــد ا�دنــى 

للرصيــد علــى حســابك.

الحد ا�دنى لرصيد 
الحساب

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

ــدى البنــك التجــاري الدولــي. ل

الخدمات المصرفية 
الهاتفية

يمكــن تحميــل تطبيــق البنــك للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول مــن المتاجــر 
هــذه  لــك  ويتيــح   .Huawei AppGalleryو  ،Google Playو  ،App Store ا�لكترونيــة 

المحمــول محليــ¹ ودوليــ¹. مــن هاتفــك  المدفوعــات  وإجــراء  ا�مــوال  تحويــل  التطبيــق 

 الخدمات المصرفية
عبر الهاتف المحمول

توفــر لــك الخدمــات المصرفيــة عبــر ا�نترنــت المرونــة الالزمــة �دارة حســاباتك المصرفيــة إلــى 
جانــب تحويــل ا�مــوال وإجــراء المدفوعــات محليــ¹ ودوليــ¹.

 الخدمات المصرفية
عبر ا�نترنت

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

كشف الحساب المصرفي

يمكنــك الوصــول الــى شــبكتنا مــن الفــروع وأجهــزة الصــراف ا¼لــي وا�يــداع النقــدي المنتشــرة 
عبــر أنحــاء دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة.

 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

وفقــ¹ لشــروط وأحــكام الحســاب، يمكنــك الحصــول علــى دفتــر شــيكات مجانــي يحتــوي علــى 
10 شــيكات بمجــرد تفعيــل حســابك الجــاري.

دفتر الشيكات
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البـنـك التجاري الدولي

الرســوم والتكاليــف (ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بمعــدل ٥٪ على الرســوم والتكاليــف المحددة 
وفقــ� للقوانيــن ا�ماراتيــة المعمــول بها)

25 درهم إماراتي خرق الحد ا�دنى للرصيد (شهري�)

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

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
إغــالق  تــم  إذا  الرســوم  تســتوجب  الحســاب:  إغــالق  رســم 

فتحــه  تاريــخ  مــن  أشــهر   6 غضــون  فــي  الحســاب 

70  درهم  إماراتي (با¦ضافة إلى رسوم البنك المراسل) رسوم التحويالت الدولية
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معلومات مهمة

يعتبــر الحســاب غيــر نشــط فــي حــال عــدم إجــراء أي معامــالت مصرفيــة لفتــرة ســتة أشــهر؛ 
وتحتــاج فــي هــذه الحالــة إلــى زيــارة أقــرب فــرع �عــادة تنشــيط الحســاب.

الحساب غير النشط

الحساب الجاري هو حساب مصرفي من دون فوائد. معدل الفائدة

إذا قــرر البنــك إغــالق الحســاب الجــاري، فســيتم إخطــارك بذلــك مــع بيــان ا¢ســباب خطيــ� قبــل ٦٠ 
يومــ� مــن إغــالق الحســاب.

إذا كان لــدى البنــك أســباب منطقيــة لالعتقــاد بوجــود مخاطــر جرائــم ماليــة أو عمليــات احتيــال 
محتملــة، فيمكــن للبنــك وفقــ� لتقديــره الخــاص إغــالق أو حظــر الحســاب الجــاري دون تقديــم أي 

إشــعار مســبق أو بيــان أســباب ذلــك.

إغالق الحساب

عنــد إعــادة أحــد شــيكاتك بســبب عــدم كفايــة الرصيــد الســتيفاء مبلــغ الدفــع، فســيترتب علــى 
ذلــك دفــع رســوم إضافيــة (١٠٠ درهــم)؛ وقــد يقــوم البنــك بتقديــم هــذه المعلومــات إلــى شــركة 

ا�تحــاد للمعلومــات االئتمانيــة، ممــا قــد يؤثــر علــى جدارتــك ا�ئتمانيــة فــي المســتقبل.

الشيكات 

لضمــان مواصلــة االســتفادة مــن المزايــا المصرفيــة لحســابك، يرجــى التأكــد مــن دقــة وتحديــث 
المعلومــات الشــخصية التــي تقدمهــا إلــى البنــك.

ولحماية سرية معلوماتك الشخصية، نوصيك بما يلي:

ال تشــارك معلوماتــك الشــخصية عبــر الهاتــف أو عبــر ا�نترنــت إال إذا كنــت تعــرف أو يمكنــك   •
ــة المســتلم. التحقــق مــن هوي

الخدمــات  إلــى  للوصــول  تعريــف شــخصي  رقــم  مــرور قويــة و/أو  دائمــ� كلمــة  اســتخدم   •
المصرفيــة عبــر ا�نترنــت مــع ضــرورة ا�بــالغ فــورË عنــد االشــتباه بتعــرض بياناتــك الشــخصية 

للخطــر.

تأكــد دومــ� مــن تحديــث نظــام تشــغيل حاســوبك الشــخصي / هاتفــك المحمــول وبرنامــج   •
الحمايــة مــن الفيروســات.

وإجــراء  المصرفيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  أثنــاء  المســتخدمة  غيــر  التطبيقــات  أغلــق   •
ا�نترنــت. عبــر  المعامــالت 

المعلومات الشخصية

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

المحــدد فــي ا�شــعار المرســل إليــك.

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

ا¢حكام والشروط
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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 التفاقية 
التســهيالت االئتمانيــة با�ضافــة إلــى المعلومــات حــول الوثائــق المطلوبــة الســتكمال طلب بطاقــة االئتمان.

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:

البـنـك التجاري الدولي

إخالء مسؤولية:

إن بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا ال يشــتمل علــى ا�حــكام الكاملــة للعقــد، والتــي تــم إدراجهــا ضمــن ا�حــكام النهائيــة التفاقية 
التســهيالت االئتمانيــة با�ضافــة إلــى المعلومــات حــول الوثائــق المطلوبــة الســتكمال طلب بطاقــة االئتمان.

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:

Page 4 of 4
Issued by Commercial Bank International                                                                     
(P.S.C) licensed by the Central Bank of UAE

June 2022 V1


