
البـنـك التجاري الدولي

بيان حقائق رئيسية 
خدمات الحساب

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.
بصفتــك صاحــب حســاب لــدى البنــك التجــاري الدولــي، فأنــت مؤهــل للحصــول علــى مجموعــة مــن الخدمــات التــي تلبــي 

احتياجاتــك المصرفيــة، وتــزودك هــذه الوثيقــة بمعلومــات عــن هــذه الخدمــات.

خدمات صيانة الحسابات المصرفية

وصف الخدمة نوع الخدمة

الخدمات المصرفية 
الهاتفية

االستفسار عن رصيد حسابك رصيد الحساب

االستعالم عن آخر 5 معامالت للحساب المصرفي آخر 5 معامالت

وصف الخدمة نوع الخدمة

الخدمات المصرفية
عبر ا�نترنت

االستفسار عن رصيد الحساب رصيد الحساب

طلب دفتر شيكات إضافي طلب دفتر شيكات

االستعالم عن آخر 5 معامالت للحساب المصرفي آخر 5 معامالت

لعرض وتحميل كشوف الحساب المصرفي كشف الحساب المصرفي 
ا�لكتروني

لعرض وتحميل سجل معامالت الحساب تحميل سجل المعامالت

التحويل ا¸لي ل·موال من حسابك في البنك التجاري الدولي 
�غراض مختلفة وبمبلغ محدد. تفويض بالخصم المباشر

وصف الخدمة نوع الخدمة

الخدمات المصرفية
عبر الهاتف المحمول

االستفسار عن رصيد الحساب رصيد الحساب

طلب دفتر شيكات إضافي طلب دفتر شيكات

االستعالم عن آخر 5 معامالت للحساب المصرفي آخر 5 معامالت
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البـنـك التجاري الدولي

وصف الخدمة نوع الخدمة

أجهزة الصراف ا�لي

االستفسار عن رصيد الحساب رصيد الحساب

سحب النقود السحب النقدي

طلب دفتر شيكات إضافي طلب دفتر شيكات

االستعالم عن آخر 5 معامالت للحساب المصرفي آخر 5 معامالت

وصف الخدمة نوع الخدمة

أجهزة  ا�يداع النقدي 
والشيكات

االستفسار عن رصيد الحساب رصيد الحساب

إيداع النقود في حساب لدى البنك التجاري الدولي ا�يداع النقدي

سحب النقود السحب النقدي

طلب دفتر شيكات إضافي طلب دفتر شيكات

االستعالم عن آخر 5 معامالت للحساب المصرفي آخر 5 معامالت

وصف الخدمة نوع الخدمة

فرع البنك

تحديث عنوان االتصال تحديث العنوان

االستفسار عن رصيد الحساب رصيد الحساب

إيداع النقود في حساب لدى البنك التجاري الدولي إيداع نقدي

سحب النقود السحب النقدي

طلب دفتر شيكات إضافي طلب دفتر شيكات

إصدار نسخة ورقية طبق ا�صل لكشف الحساب المصرفي  كشف الحساب المصرفي

وصف الخدمة نوع الخدمة

فرع البنك

االستعالم عن آخر 5 معامالت للحساب المصرفي آخر 5 معامالت

عرض وتحميل سجل معامالت الحساب تحميل سجل المعامالت

يعتبر الحساب المصرفي خامًال إذا لم يتم إجراء أي عملية 
مصرفية منه لمدة ستة أشهر

تنشيط الحساب 
المصرفي الخامل 
(الحساب الفردي)

تحديث بيانات التفويض الرسمي تحديث التفويض الرسمي
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تحديث المعلومات الشخصية

وصف الخدمة نوع الخدمة
الخدمات المصرفية   

عبر ا
نترنت  والهاتف 
المحمول

تحديث تفاصيل االتصال تحديث رقم الهاتف 
المحمول

تحديث البريد ا
لكتروني المسجل تحديث البريد ا
لكتروني

وصف الخدمة نوع الخدمة

فرع البنك

تحديث تفاصيل االتصال تحديث رقم الهاتف 
المحمول

تحديث معّرف البريد ا
لكتروني المسجل تحديث البريد ا
لكتروني

تحديث تفاصيل جواز السفر تحديث جواز السفر

تحديث تأشيرة ا
قامة تحديث التأشيرة

تحديث بيانات الهوية ا
ماراتية تحديث بيانات الهوية 
ا
ماراتية

خدمات الحواالت

وصف الخدمة نوع الخدمة الخدمات المصرفية   
عبر ا
نترنت  والهاتف 

المحمول والفروع 
المصرفية

تحويل ا�موال دولي� ومحلي� الحواالت

تخضــع أســعار صــرف العمــالت ا�جنبيــة لتقلبــات الســوق، ويمكنــك االطــالع علــى ســعر الصــرف المرجعــي علــى الخدمــات 
المصرفيــة عبــر ا
نترنــت والهاتــف المحمــول. ويمكنــك أيضــ� االتصــال بالفــرع لمزيــد مــن التفاصيــل.
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خدمات بطاقة الخصم

