
 PIN رسوم تغيير رقم التعريف الشخصي

تعريفة الخدمات المصرفية لألفراد

الخدمة

الحد األقصىالحد األدنىالنسبةالخدمة

الخدمة

داخل غرفة المقاصة 

داخل البنك

خارج غرفة المقاصة 

النسبة

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٢٠٪

الحد األقصىالحد األدنى

الحد األقصىالحد األدنىالنسبةالخدمة

مجانًاالتحويالت الواردة

 ١٠٠ جم / ٦ دوالر أمريكي للعملية

رسوم سويفت (إلكترونيًا)
 ٢٥دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

دفع المعاش الداخلي

عدد الورقات

١٠ ورقات
١٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبيةداخل الفرع أو مركز اتصال

٢٥ ورقات
٢٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

١٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

األفراد

٪٠٫٢٠

التحصيل من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

AIB التحصيل من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

داخل غرفة المقاصة 

خارج غرفة المقاصة 

 AIB الرفض من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

التحصيل من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة 
(FIN COPY)

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٢٠٪

٥٠ دوالر أمريكي١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

٠٫٣٠ ٪  ١٠ دوالر أمريكي

+  DHL ٥٠ دوالر أمريكي (لكل مجموعة من 
الشيكات لنفس العميل)

الرفض من بنوك أخرى خارج مصر

 التحصيل من عمالء آخرين داخل بنك اإلمارات 
دبي الوطني 

٥ دوالر أمريكي

مجانًا

تتبع السويفت

التحصيل من عميلنا لبنوك أخرى

داخل البنك

داخل غرفة المقاصة

دوالر أمريكي  ٢٥ 
أو ما يعادلها بالعملة األجنبية 

 ١٠٠دوالر أمريكي

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٣٠٪

الحد األدنىالنسبةالخدمة 

مجانًا

التحصيل من عميلنا  لبنوك أخرى داخل غرفة 
AIB مجانًاالمقاصة

(FIN COPY) دفع الشيك من عميلنا لبنوك أخرى

خارج غرفة المقاصة

٥٠ جمالرفض من عميلنا  لبنوك أخرى 

الحد األقصى

داخل غرفة المقاصة

داخل مصر

خارج مصر

النسبة     الحد األدنى       الحد األقصىالخدمة 

النسبةالخدمة  الحد األقصىالحد األدنىالعملة

النسبةالخدمة  الحد األقصىالحد األدنىالعملة

الخدمة 

الخدمة 

بالتينيومتيتانيومكالسيكية

رسوم اإلصدار

١٥٠ جم١٠٠ جم٥٠ جمرسوم التجديد (سنويًا)

١٥٠ جم١٠٠ جم٥٠ جمإصدار وتجديد بطاقة إضافية

رسوم استبدال أو إيقاف البطاقة (إلكترونيًا)

٢٠ جمرسوم تغيير رقم التعريف الشخصي PIN (داخل الفرع)

رسوم فتح حساب توفير ذو عائد تصاعدي و إصدار بطاقة 
١٢٠ جمخصم فوري تيتانيوم

١٢٠ جمرسوم التجديد (سنويًا)

ال يطبقإصدار و تجديد بطاقة إضافية

٥٠ جمرسوم استبدال البطاقة (داخل الفرع)

رسوم استبدال أو إيقاف البطاقة (إلكترونيًا)

١٠ جم

السحب النقدي / اإلستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصراف اآللي 
مجانًاالخاصة ببنك اإلمارات دبي الوطني

السحب النقدي عبر ماكينات الصراف اآللي المحلية 
(١٢٣ ماكينات الصراف اآللي)

االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصراف اآللي الخاصة ببنوك أخرى                       ٢ جم

السحب النقدي خارج مصر

رسوم عدم قبول النزاع على السحب النقدي 
٥٠ جمعبر ماكينات الصراف اآللي المحلية ١٢٣

رسوم عدم قبول النزاع على السحب النقدي من 
٢٠٠ جمماكينات الصراف اآللي الدولي

١٠٪رسوم الزيادة (نقاط البيع و النقد)

٥ جمطلب كشف حساب من الفروع أو مركز االتصال

السحب النقدي بالجنيه المصري من قبل عمالء البنك داخل 
الفرع )عدم استخدام أجهزة الصراف اآللي( بمبلغ يزيد عن ٥٠ جم 

و أقل من ٦٠٠٠ جم
ال يطبق

مجانًاكشف حساب ربع سنوي

مجانًارسوم تغيير رقم التعريف الشخصي PIN (إلكترونيًا)

٪ ٦
(٥٠ جم على األقل)

 سحب البطاقة بسبب خطأ العميل في إحدى ماكينات الصراف 
٣٠ جماآللي الخاصة ببنك اإلمارات دبي الوطني

رسوم عدم قبول النزاع على السحب النقدي عبر ماكينات الصراف 
٥٠ جماآللي المحلية ١٢٣

رسوم عدم قبول النزاع على السحب النقدي عبر ماكينات الصراف 
٢٠٠ جماآللي الدولية 

١٠٪ رسوم الزيادة (نقاط البيع أو النقد)

(Pay with Rewards خالل) استبدال النقاط

.  - يتم مراجعة الرسوم والمصروفات سنويًا
 - في حالة فقدان البطاقة في إحدى ماكينات الصرف اآللي الخاصة ببنوك أخرى يتم إلغاء 

البطاقة.

. - يتم مراجعة الرسوم والمصروفات سنويًا
- في حالة فقدان البطاقة في إحدى ماكينات الصرف اآللي الخاصة ببنوك أخرى   

يتم إلغاء البطاقة.

