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KEY FACTS STATEMENT (KFS)
SAVINGS ACCOUNT

Date D M Y Y Y YD M

We kindly request you to carefully read and understand this document, if you are considering applying for a Savings Account from Commercial 
Bank of Dubai. This document is also available in Arabic. By signing this KFS document, you confirm that you have read and understood 
SAVINGS ACCOUNT features and benefits, applicable fees & charges and the General Terms and Conditions published in the Bank’s website 
www.cbdislami.ae

This document is in the form of an acknowledgement by you and does not intend to create legal rights or obligations between the parties. In case of 
an inconsistency between this document and the General Terms and Conditions or product specific Terms and Conditions, the General Terms and 
Conditions and product specific Terms and Conditions shall prevail. In case of a change in the General Terms and Conditions or product specific 
Terms and Conditions, there is no obligation on the bank to amend this document.

SHARIA STRUCTURE – MUDARABA
CBD Al Islami offers Savings Account which operates under the Shari’a principle of ‘Mudaraba’. For the purpose of opening of Savings Account 
with us, you provide the deposit Rab-al-Mal (capital provider) to US as “Mudarib” (fund manager). Accordingly, your deposits are comingled in a 
common pool of funds which is used by the Bank for investing in a Sharia compliant financing and investment activities., The profit generated is 
shared between the Bank (as Mudarib) and depositors who provide the funds such as you in a predetermined ratio. 

The profit is distributed on weighted average mechanism as set out from time to time under Schedule of Charges / Tariff published on our website 
and placed at our branches.

The bank offers you below on your Savings Deposits: 
a) Profits on your deposits are calculated on quarterly average balances.
b) Profits are distributed on quarterly basis.
c) Funds are invested in Shariah compliant financing and investment activities.
d) Profit rates are not predetermined. 
e) Profit from Mudaraba is distributed on pre-agreed ratio 70:30 between Bank and You respectively.
f) Deposit is not guaranteed by the Bank, any loss is borne by Rab-al-Mal proportionate to the investment

ELIGIBILITY CRITERIA, DOCUMENTS REQUIRED AND FINANCIAL TERMS
ELIGIBILITY CRITERIA
Account Type Criteria
Savings Account UAE National and UAE residents and minimum age of 18 years
E-Saver UAE National and UAE residents and minimum age of 18 years
DOCUMENTS REQUIRED
Account Type Documents
Savings Account National ID or valid passport, residence visa and Emirates ID, completed account opening Application Form
E-Saver Apply directly through the CBD Mobile App with your Emirates ID
PRODUCT FEATURES

Savings Account

Payment of profit on deposited amount paid quarterly
Free debit card with the latest chip and PIN security and contactless pay card technology to make easy 
payments or withdraw cash at ATMs worldwide
CBD Online and Mobile Banking to access your banking anywhere, anytime
Budget and Track tool, enables you track your expenses and more
Complimentary access to over 10 VIP lounges in UAE, KSA, Jordan, Kuwait and Egypt for Platinum and 
MasterCard Debit Card holders
Standing Instructions setup.
Images of all your cheques in online banking statements.
24-hour Contact Centre
Available in AED, USD, GBP and EURO
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E-Saver (Online Savings Account)

E-Saver

Expected Profit Rate – up to 1.25%*

IMPORTANT: Terms and conditions 
apply. Expected profits are distributed is 
on the quarterly average balances.
* E-Saver profit rates are expected / 
indicative and profit will be distributed 
based on the actual performance of 
Mudaraba Pool.

Quarterly Average Balance Expected Profit Rate % p.a.*
AED 5,000 – AED 24,999 0.50%
AED 25,000 – AED 99,999 0.75%
AED 100,000 – AED 999,999 1.00%
AED 1,000,000 – AED 4,999,999 1.25%
=>AED 5,000,000 0.50%

3 debits per month (transfers, payments, etc.) from E-Saver account
No minimum account balance or account maintenance charges
Instant account opening through CBD Mobile App and CBD Online Banking for CBD customers
Check your E-Saver account balance and statements online
Available in AED only
Profit on E-saver - Following the determination of actual profit, the profit amount is credited to your 
account every calendar quarter in 2 steps:
1. Profit calculations and distribution/payment as per the saving weightage defined in Mudaraba 

matrix as disclosed on the Bank’s website. 
2. Additional profit payment from Shareholder’s equity for Savings Account holders which are 

tagged as E-Saver Account.
DISCLAIMER: No additional profits payout if frequency of monthly debits exceeds 3.

