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  )RODعمليات السحب على المكشوف المتجددة ( –) KFSبيان الحقائق الرئيسية (
 

ــة: ــة ھام ــى  مالحظ ــات الســحب عل ــول عملي ــية ح ــادية الرئيس ــات اإلرش ــتند المعلوم ــذا المس ــدد ھ يح
بعنايــة. وفــي حالــة عــدم فھــم أي بنــد مــن بنــود ھــذا  المكشــوف المتجــددة، ويجــب عليــك قراءتــه

ــا، وال يلزمــك  ــًدا قانونًي ــب مشــورة مســتقلة. ال يعــد ھــذا المســتند عق ــك طل ــٍذ يجــب علي المســتند، عندئ
بأخـــذ عمليـــات الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة أو تقـــديمھا لنـــا. ومـــن المقـــرر أن يـــتم توثيـــق 

يتضـــمن جميـــع الشـــروط واألحكـــام عمليـــات الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة بموجـــب طلـــب 
  المطبقة على عمليات السحب على المكشوف المتجددة.

 
ــن ــك ،نح ــتثمار ش.م.ع (البن ــك االس ــاري خاضــع )بن ــك تج ــة، بن ــيم والرقاب ــرخص للتنظ ــل  وم ــن قب م

ــزي.  ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــذا، مص ــا ھ ــل معن ــك التواص ــايمكن ــا  خطًي ــى عنوانن عل
ــاه.  ــذكورة أدن ــاوين الم ــى العن ــي عل ــد اإللكترون ــر البري ــدي أو عب ــا والبري ــال بن ــا االتص ــك أيًض يمكن

 العناوين. جانبالمذكور إلى  عمالءناعبر خط الھاتف الخاص بتجربة 
  

  اإلمارات العربية المتحدةدولة ، الشارقة، 1885ص.ب.العنوان: 
  600 544404تجربة العمالء: خط 

 wecare@investbank.aeلكتروني: اإلبريد ال
  

  عمليات السحب على المكشوف المتجددةوصف   - 1
ــد عمليــات الســحب علــى المكشــوف المتجــددة    للعمــالء المقيمــين  يُتــاح اشخصــيً  تســھيًال تع

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــدة ف ــك. المتح ــع البن ــب م ــل الرات ــة تحوي ــديھم عالق ــذين ل ــي ال وھ
 الفواتير شھرًيا.والفائدة سنوًيا  تحصلشھًرا حيث  12إلى  مدتهتصل  متجدد تسھيل

  
  لمنتج:ل الرئيسةتفاصيل ال  - 2

  تُقـــدم عمليـــات الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة باعتبارھـــا تســـھيًال تجارًيـــا ولالســـتخدام
 .الشخصي المفيد

 
  ــدود ــى ضــعفيتصــل ح ــددة إل ــوف المتج ــى المكش ــات الســحب عل ــزء  عملي ــي ج ــك وھ راتب

 .الرواتب المسموح بھا للقروض الشخصية من مضاعفات
 

 حــد عمليــات ٪ مــن 120شــيك ضــمان غيــر مــؤرخ، ولكنــه موقــع وبمبلــغ يعــادل  يلــزم تقــديم
 السحب على المكشوف المتجددة 

 
  بنك االستثمارالتأمين على الحياة وتحويل الراتب إلى تقديم وثيقة يلزم  
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  المتطلبات واألھلية:  - 3

، يجــــب عمليــــات الســــحب علــــى المكشــــوف المتجــــددة للتقــــدم بطلــــب للحصــــول علــــى   
ــــر  ــــن العم ــــغ م ــــل؛ (ب)  21أن: (أ) تبل ــــى األق ــــا عل ــــة تعاًم ــــواطني دول ــــن م ــــون م ك

 قــــانونيبشــــكل مــــن الوافــــدين العــــاملين والمقيمــــين اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة أو 
كحــــد  541علــــى درجــــة  حاصــــًال تكــــون (ج)  ،فــــي دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة

 راتبـــــك الشـــــھري ؛ (د) ال يقـــــل)AECBأدنـــــى مـــــن االتحـــــاد للمعلومـــــات االئتمانيـــــة (
تكـــــون موظًفـــــا لـــــدى أحـــــد أصـــــحاب العمـــــل درھـــــم إمـــــاراتي؛ (ھــــــ)  5,000عـــــن 

نـــــك؛ (و) تحويـــــل راتبـــــك الشـــــھري والتنـــــازل عـــــن مســـــتحقات المعتمـــــدين لـــــدى الب
ـــداد ـــى الس ـــك حت ـــدى البن ـــابك ل ـــى حس ـــد االقتضـــاء، إل ـــك، عن ـــة الخاصـــة ب ـــة الخدم  نھاي

