اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات

Corporate Banking

ج�����������������دول
ال�����ر������س�����وم

2014 ي� � �ن � ��اي � ��ر

January 2014

)971-6( 57 33 222 :  ال�شارقة • هاتف،25022 .ب.�ص
www.uab.ae : ) • املوقع االلكرتوين971-6( 57 33 906 : فاك�س

Schedule of
Charges

P.O. Box 25022, Sharjah, UAE • Tel.: (971-6) 57 33 222
Fax: (971-6) 57 33 906 • Website: www.uab.ae

Corporate Banking Service Charges
Description of Products / Services

Uab Tariff / Terms

Minimum Deposit to open corporate current account
Account Opening Fee (Juridical documents
examination fee)
Corporate current account minimum monthly
average balance requirement
Monthly charges if the above minimum balance not
maintained
Dormant or Inactive account charges
Cheque Book issuance
Cash withdrawal charges
Handling charges for AED cash Deposit over the
counter (except Door to Door banking customers)

AED 10,000
AED 500 (one time)
AED 10,000
Corporate A/c= AED 200 p.m. /
Personal accounts of Owners or
Shareholders of corporate entities
AED 50 p.m.
AED 250 per year
AED 1 per leaf for standard cheque
book & at cost for specialized
cheque books
AED 5 (for each withdrawal)
Per Transaction = Cash deposit upto
AED 500K free of charge & over
AED 500K to AED 1Mio = AED 200
Over AED 1Mio = AED 300

Handling charges for foreign currencies cash deposit
/ withdrawal over the counter (currencies acceptable
to bank)

1% of the amount deposited /
withdrawn with a minimum of
AED 250

Balance Confirmation Certificate & Other certificates
etc

AED 250 For auditors' balance
confirmation = AED 500

Certification of Cheque

0.125% p.m. (min AED 250)

Cheque Stop Payment instructions placement & its
cancellation

AED 250

Special Clearing Cheques (Outward)

AED 500

Special Clearing Cheques (Inward)
Electronic dissemination of daily account's
movements information via MT940 or MT950 (under
cash management operations)

AED 250
One time setup fee AED 250
& monthly charge AED 50

TIME DEPOSIT & CALL DEPOSIT
Minimum amount to open Time Deposit account
Minimum amount to open & maintain Call Deposit
account
Premature withdrawal from Time Deposit
Charges for insufficient minimum monthly average
credit balance in call account

Old records copies (documents other than
statement of a/c or cheques)
Photocopy of cheque / documents

0.125% commission
(with a minimum of AED 150)
+ actual interest

Local Cheques Purchased / Discounted

0.125% commission
(with a minimum of AED 150)
+ actual interest

Premature withdrawal of cheque subject to
adjustment of BD liability.

AED 100

Extension of due date per cheque

AED 100

Outstanding Discounted Bills List

AED 50

RETURNED CHEQUES
Outward Clearing

AED 10

Inward Clearing / Collection

AED 250

Outward Collection outside UAE

AED 25

POST DATED CHEQUES HANDLING (UN-DISCOUNTED ITEMS)
Post-dated cheques (PDC) custodial service (per
cheque)

AED 10

PDC (extension of due date per cheque)

AED 10

PDC (Premature withdrawal of cheque) charges per
cheque.

AED 10

Door to Door Banking - Cash Pickup / Delivery Service
Door to Door Banking - Unverified Cash Pickup /
Delivery

AED 100 per trip per location*

Door to Door Banking - Verified Cash Pickup

AED 150 per trip per location*

*Plus applicable cash processing charges

Door to Door Banking - Document Pickup / Delivery Service - Daily Service**
Dubai / Sharjah / Ajman

AED 1000 per month

Other Emirates

AED 1250 per month

Dubai / Sharjah / Ajman

AED 500 per month

AED 20,000 or equivalent in foreign
currency.

Other Emirates

AED 750 per month

** Except Friday

Reduction of 1% in interest rate
from the applicable rate.
AED 200

AED 100

TRADE LICENSE MATTERS
Valid Trade License not provided after expiry
Capital Funds Deposit Certificate for issuance of
new trade license or capital increase

AED 100 upto 6 months & AED 200
over six months and thereafter
AED 200 per subsequent six months
or part thereof.
Upto 6 months = AED 100 per
document & over 6 months old
AED 200 per document.
Upto 6 months = AED 100
& over 6 months old AED 200 per
cheque/document.