FEES & CHARGES  https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges 

Savings Accounts

Minimum Monthly Average Balance*
AED 5,000
USD 1,500
GBP 1,000
EUR 1,000
Account closure fee (applicable after cooling-off period of 5 working days and if closure is within first 
6 months of account opening)
DISCLAIMER: * Standard exclusions apply.
Terms and Conditions apply, please refer to https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions
No minimum balance requirement for CBD Al Islami Elite, CBD Al Islami Private and CBD Al Islami 
Executive Banking customers and customers with salary transfer

Daily Cash Deposit Limits via ATMs Direct

Daily Cash Withdrawal Limits – ATMs /
Daily Purchase Limits for Debit Cards

CBD ATM Non-CBD ATM Debit Card Purchase

Direct AED 10,000 AED 5,000 per transaction AED 10,000

Personal AED 20,000 AED 5,000 per transaction AED 20,000

CBD Elite AED 30,000 AED 5,000 per transaction AED 50,000

CBD Private AED 50,000 AED 5,000 per transaction AED 100,000

Debit Card

Card Issuance Fee Not Applicable
Card Replacement Fee AED 26.25^
Copy of Sales Slip AED 26.25
Foreign Currency Transaction 
Fee (in other currencies) 2%^^ (VAT applicable)

Foreign Currency Transaction 
Fee (in AED) 2% (VAT applicable)
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ATM Transaction fees (for Debit Cards only):
For balance enquiry through

Personal 
Banking

Executive 
Banking

Elite Banking Private Banking

CBD ATMs Free Free Free Free
Other Bank ATMs within UAE# AED 1.05 Free Free Free
Other Bank’s ATM outside UAE & within GCC# AED 3.15 Free Free Free
International (ATM’s outside UAE & GCC)# Nil Nil Nil Nil

ATM Transaction fees 
(for Debit Cards only):
For cash withdrawal through

Personal Banking Executive Banking Elite Banking Private Banking

CBD ATMs Free Free Free Free
Other Bank ATMs within UAE# AED 2 

(VAT Inclusive)
1 Free per month^^^ 3 Free per month^^^ Free

Other Bank’s ATM outside UAE & within 
other countries#

AED 6 
(VAT Inclusive)

AED 6 (VAT Inclusive) 1 Free withdrawal per 
month (either GCC or 
International)^^^^

2 Free withdrawal per 
month (either GCC or 
International)^^^^^

International
(ATM’s outside UAE & GCC)#

AED 20 
(VAT Inclusive)

AED 20 
(VAT Inclusive) 

-

Remittance Online /Mobile Banking Branches
Local transfer - AED AED 1.05 AED 5.25
Local transfer – GCC AED 15.75 AED 78.75
Local transfer – Other currencies AED 21 AED 84
Swift/Telex transfers International Transfer 
- GCC

AED 15.75 AED 78.75

Swift/Telex transfers International Transfer - 
Other countries

AED 21 AED 84

Flash Remittance – 
(India, Pakistan, Philippines and Bangladesh) 

AED 10.50 Nil

IMPORTANT: Product structure of Savings Account is approved by Internal Sharia Supervisory Committee (ISSC) and related FATWA of Sharia 
approval can be found https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas  

DISCLAIMERS:
1. All Fees mentioned above & on Bank’s website are inclusive of Value Added Tax (VAT) unless stated separately. A VAT of 5% shall be applicable 

on all Fees levied by the Bank and will be billed along with the Fee and charged in the monthly Statement of Accounts (SOA).
2. Fees & Charges mentioned in the table above are applicable to the specific Savings Account type.
3. Fees & profit rates mentioned above are as of the date above. Kindly visit https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges for the list of updated 

charges.
4. Bank reserves the right to revise the Fees at any time by providing sixty (60) days prior written notice to the customer’s registered contact details.