 .لعمليات السحب على المكشوف المتجددة ةالكامل التسوية /
  
  :سعر الفائدة  - 4

ــى    ــدة عل ــى المكشــوف المتجــددةيعــد ســعر الفائ ــات الســحب عل ــا عملي ــين  ثابًت ــراوح ب ٪ 5ويت
ـــى  ـــديم أي 20إل ـــم تق ـــب، وإذا ت ـــغ الرات ـــتثمار، ومبل ـــك االس ـــع بن ـــة م ـــى العالق ـــاًء عل ٪ بن

علــى  وتحســبالفائــدة علــى حســابك فــي اليــوم األخيــر مــن الشــھر  وتضــافضــمانات. ھــذا، 
  أدناه: للمعادلةأساس الرصيد السلبي اليومي في حسابك وفًقا 

  )365/  * سعر الفائدة (الرصيد السالب في نھاية اليوم
عمليات الســحب على المكشــوف المتجددة ســعر الفائدة على المبالغ المســتخدمة من حد  يفرض  

الفائدة على الرصيد السالب اليومي  وتحسبال نفرض فائدة مركبة (الفائدة على الفائدة). وفقط. 
 .في نھاية الشھر وتحصيلھاثم يتم جمعھا 

  
  سعر الفائدة حسابتوضيح 

، وسعر الفائدة السنوية = 5,000بافتراض أن حد عمليات السحب على المكشوف المتجددة = 
18%  

  365%) / 18سعر الفائدة (× الفائدة اليومية = الرصيد السالب في نھاية اليوم 
  إجمالي الفائدة الشھرية = مجموع الفوائد اليومية

الرصيد   اليوم
السالب في 
  نھاية اليوم

الفائدة 
  اليومية

الرصيد   اليوم
السالب في 
  نھاية اليوم

الفائدة 
  اليومية

الرصيد   اليوم
السالب في 
  نھاية اليوم

الفائدة 
  اليومية

1 3,000- 1.48- 11 2,500- 1.23- 21 5,000- 2.47- 
2 2,500- 1.23- 12 2,500- 1.23- 22 2,541- 1.25- 
3 4,000- 1.97- 13 2,500- 1.23- 23 2,541- 1.25- 
4 4,000- 1.97- 14 2,500- 1.23- 24 2,541- 1.25- 
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5 4,215- 2.08- 15 1,254- 0.62- 25 2,562 0 
6 3,251- 1.60- 16 2,541- 1.25- 26 25- 0.01- 
7 4,920- 2.43- 17 3,200- 1.58- 27 2,500- 1.23- 
8 3,200- 1.58- 18 4,920- 2.43- 28 2,190- 1.08- 
9 2,154- 1.06- 19 4,920- 2.43- 29 4,120- 2.03- 

10 0 0 20 4,920- 2.43- 30 4,120- 2.03-  
إلى يوم  1إجمالي الفائدة الشھرية = مجموع الفوائد اليومية (من يوم 

30(  
-43.68  

 
  وقت المعالجة:5 - 

يــوم عمــل  10فــي غضــون عمليــات الســحب علــى المكشــوف المتجــددة مــن المقــرر معالجــة   
وتقـــديم جميـــع المســـتندات عمليـــات الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة مـــن توقيـــع طلـــب 

عمليــات الســحب علــى المكشــوف  تحديــدالمطلوبــة إلــى البنــك، ومــع ذلــك، يجــوز تأجيــل 
ــة الموافقــة عليــه، حتــى يتلقــى البنــك خطــاب تحويــل الراتــب مــن صــاحب المتجــددة ، فــي حال

ــد اســتيفاء  ــك االســتثمار. عن ــدى بن ــي حســابك ل ــب ف ــداع أول رات ــك و/أو إي ــل الخــاص ب العم
ــتم  ــھيالت، ي ــى التس ــة عل ــروط الموافق ــة ش ــائق وتلبي ــدالوث ــد ح ــى  تحدي ــحب عل ــات الس عملي

ــي  ــي غضــون المكشــوف المتجــددة ف ــام 7حســابك ف ــد  أي ــع عق ــت توقي ــات عمــل مــن وق عملي
 .السحب على المكشوف المتجددة

  
  تحذيرات:

  ــم ــي تحك ــي شــروط المســتھلك الت ــواردة ف ــة ال ــام العام ــات تخضــع الشــروط واألحك عملي
ــددة  ــوف المتج ــى المكش ــحب عل ــر. الس ــت آلخ ــن وق ــر م ــا للتغيي ــن قبلن ــة م ــن المقدم وم