CREDIT REPORTS

One month grace period.
After one month AED 100 p.m.
AED 500

LOANS & ADVANCES / CREDIT FACILITIES
Interest Rates on Cash Facilities

As per prevailing market conditions
& arrangements with customer

Facility Management Fee

1% of the total facilities (new or
on annual renewal) For term loans
one time charge of 1% in the
beginning but no charge on annual
renewal of file unless loan has been
rescheduled

Charges for payment agaisnt term loan before
maturity either part or full

In case of part settlement = 2% of
the amount paid & In case of full
settlement = 2% of the outstanding
with a minimum charge of
AED 1000

Loan installment postponement (pre-approved)

AED 250 per request

Installment late payment or installment default
charges

AED 250

Loan Rescheduling Fee

AED 250

AED 250 p.a.

OLD RECORDS
Duplicate Statement of Account

Foreign Currency Cheques / Drafts Purchased /
Discounted

AED 25,000 or equivalent in foreign
currency.

HOLD MAIL FACILITY
Hold Mail Facility

Uab Tariff / Terms

Door to Door Banking - Document Pickup / Delivery Service - Alternate Service**

ACCOUNT CLOSING
Account Closing / Account closing certificate
charges

Description of Products / Services

CHEQUES PURCHASED / DISCOUNTED

Current & Saving accounts

Within UAE = AED 100 and
overseas = AED 500

Processing Fee for Excess over limit requests

AED 250
(per request -as TAE charges)
+ Facility management fee

Inward collection cheques received from abroad

1/8% with a minimum of AED 150
and maximum AED 500

Processing fee for any amendment in terms &
conditions of credit facilities

Flat fee of 0.25%
(minimum AED 1,000
& maximum AED 5,000

Outward collection cheques payable abroad
(Handling Fee)

1/8% with a minimum of AED 150
and maximum AED 500

Commitment Fee on Loans (undrawn part)

Request for credit report or credit check about third
parties

CHEQUES COLLECTIONS

0.5% on undrawn amount quarterly
charge

Description of Products / Services

Uab Tariff / Terms
Between 1% to 2% over
agreed rate

Panel interest for excess or overdue liabilities

AED50

Minimum interest charge.

OUTWARD REMITTANCES
AED 25
(for account holders only)

Bank cheques / Demand Draft (issuance)
Bank cheques / Demand Draft (Stop Payment)

AED 100

Bank Cheque / Demand Draft Cancellation

AED 50

Payment through Central Bank

AED 50

SWIFT transfers in AED

AED 50
AED 100

SWIFT transfers in Foreign currencies
SWIFT Transfer cancellation / stop payment

AED 75 + correspondent bank
charges

Outward T.T. Returned unpaid due to any
discrepancy in beneficiary’s particulars.

AED50

Negotiation Commission
Settlement / Reimbursement Commission
Excess drawings under LC
Exchange compensation Commission (Same currency
settlement in case of foreign currencies Bills)
Acceptances

Advance Against Documents Bills not settled within
agreed time frame (i.e. 15 days)

AED 500 plus penal interest
for LCs AED 100 all other AED 250

Processing charges for transferring TR into past due
TR account

AED 100 per transaction

0.25% of transaction amount.

Charges for pre-payment of TR before maturity part
or full

AED 100 per transaction

Charges for Acceptance not paid on due date

AED 100 per transaction
AED 50 per transaction

Documents legalization charges

Amendments

AED 25

Shipping Guarantee

Cancellation / Suspension of instructions

AED 25

Issuance commission (Without margin)

Transaction Fee

AED 25

Issuance Commission (With Margin).

Charges if transaction against standing instructions
not effected due to insufficient funds
Calling back already remitted funds on customer
instructions.

AED 250 flat

Late redemption / Overdue commission (after one
month from date of issue)

AED 100 p.m.

AED50

Replacement / Modifications in Shipping Guarantee

AED 100
(if upon customer request)

Other Charges
AED 30 & AED 60 respectively
AED100

Password regeneration

Discrepancies
LC Cancellation

1/8% of invoice value (flat)
or minimum USD100
AED 250

EXPORT LETTER OF CREDIT

Trade Finance Services Charges

Pre-Advice (Short Details)
Advising Commission

IMPORT LETTER OF CREDIT - L/C Opening Commission
Sight LCs

1/8% p.m. or part thereof
with a minimum of 3 months period
or AED 250

Usance LCs

1/8% p.m. or part thereof
with a minimum of 3 months period
or AED 250

Revolving LCs

1/8% p.m. or part thereof
with a minimum of 3 months period
or AED 250

Standby LCs

1/8% p.m. or part thereof
with a minimum of 3 months period
or AED 250

Pre-Advice (Short Details)

1/8% p.m. or part thereof
with a minimum of 3 months period
or AED 250
AED 250

Additional Charges for Back to Back LC

Amendments Commission - Enhancements in value
1/8% p.m. or part thereof
for actual period or AED 250

Extensions (Validity)

Revolving Letter of Credit (amendments)

1/8% with a minimum of AED 250

AED 25 per transaction

ELECTRONIC / INTERNET BANKING

Other Amendments (not involving value / validity)

0.25% of the transaction amount
1/8% p.m. or part thereof from the
date of LC expiry to date of maturity
with a minimum of AED 250
AED 250 p.m.

