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  عمليات السحب على المكشوف المتجددة –بيان اإلفصاح 

: يتعــين عليــك قــراءة بيــان اإلفصــاح ھــذا بعنايــة. يجــب أن تفكــر فــي طلــب المشــورة مالحظــة ھامــة
القانونيــة المســتقلة. مــن األھميــة بشــكل خــاص بالنســبة لــك أن تفھــم أنــه بمجــرد تقــديم عمليــات 
ــي  ــا ف ــدفوعات المنصــوص عليھ ــا بســداد الم ــك، ســتكون ملزًم ــى المكشــوف المتجــددة إلي الســحب عل

إذا تخلفــت شــوف المتجــدد (الطلــب) حتــى إذا تغيــرت ظروفــك. نمــوذج طلــب الســحب علــى المك
إنفـاذ حقوقنـا ممـا قـد يـؤدي ى عن تسـوية عمليـات السـحب علـى المكشـوف المتجـددة، فقـد نحتـاج إلـ

  إلى اتخاذنا إجراءات قانونية ضدك.
اإلمـــارات  مـــن مصـــرفص يرختأســـس بموجـــب تـــنحـــن بنـــك االســـتثمار ش.م.ع.، بنـــك تجـــاري 

  المركزي. العربية المتحدة
  عمليات السحب على المكشوف المتجددة تفاصيل

لســحب علــى ل حــد اإلئتمــانتفاصــيل عمليــات الســحب علــى المكشــوف المتجــددة بمــا فــي ذلــك 
ــك  ــى ذل ــب. باإلضــافة إل ــي الطل ــدة المحــددة ف ــدة والم ــه وســعر الفائ المكشــوف المتجــددة المســموح ب

ــنزو ــددة، س ــوف المتج ــى المكش ــحب عل ــد الس ــد ح ــل تحدي ــحب وقب ــات الس ــتج عملي ــيل من دك بتفاص
ـــى المكشـــوف  ـــات الســـحب عل ـــات عـــن عملي ـــي ســـتمنحك معلوم ـــى المكشـــوف المتجـــددة والت عل
ــنكم. يجــب  ــة م ــدفوعات المطلوب ــالي الم ــة وإجم ــدة الزمني ــدة والم ــك ســعر الفائ ــي ذل ــا ف ــددة، بم المتج

ھــا وللتأكــد مــن عليــك قــراءة الطلــب وتفاصــيل المنــتج (عنــد توفيرھــا) بكــل عنايــة للتأكــد مــن فھمــك ل
  أنك ستكون قادًرا على سداد المدفوعات المطلوبة.

  يرجى العلم بما يلي:
: ال يحتـــوي تســـھيل عمليـــات الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة علـــى دفعـــة المـــدفوعات ) 1

ــدة الم ــك، يتعــين عليــك التأكــد مــن أن الفائ  ســتحقة شــھريا، إن ُوجــدت،شــھرية ثابتــة. ومــع ذل
ــك أو اإل ــيد راتب ــن رص ــدد م ــداعات تُس ــابك. ي ــي حس ــودة ف ــرى الموج ــبح األخ ــھيالتتص  تس

 الحــدصــالحية فــي تــاريخ انتھــاء  ، فــي حالــة عــدم تجديــدھاالســحب علــى المكشــوف المتجــددة
، األمـــرفـــي اليـــوم التـــالي بعـــد تـــاريخ االســـتحقاق. لتجنـــب ھـــذا  ةمســـتحق ،المســـموح بـــه

ـــكســـيذكرك  ـــل  البن ـــاريخ االســـتحقاق  60قب ـــا مـــن ت ـــليوًم ـــب تجدي ـــديم طل ـــررت تق د إذا ق
 .تسھيلالاالستفادة من االستمرار في 

 
الفائــدة: ســيتم احتســاب الفائــدة علــى المبلــغ الُمســتخدم فــي عمليــات الســحب علــى المكشــوف  ) 2

ــد  ــل. يعتم ــتحق بالكام ــغ المس ــدفع المبل ــى يُ ــتمر حت ــحب األول وتس ــاريخ الس ــن ت ــددة م المتج
مليـــات الســـحب علـــى المبلـــغ اإلجمـــالي للفوائـــد الشـــھرية علـــى مســـتوى اســـتخدام حـــد ع

ــافتراض  المكشــوف المتجــددة. كلمــا قــل اســتخدامك مــن الحــد، قلــت الفائــدة المدفوعــة. ھــذا ب
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عــدم وجــود تغييــرات فــي ســعر الفائــدة أو المــدة الزمنيــة. نحــن ال نفــرض فائــدة علــى الفائــدة 
  (الفائدة المركبة).

