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 (KFS)  بيان الحقائق الرئيسية 

 أفراد –حسابات التوفير 

 

 الرئيسيةهذا المنتج عبارة عن حساب مصرفي الحتياجات المعامالت الخاصة بك. يوفر لك بيان الحقائق 

(KFS) الميزات الرئيسية للمنتج ومعلومات إرشادية عن الفائدة والرسوم واألجور الخاصة بهذا المنتج. 

 

 ية للمنتجالتفاصيل الرئيس

 حساب التوفير البيان

 (العمالء األفراد المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة )بأجر وبدون أجر مطبق على

 غير معروض دفتر شيكات

 درهم إماراتي، دوالر أمريكي، جنيه إسترليني، يورو عملة الحساب

 معروضة بعملة الدرهم اإلماراتي فقط بطاقة الخصم

 

 ئدة المطبقسعر الفا

 (معدل الفائدة )سنويًا نوع الحساب
احتساب أساس الفائدة 

 ()االستحقاق

معدل الفائدة على 

 االئتمان

حساب التوفير بالدرهم 

 اإلماراتي
 كل ستة أشهر رصيد اإلغالق اليومي 0.50%

حسابات التوفير )بالعملة 

 (األجنبية
 كل ستة أشهر رصيد اإلغالق اليومي 0.25%

 

 للعمالء األفراداألهلية 

 حسابات التوفير
حسابات التوفير 

 بالدرهم اإلماراتي

حسابات التوفير 

 بالدوالر األمريكي

حسابات التوفير 

 بالجنيه اإلسترليني

حسابات التوفير 

 باليورو

الحد األدنى 

 للرصيد

درهم  1000

 - / إماراتي

  1000ما يعادل 

 - / درهم إماراتي

  1000ما يعادل 

 - / درهم إماراتي

 1000ما يعادل 

 - / درهم إماراتي

 

 (VAT) الرسوم والنفقات الرئيسية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة  

 مجانًا رسوم فتح الحساب

 105.00 (أشهر من فتح الحساب 6درهم إماراتي )خالل  رسوم إغالق الحساب

ا في حال انخفاض متوسط الرصيد الشهري عن الحد درهًما إماراتيًا شهريً رسوم عدم الحفاظ على الحد 
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 26.25 .األدنى للرصيد األدنى للرصيد
 :لالطالع على القائمة الكاملة للرسوم والتكاليف، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

charges-https://investbank.ae/schedule 
 

 اء الشراءالفترة المحددة إللغ
( 5في حالة وقوع الحوادث المؤسفة التي تغير فيها رأي العميل وقرر إغالق هذا الحساب في غضون خمسة )

 .أيام تقويمية من فتحه للحساب، يسمح البنك بسحب أمواله/أموالها دون دفع رسوم إغالق الحساب.
 .اظ على عالقة مصرفية عادلةيجرى عرض الفترة المحددة إللغاء الشراء هذه في إطار التزامنا بالحف

 

 
 معلومات إضافية

 

  60ًيحتفظ البنك بالحق في تعديل الشروط واألحكاام الخاصاة باه وذلاك بتوجياه إشاعار مسابق لاك باذلك قبال • 

 .يوما من تطبيق التعديل

 م.يتعين عليك الحفاظ على الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض رسو• 

في حالة عدم تشغيل حسابك لمدة عام واحاد، يجارى تمييازه علاى أناه غيار نشاط وفقًاا لسياساة البناك. إلعاادة • 

 تنشيط حسابك، يتعين عليك االتصال بالفرع الرئيسي الستكمال اإلجراءات الشكلية.

لمبادئ التوجيهية ( سنوات، يجرى تمييزه على أنه غير نشط وفقًا ل3في حالة عدم تشغيل حسابك لمدة ثالث )• 

 التنظيمية. إلعادة عملية تنشيط الحساب، يتعين عليك االتصال بالفرع الرئيسي الستكمال اإلجراءات الشكلية.

بمشاااركة معلومااات العمااالء مااع الجهااات الحكوميااة المعينااة وفقًااا للشااروط واألحكااام  االسااتاماريلتاازم بنااك • 

 المعمول بها.