AED 100

Sight & Usance LCs

USD 100
1/8% p.m. or part thereof with
a minimum of 3 months period
or AED 250 on the excess drawn
amount

Administrative fee for uncollected documents more
than one month. (sight & usance LCs)

Registration Fee / Set up charges (one charge)

Sight & Usance LCs

1/8% min charge AED 250

Processing Charges for TR or extension in TR tenor

STANDING INSTRUCTIONS

SWIFT transfers in AED & Foreign Currencies
customer’s instructions received via UAB Online

Uab Tariff / Terms

LC Settlements

AED 100

Inquiry Fee about outward T.T. fate
Exchange Compensation Commission. (foreign
currency balance in customer account transferred via
outward remittance in same currency)

Description of Products / Services

1/8% p.m. or part thereof
for actual period or AED 250
AED 250
1/8% p.m. with a minimum of
AED 250

Confirmation Commission
Amendment Advising Commission

AED 250
AED 250
1/8% p.m. or part thereof with a
minimum of 3 months or AED 250
AED 250 flat

Enhancements of Confirmed L.C

1/8% p.m. or part thereof with a
minimum of 3 months or AED 250

Extensions of Confirmed L.C.

1/8% p.m. or part thereof with a
minimum of 3 months or AED 250

Negotiation / Documents Processing Commission
Acceptance (Confirmed L/C) Commission
Reimbursement Commission
Reimbursement Claim Charges
Remittance of funds through third bank
Discrepancy Fee
Transfer of Documentary Credit

1/8% flat (min AED 250)
1/8% p.m.
upto period of acceptance
Foreign Currency :
USD 60 / AED 100
AED 100
AED 100
USD 50 for each documents
processed
1/8% flat (Min AED 250)

Processing Charges for loan against foreign bills /
purchased / discounted

1/8% flat

Processing Charges for packing credit

AED 250

L.C Expired Un-utilized
Assignment of export LC proceeds
Handling charges for documents returned unpaid

AED 100
Commission = 1/8% flat + courier
charges (min AED 250)
AED 100

Description of Products / Services

Uab Tariff / Terms

الرسوم

COLLECTION DOCUMENTS

تحصيل المستندات

IFDBC - Inward Documentary Bills for Collection
Collection Commission
Acceptance (Usance) Commission

1/8% flat (min AED 250)
1/8% p.m. (min AED 250)

Documents returned unpaid (commission)

1/8% flat (min AED 250)

Documents handled as Free of Payment

1/8% flat (min AED 250)

Avalization commission

1/8 % p.m.
(min 3 months / min AED 250)

Payment Commission

AED 100 flat (file closing chgs)

Collection Reminder Fee
Safe Keeping (Administrative) Charges after maturity
period
Documents transferred to local banks
Amendments to bills for collection
Exchange compensation Commission (Same currency
settlement in case of foreign currencies Bills)

AED 20
AED 100 p.m.
AED 250
AED 100 (+ 1/8% if value / maturity
enhanced)
0.25% of the transaction amount

OFDBC - Export Outward Documentary Bills for Collection
Collection Commission
Discounting Commission
Supervision / examination charges of documents at
customer's request
Processing fee for local / foreign bills purchased /
discounted / loans
Amendments

AED 100 flat
AED 250
AED 100 (+ 1/8% if value / maturity
enhanced)
AED 20

Documents returned unpaid

AED 20

LETTER OF GUARANTEE (Issuance Commission)

Bank to Bank (Counter) Guarantee
Commission on auto renewable guarantees

2% p.a. (min 3 months)
or min amount AED 250
Upto AED 100K : Min 1/12% p.m.
or AED 200 whichever is greater.
More than AED 100K : Subject to
arrangement
2% p.a. (min 3 months)
or min amount AED 250

LG Amendments
Enhancements & Extensions - Customers
Enhancements / Extensions - Bank to Bank (under
Counter Guarantee)

2% p.a. (min 3 months)
or min amount AED 250
Upto AED 100K : Min 1/12% p.m.
or AED 200 whichever is greater.
More than AED 100K : Subject to
arrangement

Amendments not involving extension or
enhancement.