KEY TERMS AND CONDITIONS - YOU MUST KNOW

Payment: All purchase, cash transitions and fees & charges posted by the Bank shall appear on the monthly ‘Statement of Account’ (SOA) and shall 
be sent physically or electronically to cardholder’s registered contact details. 

Lost, Stolen CARD and Unauthorized Transactions: If your CARD is lost or stolen, you would be immediately required to block the CARD using 
the Bank’s mobile banking application or internet banking. Alternatively, you can also contact our 24x7 customer service at 600 527223 to block the 
card and request for a replacement CARD. 

Profit Equalization and Smoothening: For the purpose of risk management and mitigation and in accordance with applicable regulations of 
CBUAE, CBD Al Islami has a policy to keep a certain portion of profit as reserve for any future profit payments (Investment Risk Reserve). The 
Investment Risk Reserve (IRR) will be created from the share of depositors’ profit generated by the common pool of assets. IRR will be for the benefit 
of existing and future depositors in order to smoothen the profit pay-out at the expected rate provided to the depositors.
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WARNING:
•  Profit: 

- Profit payment on the deposits is subject to profit earned by the Bank on the common deposit pool, there is no guaranteed profit on 
Mudaraba deposits. 

•  Risks: 
- Funds provided on Mudaraba basis are exposed to financing and investment risk from Sharia compliance perspective.
- Deposit amount is not guaranteed by the Bank, any loss is borne by depositor

•  For all local and international transfers, Correspondent Bank charges may apply.
•  There will be no cooling off period for Accounts, forex and Remittance.
• If the account balance is below the aforementioned Minimum balance thresholds, then the corresponding breach of Minimum balance charges 

will apply.
•  Bank reserves the right to make permissible changes to Terms & conditions, revise the Fees Charges at any time by providing sixty (60) days 

prior written notice to the customer’s registered contact details
•  The Bank reserves the right to decline any customer application at its sole discretion.
•  The above product criteria is subject to CBD’s approved product policy.

I hereby confirm that I have read this Key Facts Statement and fully understand the Features, Benefits, Fees & Charges and associated General 
SAVING ACCOUNT Terms and Conditions made available to me via https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions

NAME:  SIGNATURE: 
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سنةسنةسنةسنةشهرشهريوميوم التاريخ  

فإنك تقر  الرئيسية،  الحقائق  بيان  بالتوقيع على  العربية.  باللغة  أيًضا  الوثيقة بعناية والمتاحة  لَدينا، نطلب منك قراءة وفهم هذه  لفتح ِحَساب توفير  التقدم بطلب  إذا كنت تفكر في 
للبنك  اإللكتروني  الموقع  على  المنشورة  العامة  واألحكام  والشروط  والتكاليف،  والرسوم  به،  المعمول  المرابحة  ربح  ومعدل  التوفير،  وفوائد حساب  مزايا  وفهمت  قرأت  قد   بأنك 

 www.cbdislami.ae

تأتي هذه الوثيقة في شكل إقرار من جانبك، وال تهدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين. وفي حالة وجود تضارب بين هذه الوثيقة والشروط واألحكام العامة أو 
الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، عندئٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. في حالة حدوث تغيير في الشروط واألحكام العامة أو الشروط واألحكام 

الخاصة بالمنتج، لن يكون البنك ملزًما بتعديل هذه الوثيقة.

هيكل الشريعة - المضاربة

م بنك دبي التجاري - اإلسالمي حسابات توفير يتم إدارتها بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية الخاصة بعملية “المضاربة”. لغرض فتح حساب توفير لدينا، تقدم َوديعة رّب الَمال  يُقدِّ
)ُمقدِّم رأس الَمال( إلينا بوصفنا “الُمضاِرب” )ُمدير إدارة الثروات(. وفًقا لذلك، يتم َجمع الودائع الُمقدَّمة من ِقبلك في محفظة أموال مشتركة يستخدمها البنك في االستثمار في 

التمويل واألنشطة االستثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على أن يتم مشاركة األرباح المتأتية فيما بين الَبنك )بوصفه الُمضاِرب( والُمودِّعين ممن قّدموا األموال مثلك بنسبة 
محددة مسبًقا.