م الخاصة بك في مكان آمن بما في ذلك رقم التعريف الشخصي وبيانات يرجى المحافظة على بطاقات الخص• 

 االعتماد المصرفية عبر اإلنترنت في جميع األوقات لتجنب أي سوء استخدام أو إجراءات

 احتيالية من قبل اآلخرين.

دماتنا أو تريد اإلبالغ عان عملياة احتياال إذا كنت غير راٍض عن خ أسئلة أوإذا كان لديك أي استفسارات أو • 

أو إرسااال بريااد  600544404أو شااكوى أو ناازاع، يمكنااك التواصاال مااع فريااق خدمااة العمااالء لاادينا علااى 

 .wecare@investbank.aeإلكتروني إلى 

لالطاالع علاى الشاروط واألحكاام وجادول  www.investbank.aeيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للبناك • 

 الرسوم.

في حالة حدوث أي تغيير في تفاصيل بيان الحقائق الرئيسية الخاصة بك، يرجى إباالغ بناك اإلساتامار حتاى • 

 تحديث حسابك وعدم تعطيل المعامالت المصرفية. 

رفا  تنفياذ أي طلباات أو تعليماات أو خادمات تطلبهاا فاي حاال إخفاقاك فاي االمتااال  االساتاماريجوز لبناك • 

إذا كانت المعلومات أو البيانات غير صحيحة أو مخالفة للقوانين المعمول بهاا فاي دولاة لإلجراءات الالزمة أو 

 اإلمارات العربية المتحدة.
  

 

 

https://investbank.ae/schedule-charges
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 التحذيرات

يتعين عليك تزويد البنك بنسخ من جميع الوثائق المحدثة الخاصة بك في جميع األوقات. وقد يؤدي عدم تقديم • 

أو حظر الحساب أو  ATMالمعامالت أو حظر بطاقات الصراف اآللي هذه الوثائق إلى فرض رسوم أو تقييد 

 إغالقه.

يجوز للبنك إغاالق الحسااب إذا تباين أن سالوح الحسااب غيار مارٍض وفقًاا لسياساة االمتااال الخاصاة بالبناك • 

 ووفقًا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

الخاصة بنا سواء كان ذلك قبال وأثنااء عالقتاك المصارفية معناا، في حالة إخفاقك في تلبية الشروط واألحكام • 

 تكون هناح عواقب على ذلك قد تشمل تقييد حسابك المصرفي أو حظره أو إغالقه.

يجوز للبنك استخدام أي رصيد دائن محتفظ به باسم العميل في أي حساب و/أو في أي فرع من فاروع البناك • 

 مستحقة.من أجل تسديد أي مديونية أو مبالغ 

 

هذه المعلومات ليست نهائية وتخضع للموافقة وموقعة من الطرفين وال تحل محل طلب فتح الحساب ووثيقة 

 .االتفاقية وتتمتع بالحق في الحصول على نسخة من طلب فتح الحساب
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 إقرار
  .لماثلا أقر باستالم وفهم المعلومات المذكورة في بيان الحقائق الرئيسية

أقر بأن لدي فهًما للميزات والتسعيرات والفوائد والمخاطر المتعلقة بالمنتج / الخدمة وحقوقي والتزاماتي 

 .بصفتي مستهلًكا على النحو المفصل في بيان الحقائق الرئيسية

 

ط ويخضع لجميع الشرو االستامارأقر وأوافق بموجبه على أن تقديم أي خدمات مصرفية يخضع لتقدير بنك 

 .واألحكام المعمول بها للخدمات المصرفية وشروط وأحكام البنك والتي يجوز تعديلها من وقت آلخر

 

 :توقيع مقدم الطلب

 

 

 

 ممال بنك االستامار

 التوقيع والتاريخ

 

 

  :االسم  :االسم

  :المسمى الوظيفي  :تاريخ التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيبنك االستامار ش.م.ع
 .ايير المصاحبةتم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمع

 محفوظةبنك االستامار ش.م.ع. جميع الحقوق  2022حقوق الطبع والنشر@ 