AED 250

LG Reissuance Charges (Modifications at customer
request)

AED 100

L.G. CLAIM - Processing charges in respect of
payment to beneficiaries

AED 250

TELECOMMUNICATION CHARGES (APPLICABLE ON IMPORT & EXPORT LCS / DOCUMENTARY

COLLECTIONS / GUARANTEES ETC.)
Postage

AED 25

Courier

Within UAE AED 75
& outside UAE AED 150

Telex
Fax
Swift
Additional Swift messages.

) درهم250  �صايف (بحد �أدنى%1/8
) درهم250  يف ال�شهر (بحد �أدنى%1/8
) درهم250  �صايف (بحد �أدنى%1/8
) درهم250  �صايف (بحد �أدنى%1/8
/ �أ�شهر3  يف ال�شهر (بحد �أدنى%1/8
) درهم250
) درهم �صايف (ر�سوم �إغالق ملف100
 درهم20
 درهم �شهري ًا100
 درهم250
 يف حالة زيادة%1/8+(  درهم100
)تاريخ الإ�ستحقاق/القيمة
 من قيمة املعاملة% 0.25

Short telex AED 75
& long telex AED 250
Local AED 25 & Overseas AED 50
AED 150 to AED 250
AED 100

تحصيل الفواتير المستندية الواردة

عمولة التح�صيل
)عمولة قبول (عريف
)م�ستندات مرتدة دون دفع (عمولة
م�ستندات مناولة خال�صة القيمة
عمولة �إ�صدار تعهد للكمبياالت و امل�ستندات
عمولة الدفعات
ر�سوم تذكريالتح�صيل
ر�سوم الإحتفاظ بامل�ستندات(�إدارية) بعد �إنتهاء فرتة الإ�ستحقاق
م�ستندات حمولة لبنك حملي
تعديالت على فواتري التح�صيل
ر�سوم تعوي�ض عن �رصف العمالت (يتم الت�سديد بنف�س العملة على
فواتري العمالت الأجنبية
تحصيل فواتير التصدير المستندية الصادرة

1/8% flat min AED 250
1/8% flat plus interest as per
applicable terms

Collection Reminder Fee (Fate Request)

Customers (Contract finance guarantees.)

 الخدمات/ شرح المنتجات

 درهم250  �صايف بحد �أدنى%1/8
عمولة التح�صيل
 �صايف زائد فائدة وفقا للبنود املنطبقة%1/8
عمولة احل�سم
 درهم �صايف100
�إعادة تقييم امل�ستندات بطلب من العميل/ر�سوم مراجعة
الفواتري الأجنبية امل�شرتاة/ر�سوم �إجراء الرتتيبات للفواتري املحلية
 درهم250
 القرو�ض/  املخ�صومة/
 يف حالة زيادة%1/8+(  درهم100
التعديالت
)تاريخ الإ�ستحقاق/القيمة
 درهم20
ر�سم تذكري التح�صيل
 درهم20
امل�ستندات املعادة غري امل�سددة
) �أ�شهر3  يف ال�سنة (بحد �أدنى%2
 درهم كحد �أدنى250 �أو مبلغ
%1/12  بحد �أدنى، درهم100.000 حتى
 درهم �أيهما �أكرب – �أكرث200 يف ال�شهر �أو
 درهم يكون خا�ضعا للرتتيبات100.000 من
) �أ�شهر3  يف ال�سنة (بحد �أدنى%2
 درهم كحد �أدنى250 �أو مبلغ
 �سنوي ًا كحد �أدنى%2
 درهم كحد �أدنى250 �أو
%1/12  بحد �أدنى، درهم100.000 حتى
 درهم �أيهما �أكرب – �أكرث200 يف ال�شهر �أو
 درهم يكون خا�ضعا للرتتيبات100.000 من
 درهم250
 درهم100
 درهم250

)خطاب الضمان (عمولة إصدار

�ضمانات متويل عقد للعمالء
�ضمان (مقابل) من بنك �إىل بنك
عمولة التجديد التلقائي لل�ضمانات
تعديالت خطاب الضمان

 للعمالء-زيادة قيمة �أو متديد ال�ضمان
)فرتة ال�ضمان من بنك لآخر (حتت �ضمان مقابل/زيادة قمية
التعديالت الغري متعلقة بالتمديد �أو زيادة القيمة
)ر�سوم �إعادة �إ�صدار خطاب ال�ضمان (تعديل ح�سب طلب العميل
ر�سوم �إجراءات مطالبة خطاب �ضمان فيما يخ�ص الدفع للم�ستفيد