وِضمن هذا اإلطار، يتم توزيع األرباح باستخدام طريقة المتوسط المرجح على النحِو المنصوص عليه في َجدول الُرُسوم/ التعرفات المنشور على موقعنا والمتوفر في جميع فروعنا.
، يقدم لك البنك أدناه ودائع التوفير: ومن َثمَّ

تُحتسب األرباح على ودائعك على أساس متوسط األرصدة الربع سنوية. أ- 
ع األرباح كل ثالثِة ]3[ أشهٍر. تُوزَّ ب- 

يتم استثمار األموال في التمويل واألنشطة االستثمارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. ج- 
ال يتم تحديد معدالت الربح مسبًقا. د- 

ع األرباح الُمتأتية من الُمضاَربة بنسبة 30:70 فيما بين البنك وبينك، على التوالي حسب االتفاق المسبق. تُوزَّ هـ- 
ال يضمن البنك الودائع على أن يتحّمل رّب الَمال أي خسارة تتناسب مع االستثمار. و- 

َمعايير األهلّية، والَوثاِئق الَمطلوبة، وُشُروط التَّمويل
َمعايير األهلّية
الَمعاييرُنوع الِحَساب

مواطنو اإلمارات العربية المتحدة والمقيمون باإلمارات العربية المتحدة وممن يبلغون 18 بحد أدنىِحَساب َتوفير 
مواطنو اإلمارات العربية المتحدة والمقيمون باإلمارات العربية المتحدة وممن يبلغون 18 بحد أدنىِحَساب َتوفير إلكترونّي

الَوثاِئق الَمطلوبة
الَوثاِئقُنوع الِحَساب
ِبطاقة ُهويّة َوطنية أو جواز سفر ساري، وتأشيرة اإلقامة وِبطاقة الُهويّة اإلماراتية، ونموذج طلب فتح حساب معبأ بالكامل.ِحَساب َتوفير

تقّدم بطلبك مباشرًة من خالل تطبيق بنك دبي التجاري اإللكتروني ببطاقة الهوية اإلماراتية الخاصة بك.ِحَساب َتوفير إلكترونّي
مميزات المنتج

ِحَساب َتوفير

دفع األرباح على المبلغ المودع كل ثالثة أشهر
بطاقة خصم مجانية مع أحدث تقنيات الرقاقة الذكية ورقم التعريف الشخصي وتقنية بطاقات الدفع بدون تالمس لسداد المدفوعات بسهولة أو 

السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي في جميع أنحاء العالم
يقدم بنك دبي التجاري خدمات مصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك لتتمكن من الوصول إلى معامالتك المصرفية من أي مكان وفي 

أي وقت. 
أداة الميزانية والتتبع لتمكنك من متابعة مصاريفك وأكثر.

وصول مجاني ألكثر من 10 صاالت كبار الشخصيات في اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، واألردن، والكويت، 
ومصر لحاملي بطاقة الخصم البالتينية )بالتينيوم( وماستركارد.

إمكانية ضبط التعليمات المستديمة.
تواجد صور لجميع الشيكات في كشوفات الحسابات المصرفية عبر اإلنترنت.

توافر مركز اتصال على مدار 24 ساعة
متوفر بُعملة الدرهم اإلماراتي، والدوالر األمريكي، والجنيه اإلسترليني، واليورو.

(KFS) بـيـان الـحـقـائــق الـرئـيـســـيـة
حـِســـَاب الـتــوفــِيـــر

 CBD اإلسالمي
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ِحَساب َتوفير إلكترونّي )ِحَساب َتوفيرعبر اإلنترنت(

ِحَساب َتوفير إلكترونّي

ُمعدَّل الربح الُمتوقع – حتى 1.25%*
ع األرباح المتوقعة على أساس متوسط  هام: تُطبق الشروط واألحكام. تُوزَّ

األرصدة ربع السنوية.
*معدالت أرباح حسابات التوفير اإللكترونية متوقعة/ إرشادية، وسيتم توزيع 

األرباح على أساس األداء الفعلي لصندوق المضاربة.
ُمعدَّل الربح الُمتوقع % سنوًيا*متوسط الرصيد الربع سنوي

%5,0000.50 درهم إماراتي - 24,999 درهم إماراتي 
%99,9990.75 درهم إماراتي - 25,000 درهم إماراتي

%999,9991.00 درهم إماراتي - 100,000 درهم إماراتي
%4,999,9991.25 درهم إماراتي - 1,000,000 درهم إماراتي

%0.50=< 5,000,000 درهم إماراتي
3 عمليات خصم شهرًيا )تحويالت، مدفوعات، وغير ذلك( من ِحَساب الَتوفير اإللكترونّي.