الشـــروط  ونشـــرلمطلوبـــة ا اإلشـــعارإبـــالغ العمـــالء بـــأي تغييـــرات مـــع فتـــرة المقـــرر 
 األخرى للرجوع إليھا. والمنصاتعلى موقعنا اإللكتروني  المعدلةواألحكام 

  ـــغ إذا انخفـــض دخلـــك، فســـتظل مســـؤوًال عـــن ـــى المكشـــوف مبل ـــات الســـحب عل عملي
 .المستحق غير المسدد المتجددة

  ـــالغ يجـــوز للبنـــك حظـــر مكافـــأة نھايـــة الخدمـــة الخـــاص بـــك واســـتخدامھا لتقليـــل المب
المســـتحقة. يجـــب عليـــك االتصـــال بنـــا إلجـــراء الترتيبـــات الالزمـــة عنـــد انتقالـــك بـــين 

 الوظائف.
  تســوية عمليــات الســحب علــى المكشــوف المتجــددة عنــد اســتحقاقھاإذا تــأخرت عــن ،

  عندئٍذ تكون متخلًفا عن السداد ويحق للبنك، من بين جملة أمور أخرى، ما يلي:
  ــاء ــى المكشــوف إلغ ــات الســحب عل ــددةعملي ــأثر  المتج ــل ب ــداد الكام ــة بالس والمطالب

  فوري.
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  اإلبــالغ عــن التخلــف عــن الســداد إلــى الســلطات التنظيميــة المختصــة، بمــا فــي ذلــك
مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة المركـــزي، واالتحـــاد للمعلومـــات االئتمانيـــة، 
ووكــاالت التحصــيل ووكــاالت التصــنيف االئتمــاني األخــرى، ممــا قــد يــؤثر ســلًبا 

  تصنيفك االئتماني ويحد من قدرتك على االقتراض في المستقبل. على
  اتخـــاذ جميـــع وســـائل االســـترداد الممكنـــة، بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال ال

 .الحصر، رفع دعوى قضائية ضدك
  ــأموال ــة ب ــمان، للمطالب ــيك الض ــك ش ــي ذل ــا ف ــة، بم ــمانات مخصص ــتخدام أي ض اس

  البنك منك.
 

  الرسوم والمصاريف  6 -
  درھم إماراتي 200/-  المعالجة (تدفع لمرة واحدة)رسم 

ـــبة يتوجب دفع    الرسوم والمصاريف األخرى ـــوم التأمين على الحياة بنس ٪ 1رس
 عمليات الســحب على المكشــوف المتجددةمن مبلغ 

قت  حدفي و يد ال حد ية  وتوفير ،ت تأمين تغط على ال
عمليات الســـحب على المكشـــوف خالل مدة الحياة 

 .ة غير المسددةالمستحق المتجددة
  قد تُفرض رســوم تجاوز الحد، ألســباب أخرى غير

 الرسوم المصرفية
  رســـوم مقابل إصـــدار شـــھادات المســـؤولية / عدم

ية  بمبلغ قدره  درھم إماراتي لكل  60/-المســـــؤول
  شھادة.

 
ــد  ــك، ق ــى ذل ــقباإلضــافة إل ــك. يرجــى الرجــوع  قياســيةرســوم  تطب ــع البن ــك م ــى تعامالت أخــرى عل

ــى  ــة الرســوم إل ــيالمتاحــة  والمصــاريفقائم ــع اإللكترون ــوان الموق ــى عن ــذا  عل ــك االســتثمار::ھ  بن
 https://investbank.ae/schedule-جـــدول التعريفـــة للعمـــالء األفـــراد - جـــدول الرســـوم 

 charges.html  
 

ــوم  ــع الرس ــبة  والمصــاريفتخضــع جمي ــة المضــافة بنس ــول 5لضــريبة القيم ــانون المعم ــا للق ٪ وفًق
 .به في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  المخاطر والقيود  -7

  حيــث يتــأثر مــا يمكنــك . يمكنــك ســدادهيجــب أن تفھــم أنــه ال يجــب أن تقتــرض أكثــر ممــا
والفوائـــد التـــي يجـــب عليـــك دفعھـــا. يمكـــن أن يتغيـــر ھـــذا إذا  الـــدفعاتســـداده بســـداد 

 تغيرت أرباحك أو تغيرت التزاماتك أو إذا زادت أسعار الفائدة. 
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  ــل مــن ــى حســابك أق ــب المــودع إل ــان الرات ــدة 50إذا ك ــه لم ــن عن ــب المعل ــن الرات  3٪ م
أشـــھر متتاليـــة، أو إذا لـــم يـــتم إضـــافة الراتـــب إلـــى حســـابك لمـــدة شـــھرين متتـــاليين، 