وصف الخدمة نوع الخدمة

الخدمات المصرفية 
الهاتفية

تفعيل بطاقة خصم جديدة تفعيل بطاقة الخصم

تغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة الخصم
تغيير رقم التعريف 
الشخصي لبطاقة 

الخصم

إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي  لبطاقة الخصم
إعادة تعيين رقم 

التعريف الشخصي  
لبطاقة الخصم

تجميد بطاقة الخصم حظر  بطاقة الخصم

االستفسارات المتعلقة ببطاقة الخصم استفسارات بطاقة 
الخصم

طلب استبدال بطاقة  استبدال بطاقة  الصراف ا�لي في حال ضياعها أو سرقتها 
الخصم

وصف الخدمة نوع الخدمة
أجهزة الصراف ا�لي 

وأجهزة ا�يداع النقدي 
والشيكات

تفعيل بطاقة خصم جديدة تفعيل بطاقة الخصم

تغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة الخصم
تغيير رقم التعريف 
الشخصي لبطاقة 

الخصم

وصف الخدمة نوع الخدمة

االستفسارات المتعلقة ببطاقة الخصمفرع البنك استفسارات بطاقة الخصم

طلب استبدال بطاقة  استبدال بطاقة  الصراف ا�لي في حال ضياعها أو سرقتها 
الخصم
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خدمات تسديد الفواتير

وصف الخدمة نوع الخدمة

الخدمات المصرفية   
عبر ا
نترنت  والهاتف 

المحمول وأجهزة الصراف 
ا�لي و أجهزة ا
يداع 

النقدي والشيكات

تسديد فاتورة اتصاالت تسديد فواتير خدمية 
(اتصاالت)

تسديد الفواتير - خدمات أخرى

تسديد فواتير خدمية:
(هيئة كهرباء ومياه 

الشارقة، و شركة العين 
للتوزيع، وشركة أبوظبي 

للتوزيع، واالتحاد للماء 
والكهرباء، وشرطة دبي)

الخدمات والمساعدة العامة

وصف الخدمة نوع الخدمة

الخدمات المصرفية 
الهاتفية

يمكنك اختيار اللغة المفضلة لديك تغيير اللغة المفضلة

جميع االستفسارات المصرفية ا¦خرى معلومات عامة 
واستفسارات وشكاوى

وصف الخدمة نوع الخدمة
الخدمات المصرفية   

عبر ا
نترنت  والهاتف 
المحمول

يمكنك  التقدم بطلب عبر ا
نترنت للحصول على أحد 
منتجات البنك وفق° ل¯حكام والشروط

التقدم بطلب للحصول 
على ُمنتج

وصف الخدمة نوع الخدمة أجهزة الصراف ا�لي و 
أجهزة ا
يداع النقدي 

يمكنك اختيار اللغة المفضلة لديكوالشيكات تغيير اللغة المفضلة

وصف الخدمة نوع الخدمة

فرع البنك

يمكنك التقدم بطلب للحصول على أحد منتجاتنا المصرفية 
من خالل زيارة فرع البنك

التقدم بطلب للحصول 
على ُمنتج

يمكنك اختيار اللغة المفضلة لديك تغيير اللغة المفضلة

جميع االستفسارات المصرفية ا¦خرى معلومات عامة 
واستفسارات وشكاوى
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الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت

وصف الخدمة نوع الخدمة

الخدمات المصرفية 
الهاتفية

االستفسارات المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر ا�نترنت
االستفسارات والمساعدة 
حول الخدمات المصرفية 

عبر ا�نترنت

إعادة تعيين كلمة مرور الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت 
الخاصة بك

إعادة تعيين كلمة مرور 
الخدمات المصرفية عبر 

ا�نترنت

فتح كلمة مرور الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت الخاصة بك فتح كلمة مرور الخدمات 
المصرفية عبر ا�نترنت