ال يتطلب حد أدنى للرصيد في الحساب أو يلزم فرض رسوم اإلبقاء على الحد األدنى من الرصيد في الحساب.
فتح حساب فوري من خالل تطبيق بنك دبي التجاري للموبايل واالنترنت لعمالء البنك

يتيح لك التحقق من الرصيد في ِحَساب الَتوفير اإللكترونّي وكشوفات الحساب عبر اإلنترنت.
متوفر بُعملة الدرهم اإلماراتي فقط.

األرباح على ِحَساب الَتوفير اإللكترونّي: بعد تحديد الربح الفعلي، يُضاف مبلغ األرباح إلى حسابك كل ثالثِة ]2[ أشهٍر في خطوتين:
حسابات األرباح وتوزيعاتها/ الدفع وفًقا لمعدل الترجيح للتوفير المحدد في مصفوفة المضاربة كما هو موضح في موقع البنك اإللكتروني.  -1
دفع أرباح إضافية من حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين ألصحاب حسابات التوفير والتي تم تمييزها على أنها حساب توفير إلكتروني.  -2

إخالء مسؤولية: لن يتم توزيع األرباح إذا زاد معدل تكرار الخصومات الشهرية عن 3 مرات.

https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges :الرسوم والمصاريف

ِحَساب َتوفير

الحد األدنى لمتوسط الرصيد الشهري*
5,000 درهم إماراتي 
1,500 دوالر أمريكي
1,000 جنيه إسترليني

1,000 يورو
رسوم إغالق الحساب )تُطبق بعد مرور فترة إلغاء الشراء والبالغة 5 أيام عمل وإذا كان اإلغالق خالل أول 6 أشهر من 

فتح الحساب(
إخالء مسؤولية: * تُطبَّق االستثناءات القياسية.

https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions تطبق الشروط واألحكام. يرجى مراجعة
ال يتطلب حد أدنى للرصيد في الحساب لعمالء اإلسالمي إيليت واإلسالمي برايفت والخدمات المصرفية لموظفي 

الشركات. والُعمالء الذين يقومون بتحويل رواتبهم. 
حدود اإليداع النقدي اليومي من خالل أجهزة 

الصراف اآللي
المباشر

حدود السحب النقدي اليومي من خالل أجهزة الصراف 
اآللي حدود الشراء اليومي لبطاقات الخصم

جهاز الصراف اآللي التابع لبنك 
دبي التجاري

جهاز الصراف اآللي غير التابع 
لبنك دبي التجاري

حد الشراء ببطاقة الخصم

10,000 درهم إماراتي5,000 درهم إماراتي لكل معاملة10,000 درهم إماراتيمباشر
20,000 درهم إماراتي5,000 درهم إماراتي لكل معاملة20,000 درهم إماراتيشخصي

50,000 درهم إماراتي5,000 درهم إماراتي لكل معاملة30,000 درهم إماراتيالنُخبة “إيليت” لدى بنك دبي التجاري
100,000 درهم إماراتي5,000 درهم إماراتي لكل معاملة50,000 درهم إماراتيالخاصة لدى بنك دبي التجاري

بطاقة الخصم

غير منطبقرسوم إصدار البطاقة
26.25^ درهم إماراتيرسوم استبدال البطاقة

26.25 درهم إماراتينسخة قسيمة بيع
%2^^ )تُطبق ضريبة القيمة الُمضافة(رسوم المعامالت بالعمالت األجنبية )بُعمالت أجنبية(

%2 )تُطبق ضريبة القيمة الُمضافة(رسوم المعامالت بالعمالت األجنبية )بُعملة الدرهم اإلماراتي(

رسوم الُمعامالت من خالل الصراف اآللي )لبطاقات الخصم فقط(
لالستعالم عن الرصيد من خالل