  يحدد الطلب سعر الفائدة. سعر فائدة ثابت بفائدة مستحقة الدفع شھريًا. سعر الفائدة: ) 3
 يـــتم وثابتـــة : الفائـــدة علـــى عمليـــات الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة احتســـاب الفائـــدة ) 4

علــى حســابك المصــرفي فــي اليــوم األخيــر مــن الشــھر ويتعــين احتســابھا علــى  إلحاقھــا
الرصــيد الســالب فــي نھايــة اليــوم، إن أســاس الرصــيد الســالب اليــومي فــي حســابك. يُضــرب 

للوصــول إلــى الفائــدة اليوميــة التــي مــن المقــرر  365وجــد، فــي ســعر الفائــدة ثــم يُقســم علــى 
ــام  ــى األي ــدة المفروضــة عل ــاف الفائ ــة الشــھر، تُض ــي نھاي ــغ المســتخدم. ف ــى المبل فرضــھا عل

غ الُمســتخدمة.  التــي كانــت فيھــا األرصــدة ســالبة، للوصــول إلــى الفائــدة الشــھرية علــى المبــال
ســـعر الفائـــدة علـــى يُفـــرض حســـابك المصـــرفي.  فـــي الُمحتســـب المبلـــغضـــاف وبالتـــالي يُ 

المبـــالغ المســـتخدمة مـــن حـــد عمليـــات الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة فقـــط. نحـــن ال 
  مركبة (الفائدة على الفائدة)الفائدة النفرض 

عمليــات الســحب علــى المكشــوف المتجــددة،  مــدةخــالل  الــدفع المســبق والتســويات المبكــرة: ) 5
 موعــد المحــددلــديك الحريــة فــي إلغــاء حــد عمليــات الســحب علــى المكشــوف المتجــددة قبــل ال

ــو  ــى النح ــوم عل ــع رس ــك دف ــب من ــد يُطل ــك ، ق ــع ذل ــتخدمة. وم ــالغ المس ــع المب ــوية جمي وتس
ــــــي  ــــــا اإللكترون ــــــى موقعن ــــــاح عل ــــــل الخدمــــــة واألســــــعار المت ــــــي دلي ــــــين ف المب

www.investbank.ae . اطبقــــة، إن وجــــدت، ثابتــــة وال عالقــــة لھــــنالرســــوم المتعــــد 
  ستحق.بالحد أو االستخدام الم

ــداد: ) 6 ــن الس ــف ع ــوف  التخل ــى المكش ــحب عل ــات الس ــد عملي ــتحقاق ح ــاء أو اس ــة إلغ ــي حال ف
مــن جــانبكم، ســيفرض البنــك غرامــة لعــدم تســوية  ھاتجديــدل إھتمــامالمتجــددة مــع عــدم وجــود 

ــي  ــرد ف ــبما ي ــاء وحس ــب االقتض ــد حس ــاء الح ــالحية أو إلغ ــاء ص ــل انتھ ــتحق قب ــغ الُمس المبل
دليــــــل الخــــــدمات واألســــــعار لــــــدى البنــــــك المتــــــاح علــــــى موقعنــــــا االلكترونــــــي 

www.investbank.ae.  
يتعـــين علـــيكم دفـــع رســـوم العنايـــة الواجبـــة والتوثيـــق ورســـوم اإلجـــراءات  الرســـوم: ) 7

ــى  ــحب عل ــات الس ــد عملي ــه ح ــل في ــذي نجع ــاريخ ال ــي الت ــب ف ــي الطل ــا ف ــوص عليھ المنص
ــك و ــا ل ــك، قــد تكــون تُ المكشــوف المتجــددة متاًح ــى ذل ــا مــن حســابك. باإلضــافة إل خصــم تلقائيً

ــى ال ــات الســحب عل ــى عملي ــق عل ــاك رســوم قياســية تنطب ــى النحــو ھن مكشــوف المتجــددة عل
متــــاح علــــى موقعنــــا ال المنصــــوص عليــــه فــــي دليــــل الخدمــــة واألســــعار الخــــاص بنــــا

www.investbank.ae.  
ــات: ) 8 ــدينا. إذا  االلتزام ــك ل ــودع راتب ــى المكشــوف المتجــددة أن يُ ــات الســحب عل تشــترط عملي

ــاب ــى حس ــب الُمضــاف إل ــان الرات ــدة ك ــن  3ك، لم ــل م ــة، أق ــھر متتالي ــن  60أش ــة م ــي المائ ف
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الراتــب الفعلــي، أو إذا لــم يــتم اســتالمه علــى اإلطــالق لمــدة شــھرين متتــاليين، فســتكون 
ــدفع نســبة  ــا ب ــة ســنويًا  2ملزًم ــي المائ ــى ســعرف ــادة عل ــدة المُ  زي ــي األصــل الفائ ــه ف ــق علي تف