) ألخ...  الصادرة والواردة،  خطابات الضمان/مستندات التحصيل/رسوم اإلتصال (سارية على خطابات اإلعتماد

 درهم25
 درهم و خارج الدولة75 داخل الدولة
 درهم150
250  درهم و75 لر�سائل التلك�س الق�صرية
درهم لر�سائل التلك�س الطويلة
 درهم50  درهم وخارج الدولة25 حملي
 درهم250  و حتى150 من
 درهم100

الربيد
الربيد ال�رسيع

تلك�س
فاك�س
�سويفت
ر�سائل �سويفت الإ�ضافية

شرح المنتجات  /الخدمات

الرسوم

الفائدة اجلزائية على حد املطلوبات
احلد الأدنى ملعدل الفائدة

ما بني  %1و � %2أكرث من املعدل املتفق عليه
 50درهم

الحواالت الخارجية

�إ�صدار �شيكات بنكية � /أمر دفع
�إيقاف دفع �شيكات بنكية � /أمر دفع
�إلغاء �شيكات � /أمر دفع
دفع بوا�سطة امل�رصف املركزي
حتويل بوا�سطة �سويفت بالدرهم
حتويل بوا�سطة �سويفت بالعمالت الأجنبية
�إلغاء حتويل بوا�سطة �سويفت � /إيقاف دفع
حتويل تلك�س �صادر مرجتع ب�سبب اللإختالف يف تفا�صيل امل�ستفيد
ر�سوم الإ�ستف�سار عن حالة حوالة التلك�س
تعوي�ض عمولة �رصف العمالت (لدى حتويل ر�صيد ح�ساب العميل
املتوفر بالعملة الأجنبية عرب حوالة �صادرة بنف�س العملة)
التعليمات المستديمة

 25درهم (لعمالء البنك فقط)
 100درهم
 50درهم
 50درهم
 50درهم
 100درهم
 75درهم  +ر�سوم البنك املرا�سل
 50درهم
 100درهم
 %0.25من مبلغ املعاملة

ر�سوم الت�سجيل  /ر�سوم الإعداد (ملرة واحد)
التعديالت
�إلغاء  /التعليمات املعلقة
ر�سوم املعاملة
الر�سوم يف حالة توقف معاملة خا�صة بالتعليمات امل�ستدمية ب�سبب
عدم كفاية الر�صيد
�إرجاع املبالغ املخ�صومة تبع ًا لأوامر العميل

 50درهم

حتويل بوا�سطة �سويفت بالدرهم و العمالت �ألأجنبية عرب �أون الين
جتديد كلمة ال�رس

 30درهم و  60درهم
 100درهم

العمليات المصرفية عبر اإلنترنت

 100درهم
 25درهم
 25درهم
 25درهم
 25درهم لكل معاملة

خدمات التمويل التجاري
خطاب إعتماد إستيراد – رسوم فتح خطاب إعتماد

خطاب �إعتماد عند الطلب
خطاب �إعتماد عريف
خطاب �إعتماد متجدد
خطاب �إعتماد دعم
�إ�شعار م�سبق ( تفا�صيل ق�صرية)
الر�سوم الإ�ضافية خلطاب الإعتماد امل�ساند
رسوم عمولة التعديالت  -زيادة قيمة خطاب اإلعتماد

خطابات الإعتماد عند الطلب والعرفية
تمديد الصالحية

خطابات الإعتماد عند الطلب والعرفية
تعديالت �أخرى( غري مت�صلة بالقيمة  /ال�صالحية)
ر�سوم خطاب �إعتماد متجدد (تعديالت)

� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل � 3أ�شهر
كحد �أدنى �أو  250درهم
� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل � 3أ�شهر
كحد �أدنى �أو  250درهم
� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل � 3أ�شهر
كحد �أدنى �أو  250درهم
� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل � 3أ�شهر
كحد �أدنى �أو  250درهم
� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل � 3أ�شهر
كحد �أدنى �أو  250درهم
 250درهم
� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل
فرتة الإعتماد �أو  250درهم
� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل
فرتة الإعتماد �أو  250درهم
 250درهم
� %1/8شهري ًا بحد �أدنى  250درهم