الخدمات المصرفية 
الشخصية

الخدمات المصرفية 
التنفيذية

خدمات النخبة 
“إيليت” المصرفية

الخدمات المصرفية 
الخاّصة

مجاًنامجاًنامجاًنامجاًناأجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك دبي التجاري
مجاًنامجاًنامجاًنا1.05 درهم إماراتيأجهزة الصراف اآللي غير التابعة لبنك دبي التجاري الموجودة داخل اإلمارات#
أجهزة الصراف اآللي غير التابعة لبنك دبي التجاري الموجودة خارج اإلمارات 

وداخل دول مجلس التعاون الخليجي
مجاًنامجاًنامجاًنا3.15 درهم إماراتي

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد دولية )أجهزة الصراف اآللي خارج اإلمارات وخارج دول مجلس التعاون الخليجي(#
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رسوم الُمعامالت من خالل الصراف اآللي )لبطاقات الخصم فقط(
للسحب النقدي من خالل

الخدمات المصرفية 
الشخصية

الخدمات المصرفية 
التنفيذية

خدمات النخبة 
“إيليت” المصرفية

الخدمات المصرفية 
الخاّصة

مجاًنامجاًنامجاًنامجاًناأجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك دبي التجاري
2 درهم إماراتيأجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر الموجودة داخل اإلمارات#

)شامل ضريبة القيمة 
المضافة(

 مرة واحدة مجاًنا 
شهرًيا

3 مرات مجانية 
شهرًيا ^^^

مجاًنا

أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر الموجودة خارج اإلمارات وداخل دول 
مجلس التعاون الخليجي.#

6 دراهم إماراتية
)شامل ضريبة القيمة 

المضافة(

6 دراهم إماراتية
)شامل ضريبة القيمة 

المضافة(

سحب مجاًنا لمرة 
واحدة كل شهر 

)إّما مجلس التعاون 
الخليجي أو دولًيا( 

^^^^

سحب مجاًنا مرتين 
كل شهر )إّما مجلس 
التعاون الخليجي أو 

دولًيا( ^^^^^

دولية )أجهزة الصراف اآللي خارج اإلمارات وخارج دول مجلس التعاون 
الخليجي( #

20 درهم إماراتي
)شامل ضريبة القيمة 

المضافة(

20 درهم إماراتي
)شامل ضريبة القيمة 

المضافة(

--

الفروعالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت/ الهاتف المتحركالتحويل
5.25 درهم إماراتي1.05 درهم إماراتيتحويل محلي – درهم إماراتي

78.75 درهم إماراتي15.75 درهم إماراتيتحويل محلي – دول مجلس التعاون الخليجي
84 درهم إماراتي21 درهم إماراتيتحويل محلي – دول أخرى

تحويالت سويفت/ تلكس
تحويل دولي - دول مجلس التعاون الخليجي

78.75 درهم إماراتي15.75 درهم إماراتي

84 درهم إماراتي21 درهم إماراتيتحويالت سويفت/ تلكس تحويل دولي - دول أخرى
ال يوجد10.50 درهم إماراتيتحويل فوري – )الهند، وباكستان، والفلبين، وبنغالديش( 

هام: تمت الموافقة على هيكل المنتج لحساب التوفير من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويمكن االطالع على الفتوى بموافقة الشريعة ذات الصلة على 
https://www.cbdislami.ae/personal/finance/others/fatwas

إخالء مسؤولية:
تشمل جميع الرسوم المذكورة أعاله والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضريبة القيمة المضافة ما لم يذكر غير ذلك بشكل منفصل. وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة   -1 

٪5 على جميع الرسوم التي يفرضها البنك ويتم إصدار فواتير بها مع الرسوم وتقييد في كشف الحساب الشهري.
تطبق الرسوم والمعدالت المذكورة في الجدول أعاله على جميع أنواع حسابات التوفير.  -2 

ترد الرسوم ومعدالت الربح المذكورة أعاله كما في التاريخ الوارد أعاله. يرجى زيارة https://www.cbdislami.ae/general/fees-charges لالطالع على قائمة الرسوم المحدثة.  -3 
يحتفظ البنك بالحق في مراجعة الرسوم والتكاليف في أي وقت من خالل تقديم إشعار خطي مسبق مدته ستين )60( يوًما إلى بيانات االتصال المسجلة الخاصة بالعميل.  -4 