 ستحق.تجددة المُ حتى السداد الكامل لرصيد عمليات السحب على المكشوف الم
 

ــترط  ــك، يش ــى ذل ــافة إل ــنباإلض ــا ع ــازل إلين ــ التن ــة بك ــة الخاص ــة الخدم ــدفوعات نھاي ــد م ــن عق م م
، إذا قــررت االســتقالة أو التغييــر أو إنھــاء عملــك أو إذا قــرر صــاحب العمــل أن يــدفع لــك العمــل

ــر ــبب آخ ــة ألي س ــة الخدم ــأة نھاي ــھيل مكاف ــل تس ــددة.  مقاب ــوف المتج ــى المكش ــحب عل ــات الس عملي
  امتثالك لھذا الشرط إلزامي.يعد 

ســنتولى ترتيــب التــأمين علــى الحيــاة مــن خــالل ترتيباتنــا الحاليــة مــع شــركات  التــأمين: ) 9
 التأمين لدينا.

 
  .الطلبفي  المتاحينأحد مقدمي الخدمة المعتمدين معلومات خيار الختيار السيكون لديك 

ــأمين يطالــب بھــا  تــدفع اشــتراك لمــرة واحــدة علــى النحــو المبــين فــي الطلــب. تُســتخدم أي عائــدات ت
  البنك وفًقا للشروط واألحكام أوالً لدفع مبالغ التسھيالت الُمستحقة بالكامل.

ــارض:  ) 10 ــود التع ــب، تس ــذا والطل ــان اإلفصــاح ھ ــين بي ــارض ب ــود أي تع ــة وج ــي حال ف
  أحكام بيان اإلفصاح ھذا.

  حقنا في التعديل
ــتفظ،  ــديل نح ــوم أو تع ــر الرس ــي تغيي ــالحق ف ــرد ب ــديرنا المنف ــا لتق ــاله، وفًق ــذكور أع ــو الم ــى النح عل

يوًمـــا وفًقـــا للقـــانون الســـاري. إذا  60الشـــروط واألحكـــام بموجـــب تزويـــدكم بإشـــعار خطـــي مدتـــه 
ــم،  ــاص بك ــددة الخ ــوف المتج ــى المكش ــحب عل ــات الس ــى عملي ــدة عل ــعر الفائ ــادة س ــك زي ــولى البن ت

 يوًما إليكم من خالل أي من قنوات االتصال المناسبة. 30سيُرسل إشعار مدته 
  

 حقك في اإللغاء
ــون  ــي غض ــددة ف ــوف المتج ــى المكش ــحب عل ــات الس ــب عملي ــاء طل ــك إلغ ــق ل ــن  5يح ــل م ــام عم أي

ــن نُ  ــب ول ــى الطل ــع عل ــة والتوقي ــى الموافق ــول عل ــوف الحص ــى المكش ــحب عل ــات الس ــد عملي ــد ح ع
ــم  ــا ل ــرة، م ــى تنتھــي ھــذه الفت ــوذج المتجــددة حت ــى نم ــع عل ــن خــالل التوقي ــذا الحــق م ــازل عــن ھ تتن

كجــزء مــن الوثــائق. إللغــاء طلبــك، يجــب عليــك إخطارنــا كتابــًة. فــي حالــة  التھدئــةفتــرة التنــازل عــن 
ــة والتوثيــق ورســوم اإلجــراءات المنصــوص عليھــا  ــة الواجب ــى دفــع رســوم العناي اإللغــاء، ســتحتاج إل

 في الطلب.
  

 الشكاوى
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ـــق بھـــذا  ـــديك مشـــكلة أو مخـــاوف أو شـــكوى بشـــأن أي جـــزء مـــن خـــدماتنا فيمـــا يتعل ـــت ل إذا كان
ــذي تتعامــل معــه أو مــديره المباشــر وســنحاول حــل مشــكلتك أو  ــالغ الموظــف ال القــرض، فيرجــى إب
قلقــك أو شــكواك. إذا لــم يــؤد ذلــك إلــى حــل مشــكلتك، فيمكنــك تقــديم شــكوى عــن طريــق الكتابــة إلينــا 

ـــــــد االل ـــــــى البري ـــــــي عل ـــــــى   wecare@investbank.aeكترون ـــــــا عل أو االتصـــــــال بن
600544404. 

  
  

أؤكد / نؤكد بموجب ھذا البيان أنه تم تزويدي / تزويدنا ببيان اإلفصاح ھذا أثناء سير إجراءات طلبي 
 بيان اإلفصاح ھذا للحصول على عمليات السحب على المكشوف المتجددة وقرأت وفھمت

 اسم مقدم الطلب

  التاريخ                التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  بنك االستثمار ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
  .المستهلك والمعايير المصاحبة تم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية

 .بنك االستثمار ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة 2022حقوق الطبع والنشر@ 

 

 