شرح المنتجات  /الخدمات
سداد خطاب اإلعتماد

عمولة التداول
عمولة �سداد /حت�صيل

عمولة جتاوز حد ال�سحب حتت خطاب الإعتماد
ر�سوم تعوي�ض �رصف عمالت
(�سداد بذات العملة يف حالة فواتري بعمالت �أجنبية)
عمولة القبول
ر�سوم �إدارية مل�ستندات حمتفظ بها لأكرث من �شهر
(خطابات �إعتماد عند الطلب وعرفية)
ر�سوم مقابل م�ستندات حمتفظ بها غري م�سددة يف فرتة اال�سحقاق
املتفق عليها (�أي  15يوما)
ر�سوم �إجراءات حتويل � T.R.أو متديد فرتة T.R.
ر�سوم �إجراءات حتويل  T.R.حل�ساب � T.R.سابق
ر�سوم دفع  T.R.م�سبق قبل تاريخ الإ�ستحقاق جزئي ًا �أو كلي ًا
ر�سوم املوافقة على عدم الدفع يف فرتة الإ�ستحقاق
ر�سوم التوثيق القانوين للم�ستندات
كفاالت الشحن

عمولة �إ�صدار (بدون قيا�س)
عمولة �إ�صدار (بالقيا�س)
خ�صومات مت�أخرة/عمولة غري م�سددة(بعد �شهر من تاريخ الإ�ستحقاق)
�إ�ستبدال /تعديل كفاالت ال�شحن
رسوم أخرى

التعار�ضات
�إلغاء خطاب الإعتماد
خطاب ضمان تصدير

الرسوم

 %1/8ر�سوم كحد �أدنى  250درهم
 100دوالر �أمريكي
� %1/8شهري ًا �أو جزء منه خالل � 3أ�شهر
كحد �أدنى �أو  250درهم على املبالغ
امل�سحوبة الإ�ضافية
 %0.25من مبلغ املعاملة
� %1/8أو جزء منها من تاريخ انتهاء
خطاب الإعتماد و حتى تاريخ الإ�ستحقاق
بتكلفة  250درهم كحد �أدنى
 250درهم �شهري ًا
 500درهم  +فائدة جزائية
جلميع خطابات الإعتماد  100درهم و كل ما
هو غري ذلك  250درهم
 100درهم لكل معاملة
 100درهم لكل معاملة
 100درهم لكل معاملة
 50درهم لكل معاملة
 %1/8بحد �أدنى  250درهم
 250درهم �صايف
 100درهم �شهري ًا
 100درهم (يف حالة طلب العميل)
 %1/8من قيمة الفاتورة �أو كحد �أدنى
 100دوالر �أمريكي
 250درهم

 250درهم
�إ�شعار م�سبق (تفا�صيل ق�صرية)
 250درهم
عمولة الإ�شعارات
 %1/8يف ال�شهر �أو جزء منه على الأقل
عمولة القبول
ثالثة �أ�شهر بحد �أدنى  250درهم
�صايف  250درهم
عمولة تعديل �إ�شعار
 %1/8يف ال�شهر �أو جزء منه على الأقل
زيادة قيمة خطاب الإعتماد املتفق عليها
ثالثة �أ�شهر بحد �أدنى  250درهم
 %1/8يف ال�شهر �أو جزء منه على الأقل
متديد فرتة خطاب الإعتماد املتفق عليها
ثالثة �أ�شهر بحد �أدنى  250درهم
� %1/8صايف بحد �أدنى  250درهم
ر�سوم تداول�/إجراء م�ستندات
 %1/8يف ال�شهر وحتى فرتة القبول
عمولة قبول خطاب الإعتماد
العملة الأجنبية 60 :دوالر �أمريكي100 /
�سداد العمولة
درهم �إماراتي
 100درهم
ر�سوم مطالبة �سداد
 100درهم
حتويل االموال عن طريق بنك ثالث
 50دوالر �أمريكي عن كل م�ستند تتم مناولته
ر�سوم فروقات
� %1/8صايف (بحد �أدنى  250درهم)
حتويل الإعتمادات امل�ستندية
ر�سوم اجراء الرتتيبات للقرو�ض مقابل الفواتري الأجنبية/امل�شرتاة
� %1/8صايف
/املح�سومة
 250درهم
ر�سوم �إجراءات لر�سوم احلزم
 100درهم
خطاب الإعتماد املنتهي ،غري امل�ستخدم
العمولة = � %1/8صايف  +ر�سوم الربيد
ت�صدير
تنازل عن عائدات خطاب �إعتماد
ال�رسيع (بحد �أدنى  250درهم)
 100درهم
ر�سوم مناولة امل�ستندات املرتدة دون دفع