الشروط واألحكام الرئيسية – الواجب عليك معرفتها

السداد: يجب تضمين جميع عمليات الشراء، والُمعامالت النقدية، والرسوم والمصاريف المنشورة من ِقبل البنك في كشف الحساب الشهري على أن يتم إرساله ورقًيا أو 
لة لصاحب البطاقة.  إلكترونًيا على بيانات االتصال الُمسجَّ

ح بها: في حالة فقدان أو سرقة بطاقتك، يلزم عليك فوًرا حظر البطاقة باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية للبنك عبر الهاتف  فقدان أو سرقة البطاقة والمعامالت غير الُمصرَّ
المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر 

اإلنترنت. وعوًضا عن ذلك، يمكنك أيًضا االتصال بنا على خدمة العمالء المتاحة على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع على رقم: 527223 600 لحظر البطاقة وطلب بطاقة بديلة

موازنة األرباح وتعزيزها: لغرض إدارة المخاطر والتخفيف منها وامتثاالً لتعليمات المصرف المركزي لدولة إلمارات العربية المتحدة، اعتمدت النافذة اإلسالمية لبنك دبي التجاري 
اإلسالمي، سياسة تقوم فيها باالحتفاظ بجزء من األرباح كاحتياطي بغرض سداد أية أرباح في المستقبل )احتياطي مخاطر االستثمار(. وسوف يتم إنشاء صندوق احتياطي مخاطر 

االستثمار من خالل حصص المودعين في أرباح الوعاء المشترك. وسوف يكون إنشاء صندوق احتياطي مخاطر االستثمار في صالح المودعين الحاليين والمستقبليين إذ يهدف إلى 
تعزيز عملية توزيع األرباح لتحقق المعدالت المتوقعة التي تم إبالغ المودعين بها.



Page 8 of 3Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai, UAE, licensed by the Central Bank of the UAE to provide Islamic Banking services in compliance with Sharia principles.
Ittihad Street, Port Saeed, Deira, Dubai, P.O. Box: 2668, Dubai, UAE.
CBD Al Islami Telephone: 600527223  For feedback/complaints, please email us at customercare@cbd.ae
CBD Al Islami Website: www.cbdislami.ae

February 2023

تحذير:
الربح:   •

يخضع سداد أرباح الودائع لألرباح التي يتحّصل عليها البنك من محفظة الودائع مشتركة، وال يوجد ربح مضمون على ودائع المضاربة.  -  
المخاطر:   •

تتعرض األموال الُمقدَّمة على أساس الُمضاربة لمخاطر التمويل واالستثمار من منظور االمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  -  
ال يضمن البنك َمبلغ الوديعة، فعلى الُموِدع تحمل أي خسارة.  -  

بالنسبة لجميع التحويالت المحلية والدولية، قد يتم تطبيق رسوم على البنك المراسل.  •
ال يوجد الفترة المسموح فيها باإللغاء للحسابات والفوركس والتحويالت.  •

إذا كان رصيد الحساب أقل من معدل الحد األدنى للرصيد المذكورة أعاله، فسيتم تطبيق المخالفة المقابلة لرسوم الحد األدنى للرصيد.  •
يحتفظ البنك بالحق في إجراء تغييرات مسموح بها على الشروط واألحكام، وتعديل الرسوم في أي وقٍت من األوقات من خالل تقديم إشعار خطي مسبق قبل ستين ]60[ يوًما   •

على بيانات االتصال المسجلة الخاصة بالعميل.
يحتفظ البنك بالحق في رفض أي طلب للعميل وفًقا لتقديره الخاص.  •

تخضع معايير المنتج المذكورة أعاله لسياسة المنتج المعتمدة لدى بنك دبي التجاري.  •

أقر بموجبه أنني قد قرأت بيان الحقائق الرئيسية، وأنني أفهم تماًما المميزات والفوائد والمخاطر والرسوم والشروط واألحكام العامة ذات الصلة بحساب التوفير 
https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions المتاحة لي عبر

االسم:   التوقيع: 