وصف الخدمة نوع الخدمة
الخدمات المصرفية   

عبر ا�نترنت   والهاتف 
المحمول 

إعادة تعيين كلمة مرور الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت 
الخاصة بك

إعادة تعيين كلمة مرور 
الخدمات المصرفية عبر 

ا�نترنت

وصف الخدمة نوع الخدمة

فرع البنك

االستفسارات المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر ا�نترنت

االستفسارات 
والمساعدة حول 

الخدمات المصرفية
عبر ا�نترنت

إعادة تعيين كلمة مرور الخدمات المصرفية
عبر ا�نترنت الخاصة بك

إعادة تعيين كلمة مرور 
الخدمات المصرفية

عبر ا�نترنت

فتح كلمة مرور الخدمات المصرفية
عبر ا�نترنت الخاصة بك

فتح كلمة مرور 
الخدمات المصرفية

عبر ا�نترنت

ــن  ــ� للقواني ــددة وفق ــف المح ــوم والتكالي ــى الرس ــدل %5 عل ــة بمع ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ــيتم ف س
ــا) ــول به ــة المعم ا�ماراتي

قد تخضع جميع الرسوم والتكاليف للتغيير؛ وسيتم تطبيق التغييرات اعتبار� من التاريخ الذي يحدده البنك.

قنواتنا المصرفية

الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت والهاتف المحمول

تمتــع بالراحــة مــع خدماتنــا المصرفيــة عبــر ا�نترنــت والهاتــف المحمــول. لالطــالع علــى  المزيــد مــن المعلومــات حــول خدماتنــا، 
https://www.cbiuae.com/en/personal/ways-to-bank/internet-banking  لكترونــي�يرجــى زيــارة موقعنــا ا
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خدمة العمالء
نلتــزم بخدمتــك وحــل أي شــكوى لديــك فــي غضــون فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز 48 ســاعة. ويمكنــك التواصــل مــع فريــق خدمــة 
ــا علــى الرقــم 600544440 (مــن داخــل ا�مــارات العربيــة  ــر  االتصــال بن ــام ا�ســبوع عب العمــالء علــى مــدار الســاعة طــوال أي

 .contactus@cbi.ae  المتحــدة) و 9000 503 4 971+ (مــن خــارج الدولــة). أو التواصــل معنــا عبــر البريــد ا�لكترونــي

لمعرفة المزيد عن عملية إدارة الشكاوى لدينا، يرجى زيارة موقعنا ا�لكتروني
https://www.cbiuae.com/en/personal/contact-and-support/customer-complaint-process Important Information 

معلومات مهمة

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:

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

اســتخدم دائمــ· كلمــة مــرور قويــة و/أو رقــم تعريــف شــخصي للوصــول إلــى الخدمــات   •
المصرفيــة عبــر ا�نترنــت مــع ضــرورة ا�بــالغ فــور« عنــد االشــتباه بتعرض بياناتك الشــخصية 

للخطــر.

تأكــد دومــ· مــن تحديــث نظــام تشــغيل حاســوبك الشــخصي / هاتفــك المحمــول وبرنامج   •
الحمايــة مــن الفيروســات.

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

المعلومات الشخصية
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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 الحســاب فــي تاريــخ الحــق، ا�مــر   •
الــذي قــد يؤثــر علــى مــا يمكنــك ومــا ال يمكنــك فعلــه بصفتــك صاحــب الحســاب.

ا�حكام والشروط

لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات يرجــى الرجــوع إلــى جــدول الرســوم والتكاليــف:  • 
 Schedule of fees | Personal Banking (cbiuae.com)

رسوم وتكاليف الخدمة

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 قرض الســيارة.

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

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 الحســاب فــي تاريــخ الحــق، ا�مــر   •
الــذي قــد يؤثــر علــى مــا يمكنــك ومــا ال يمكنــك فعلــه بصفتــك صاحــب الحســاب.

ا�حكام والشروط

لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات يرجــى الرجــوع إلــى جــدول الرســوم والتكاليــف:  • 
 Schedule of fees | Personal Banking (cbiuae.com)

رسوم وتكاليف الخدمة

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 قرض الســيارة.

مــن خــالل التوقيــع علــى هــذا المســتند، فإنــك تؤكــد اســتيعابك التــام للميــزات والرســوم والتكاليــف التــي قــد تترتــب علــى 
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أو االتصــال بنــا علــى الرقــم 600544440 (مــن داخــل ا�مــارات العربيــة المتحــدة) و 9000 503 4 971+ (مــن خــارج الدولــة).
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