
البـنـك التجاري الدولي

بيان حقائق رئيسية 
السحب على المكشوف

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 للخدمــة، با�ضافــة إلــى الوثائــق المطلوبــة الســتكمال طلــب الســحب 

علــى المكشــوف.

توفــر لــك ميــزة الســحب علــى المكشــوف مــن البنــك التجــاري الدولــي وســيلة لتلبيــة احتياجاتــك التمويليــة قصيــرة ا�جــل. 
ــارة الموقــع ا�لكترونــي: لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زي

 https://www.cbiuae.com/en/personal/products-and-services/overdraft.

معدالت الفائدة وتكاليف التمويل (ُتطبق ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥٪ على التكاليف التي 
تتضمن رسوم� ثابتة)

مــن معدل الفائدة تتمكــن  حتــى   - المتجــدد)  المكشــوف  علــى  (الســحب   CBI Ready Money
االســتفادة مــن خدمــة الســحب علــى المكشــوف المتجــدد، ال بــد أن تكــون صاحــب حســاب حالــي 
فــي البنــك التجــاري الدولــي ويتــم تحويــل راتبــك إلــى هــذا الحســاب. وقــد يصــل حــد الســحب 

علــى المكشــوف المتجــدد إلــى أضعــاف راتبــك الشــهري.

معدل الفائدة- %36 سنوي²

السحب على المكشوف المضمون - حتى تتمكن من االستفادة من تسهيالت السحب 
على المكشوف المضمون، ال بد أن يكون لديك وديعة ثابتة لدى البنك التجاري الدولي. ويبلغ 

حد السحب على المكشوف المضمون نسبة مئوية من قيمة وديعتك الثابتة.

معدل الفائدة - %2 على معدل الوديعة الثابتة.

رسوم السحب على 
المكشوف

السحب على المكشوف المتجدد - 200 درهم إماراتي سنوي².

السحب على المكشوف المضمون - ال يوجد أي رسوم 

رسوم السداد 
المتأخر

السحب على المكشوف المتجدد- %32 من المبلغ المستخدم.

يطبق هذا الرسم على الرصيد المستحق من المبلغ المستخدم.
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معلومات مهمة

تنبيــه: إذا لــم تقــم بتســديد دفعــات/ أقســاط قرضــك/ تمويلــك، ســوف تتراكــم الفوائــد علــى حســابك. وقــد 
ــل فــي  ــك علــى خدمــات التموي ــي قــد يحــد مــن إمكانيــة حصول ــي، وبالتال ــر هــذا علــى تصنيفــك االئتمان يؤث

ــتقبل. المس

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 يمكنك   •
ــة المســتلم. التحقــق مــن هوي

اســتخدم دائمــ¤ كلمــة مــرور قويــة و/أو رقــم تعريــف شــخصي للوصــول إلــى الخدمــات   •
المصرفيــة عبــر ا�نترنــت مــع ضــرورة ا�بــالغ فــور© 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 

فــي حالــة المعامــالت غيــر المصــرح بهــا يمكنــك االتصــال بنــا علــى مــدار الســاعة علــى   •
الرقــم 600544440 للعمــالء داخــل دولــة ا�مــارات أو علــى الرقــم 9000 503 4 971+ 

.contactus@cbi.ae علــى  ا�لكترونــي  البريــد  خــالل  مــن  أو  ا�مــارات  خــارج  مــن 

المعلومات 
الشخصية:

Page 2 of 3
Issued by Commercial Bank International                                                                     
(P.S.C) licensed by the Central Bank of UAE

June 2022 V1

البـنـك التجاري الدولي

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.   •
ويســري العمــل بهــذه التغييــرات -وبالتالــي ســتكون ملزمــة لــك -اعتبــار¶ مــن التاريــخ 

المحــدد فــي ا�شــعار المرســل إليــك.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر شــروط وأحــكام هــذا القــرض فــي تاريــخ الحــق، ا�مــر الــذي   •
ــه بصفتــك مســتفيد مــن هــذا التســهيل. ــا ال يمكنــك فعل ــر علــى مــا يمكنــك وم قــد يؤث

ا�حكام والشروط
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