جدول الرسوم للخدمات المصرفية لألفراد
شرح المنتجات  /الخدمات

الخدمات المصرفية العامة
الرسوم

الحسابات الجارية و التوفير

 10.000درهم
احلد الأدنى لفتح ح�ساب جاري لل�رشكات
 500درهم (مرة واحدة)
ر�سم فتح ح�ساب
 10.000درهم
احلد الأدنى املطلوب للر�صيد ال�شهري يف احل�ساب
ح�سابات ال�رشكات=  200درهم ًا �سنوي ًا
\ احل�سابات ال�شخ�صية لأ�صحاب �أو
الر�سوم ال�شهرية �إذا قل الر�صيد عن احلد الأدنى املطلوب
م�ساهمني ال�رشكات  50درهم �سنوي ًا
 250درهم يف ال�سنة
ر�سوم احل�سابات املجمدة
درهم واحد لكل ورقة لدفرت ال�شيكات
�إ�صدار دفرت �شيكات
العادي وح�سب التكلفة لل�شيكات اخلا�صة
 5درهم لكل عملية �سحب
ر�سوم ال�سحب النقدي
لكل عملية = الإيداع النقدي حتى
 500.000درهم معفي من الر�سوم
الر�سوم امل�ستحقة للإيداع النقدي بالعمالت الأجنبية �أو ال�سحب
امل�رصفية)عن و�أكرث من  500.000درهم وحتى مليون
طريق الكاونرت (ماعدا عمالء خدمة من الباب �إىل الباب
درهم =  200درهم – �أكرث من مليون درهم
=  300درهم
الر�سوم امل�ستحقة للإيداع النقدي بالعمالت الأجنبية �أو ال�سحب عن  %1من املبلغ املودع /امل�سحوب بحد �أدنى
 250درهم
طريق الكاونرت ( بالعمالت املقبولة لدى البنك)
 500درهم لت�صديق املدققني على الر�صيد
�شهادات ت�أكيد الر�صيد و ال�شهادات الأخرى
=  500درهم
� %0.125سنوي ًا كحد �أدنى  250درهم
�شهادات ال�شيكات
 250درهم
ا�ستبدال �أمر �إيقاف �أو �إلغاء ال�شيكات
 500درهم
التح�صيل اخلا�ص لل�شيكات ال�صادرة
 250درهم
التح�صيل اخلا�ص لل�شيكات الواردة
املعلومات املتعلقة بتحركات احل�ساب اليومية التي تبث عن طريق �أم ر�سوم الإعداد لأول مرة  250درهم و50
درهم ر�سوم �شهرية
تي � 940أو �أم تي (اخلا�ضعة لعمليات �إدارة النقد)
الوديعة ألجل و الوديعة تحت الطلب

احلد الأدنى لفتح ح�ساب وديعة لأجل
احلد الأدنى لفتح ح�ساب وديعة حتت الطلب
ال�سحب املبكر للوديعة لأجل
الر�سوم ال�شهرية �إذا قل الر�صيد عن احلد الأدنى املطلوب للح�ساب
حتت الطلب
إغالق الحساب

ر�سوم �إغالق احل�ساب � /شهادة �إغالق ح�ساب

تسهيالت اإلحتفاظ بالبريد

ت�سهيالت الإحتفاظ بالربيد

السجالت القديمة

ن�سخة طبق الأ�صل من ك�شف احل�ساب
�صور من ال�سجالت القدمية ( �سجالت �أخرى غري ك�شف احل�ساب
�أو ال�شيكات)
�صور من ال�شيكات  /الوثائق
تقارير القروض

طلب تقييم قر�ض �أو الت�أكد من قر�ض لطرف ثالث
تحصيل الشيكات

حت�صيل �شيكات واردة م�ستلمة من اخلارج
حت�صيل �شيكات �صادرة قابلة للدفع يف اخلارج ( ر�سوم ت�سليم )

 25.000درهم �أو ما يعادلها بالعملة
الأجنبية
 20.000درهم �أو ما يعادلها بالعملة
الأجنبية
خ�صم  %1من معدل الفائدة املتفق عليه
 200درهم
 100درهم
 250درهم �سنوي ًا
 100درهم حتى � 6أ�شهر و  200درهم
لأكرث من � 6أ�شهر ثم  200درهم عن كل 6
�أ�شهر تالية
 100درهم حتى � 6أ�شهر لكل م�ستند
و  200درهم لأكرث من � 6أ�شهر للم�ستند
 100درهم حتى � 6أ�شهر و  200درهم لأكرث
من � 6أ�شهر لكل م�ستند �أو �شيك
داخل الدولة  100درهم ومن خارجها
 500درهم
 %1/8بحد �أدنى  150درهم
و كحد �أق�صى  500درهم
 %1/8بحد �أدنى  150درهم
و كحد �أق�صى  500درهم