الفائــدة المتفــق عليــه فــي األصــل ســعر ٪ ســنويًا فــوق 2 نســبة عندئــٍذ تكــون ملزًمــا بــدفع
 بالكامل. عمليات السحب على المكشوف المتجددة تسوية/  سدادحتى 

  
  التزامات العميل  - 8

  يجب عليك:  
ـــع المســـتندات األخـــرى المتعلقـــة  مراجعـــة  أ) ـــات الســـحب بھـــذه المســـتندات وجمي عملي

مــن أي مــن  التوقيــع، بمــا فــي ذلــك الشــروط واألحكــام، قبــل المتجــددةعلــى المكشــوف 
  ھذه المستندات

ــى شــبكة اإلنترنــتال  ب) www.investbank.ae ( تحقــق بانتظــام مــن موقــع البنــك عل
  التحديثاتلمعرفة المستجدات و)

 وأ ،تفاصـــيل دخلـــك وأ ،ظيفتـــكتغييـــر فـــي و فـــي حالـــة حـــدوث خطًيـــاإخطـــار البنـــك   ج)
ــــك، أوتفاصــــيل االتصــــال الخاصــــة  ــــكنية ب ــــة الس ــــة ،الحال أو  ،أو تفاصــــيل الھوي

ــة أخــرى  ــات جوھري ــة األخــرى أو أي معلوم ــي التفاصــيل المالي ــن ف ــو المعل ــى النح عل
  .من جانبكأو إقرارات أخرى موقعة /نموذج الطلب و

عمليــات الســحب علــى حــد  إلغــاءتخفــيض / إخطــار البنــك خطيًــا فــي حالــة رغبتــك فــي   د)
  قبل تاريخ استحقاقه.، المكشوف المتجددة

 .شروط وأحكام البنك لجميع االمتثال  ه)
  

  الشروط واألحكام الرئيسية  - 9
  ــزات ــديل مي ــي تع ــالحق ف ــاص ب ــديره الخ ــا لتق ــك وفًق ــتفظ البن ــوم ويح ــاريفرس  ومص

ــروط وو ــام ش ــددةأحك ــوف المتج ــى المكش ــحب عل ــات الس ــب عملي ــديم  بموج ــعار تق إش
  .إليك يوًما 60مسبق مدته 

  ــى ــدة عل ــعر الفائ ــديل س ــي تع ــالحق ف ــاص ب ــديره الخ ــا لتق ــك وفًق ــتفظ البن ــات يح عملي
ـــا  30إشـــعار مســـبق مدتـــه  بموجـــب تقـــديم الســـحب علـــى المكشـــوف المتجـــددة يوًم

 إليك.
  

  فترة التھدئة  - 10
ــاء    ــك إلغ ــى المكشــوف المتجــددةيحــق ل ــات الســحب عل ــي غضــون  عملي ــن  5ف ــل م ــام عم أي

ــب ــع مســتندات / طل ــن  التســھيل، توقي ــك  يحــددول ــى المكشــوف حــد البن ــات الســحب عل عملي
ــددة ــى  المتج ــاء  انقضــاءحت ــة وإلغ ــرة التھدئ ــن فت ــتفادة م ــرة. لالس ــذه الفت ــات الســحب ھ عملي

ــى المكشــوف المتجــددة ــالغ البنــكعل ــك إب ــاد ، يجــب علي ــام عمــل  5فــي غضــون  بھــذا المف أي
عنھــا فــي أن تــدفع إلــى البنــك الرســوم المعلــن  عندئــٍذ يجــب عليــك، ي حالــة اإللغــاءوفــ، خطًيــا
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ــا. يمكنــك التنــازل عــن الحــق فــي فتــرة التھدئــة وطلــب التســھيل مســتندات لتمكــين البنــك  خطًي
 .على الفور لحسابك عمليات السحب على المكشوف المتجددةصرف من 

  
يرجــــــــى مراســــــــلتنا عبــــــــر البريــــــــد اإللكترونــــــــي علــــــــى  للتعليقــــــــات أو الشــــــــكاوى

wecare@investbank.ae   600 544404أو االتصال بخط تجربة العمالء  
 

ــد أؤكــد ــ / نؤك ــم  هبموجب ــه ت ــديأن ــدنا/  تزوي ــي تزوي ــديم طلب ــل تق ــائق الرئيســية قب ــان الحق ــا ببي  / طلبن
ــى  ــا القــرضللحصــول عل ــرأت / أنن ــد ق ــي ق ــا  وأنن ــد قرأن ــا وفھمــتق ــائق الرئيســية  / فھمن ــان الحق بي

 .ھذا
  

    اسم مقدم الطلب
    التاريخ    التوقيع
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