شرح المنتجات  /الخدمات
شراء الشيكات المشتراة  /المحسومة

�شيكات العمالت الأجنبية  /امل�شرتاة  /املح�سومة
�رشاء ال�شيكات املحلية  /املح�سومة
�سحب مبكر لل�شيك
متديد فرتة ا�ستحقاق ال�شيك
قائمة الفواتري املح�سومة امل�ستحقة

الرسوم

 %0.125عمولة (بحد �أدنى  150درهم)
 +الفائدة الفعلية
 %0.125عمولة (بحد �أدنى  150درهم)
 +الفائدة الفعلية
 100درهم
 100درهم
 50درهم

الشيكات المرتجعة

التح�صيل لل�شيكات املرجتعة ال�صادرة
التح�صيل لل�شيكات املرجتعة الواردة
حت�صيل ال�شيكات ال�صادرة خارج الدولة
تسليم الشيكات المؤجلة ( غير المحسومة )

ال�شيكات امل�ؤجلة ( خدمة حيازة  /لكل �شيك)
متديد فرتة ا�ستحقاق لكل �شيك
ال�سحب املبكر لل�شيك

 10درهم
 250درهم
 25درهم
 10درهم
 10درهم
 10درهم لكل �شيك

الخدمات المصرفية من الباب إلى الباب  -استالم النقد  /خدمة التوصيل

اخلدمات امل�رصفية من الباب �إىل الباب  -ا�ستالم  /تو�صيل النقد
غري املثبت
اخلدمات امل�رصفية من الباب �إىل الباب  -ا�ستالم النقد املثبت
* ي�ضاف �إليها ر�سوم معاجلة النقدية املطبقة

100درهم عن كل رحلة وعن كل موقع*
150درهم عن كل رحلة وعن كل موقع*

الخدمات المصرفية من الباب إلى الباب  -استالم المستندات  /خدمة التوصيل  -خدمة يومية**

دبي  /ال�شارقة  /عجمان
الإمارات الأخرى

1000درهم �شهري ًا
1250درهم �شهري ًا

الخدمات المصرفية من الباب إلى الباب  -استالم المستندات  /خدمة التوصيل  -خدمة متعاقبة**

دبي  /ال�شارقة  /عجمان
الإمارات الأخرى
** عدا اجلمعة

األمور المتعلقة بالرخص التجارية

عدم تقدمي رخ�صة جتارية �سارية املفعول بعد �إنتهاء ال�صالحية
�شهادة �إيداع ر�أ�س مال لإ�صدار رخ�صة جتارية �أو زيادة ر�أ�س املال
القروض و السلفيات  /تسهيالت القروض

500درهم �شهري ًا
750درهم �شهري ًا

فرتة اعفاء جمانية ملدة ،
�شهر ثم  100درهم �سنوي ًا
 500درهم

تبع ًا لظروف ال�سوق و االتفاق مع العميل
معدل الفائدة على ت�سهيالت النقد
 %1من املبلغ الإجمايل (جديدة �أو عند
التجديد ال�سنوي) للقرو�ض مرة واحدة
ر�سوم �إدارة الت�سهيالت
 %1عند البدء وال تكون هناك �أي ر�سوم عد
التجديد �إال يف حالة �إعادة جدولة القر�ض
يف حال الدفع اجلزئي يرتتب معدل  %2من
املبلغ املدفوع �أما يف حال الدفع الكامل يرتتب
الر�سوم املرتتبة على دفعات القرو�ض قبل ا�ستحاقاقها
معدل  %2من املبلغ الأجمايل باال�ضافة �إىل
(بع�ضها �أو كلها)
ر�سم �أخر ي�صل �إىل  1000درهم كحد �أدنى
 250درهم لكل طلب
ت�أجيل �سداد ق�سط
 250درهم
دفعة ال�سداد املت�أخرة �أو ر�سوم ال�سداد املطبقة
 250درهم
ر�سوم �إعادة جدولة القر�ض
 250درهم (لكل طلب كر�سوم )TAE
ر�سوم الإجراءات لتجاوز حد طلبات ت�أجيل الق�سط
 +ر�سوم �إدارة الت�سهيالت
ر�سوم �إجراء الرتتيبات لأي تعديل يف ال�رشوط و الأحكام لت�سهيالت ر�سم �صايف  1000( %0.25درهم كحد �أدنى
و  5.000درهم كحد �أق�صى)
النقد
 %0.5ر�سوم ربع �سنوية على املبالغ الغري
م�سحوب)
الغري
املبلغ
(
القرو�ض
على
إلتزامات
ل
ا
ر�سوم
م�سحوبة