مجانًا

حسب التعريفةكشف حساب ربع سنوي

في حالة ثبوت أحقية العميل في الشكوى المقدمة 
من طرفه

متوسط يتراوح من ٢,٥ إلى ٧,٥ 
جم (حسب الشكوى)

االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصراف اآللي الخاصة ببنوك أخرى                      ٢ جم

السحب النقدي/االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصراف اآللي 
مجانًاالخاصة ببنك اإلمارات دبي الوطني 

السحب النقدي عبر ماكينات الصراف اآللي المحلية 
(١٢٣ ماكينات الصرف اآللي)

رسوم استبدال البطاقة (داخل الفرع) 

النسبةالخدمة  الحد األقصىالحد األدنىالعملة

الحد األقصىالحد األدنىالعملةالخدمة 

وقف الدفع لكل شيك

 عموالت تحصيل الشيكات 
المؤجلة (عهدة)

عموالت رفض الشيكات المؤجلة

عموالت تحصيل األوراق التجارية 
المستحقة

عموالت رفض األوراق التجارية 
المستحقة

٥٠ جممحلية

أجنبية

٥٠٠ جم

إلغاء وقف الدفع لكل شيك 
٢٠ جممحلية

أجنبية

٣٠٠ جم

الرفض من عميلنا  لبنوك أخرى

الشيكات المشتراة
٪٠٫٦٠ ٣٠ جم                  ال يوجدمحلية

٢٠ جم٠٫٣٠٪

٢٥ جم

+ عمولة المراسل

٣٥٠ جم

٣٥٠ جم٢٠ جم٠,٢٠٪

٪١ أجنبية

محلية

أجنبية

محلية

محلية

عموالت تحصيل األوراق التجارية 
ال يطبقالمؤجلة

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٣٠٪ محلية

أجنبية

أجنبية

٠١ دوالر أمريكي

الشيكات المخفضة
ال يطبقمحلية

ال يطبقأجنبية

ال يوجد

٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

٥ دوالر أمريكي

عموالت رفض األوراق التجارية 
المؤجلة

٥٠ جم محلية

١٠ جمرسوم التأجيل محلية

٢٠ جمسحب شيكات/أوراق تجارية محلية

٥٠ جم

ال يطبقأجنبية

رفض الشيكات المؤجلة 
داخل البنك

٢٥ جم محلية

١٥ دوالر أمريكيأجنبية

١٥٠ دوالر أمريكي

تحصيل الشيكات المؤجلة 
داخل البنك 

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٣٠٪ محلية

١٥٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪أجنبية

١٥٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

+ ١٠ جم رسوم الرفض

٣٥٠ جم٢٠ جم٠٫٢٠٪
محلية

أجنبية

أجنبية

ال يطبق

+ ١٠ دوالر أمريكي
DHL ٥٠  دوالر أمريكي +  

١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪
+

 ٥ دوالر أمريكي

 ٥٠ دوالر أمريكي
+

 ٥ دوالر أمريكي

التحصيل من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة

الرفض من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة 
١٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪

+
 ٥ دوالر أمريكي

 ١٠٠ دوالر أمريكي
+

 ٥ دوالر أمريكي

الرفض من بنوك أخرى خارج غرفة المقاصة 
(FIN COPY)

١٠ جم للشيك

 التحصيل من عمالء آخرين داخل بنك اإلمارات دبي 
الوطني

٢٥ جم للشيكالرفض من بنوك أخرى داخل غرفة المقاصة

التحويل الخارجي عن طريق غرفة 
(ACH)  المقاصة األلية

االستعالم عن تحويالت خارجية

تعديل أو إلغاء الطلب

٥٠ جم

١٠ دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

٢٥ جم

١٠ دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

مجانًارسوم إغالق الحساب

تاريخ ظهور قيمة اإليداع النقدي  جم نفس اليوم، الدوالر األمريكي يومان، عمالت أجنبية أخرى ٣ أيام

اإليداع الفوري النقدي بالعملة 
٠,١٠٪ بدون حد أقصىاألجنبية

٥٠ جم/ ٤ دوالر أمريكي

الحد األدني إلحتساب  
عوائد 

٥,٠٠٠ جم، ٥٠٠ دوالر أمريكي
٥٠٠ جنيه استرليني،

٥٠٠ يورو
 ١٠,٠٠٠ جم أو ما يعادلها 

بالعملة األجنبية

١٠,٠٠٠ جم
أو ما يعادلها بالعملة 

األجنبية

 ٥,٠٠٠ جم 
، ٥٠٠ دوالر أمريكي
, ٥٠٠ جنيه استرليني

،٥٠٠ يورو

توفير
ذو عائد تصاعدي

الحسابات

التحويالت

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالجنيه المصري

الشيك المصرفي والشيك المعتمد

بطاقات الخصم الفوري

بطاقات الشباب

اإليداع الفوري 

شيك مصرفي لتجار السيارات

اعتماد الشيك
٪٠٫٥٠ ٢,٥٠٠ جم٣٥٠ جممحلية

٢٠ دوالر أمريكي٠٫٣٠٪ ١٠٠ دوالر أمريكي أجنبية

٪٠٫٣٠ ١٠٠ دوالر أمريكي١٠ دوالر أمريكيأجنبية

وقف دفع الشيك

الشيكات و األوراق التجارية المؤجلة

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالعملة األجنبية 

الشيكات

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالجنيه المصري  

تحصيل الشيكات لعمالء بنك اإلمارات دبي الوطني بالعملة األجنبية 

 إصدار دفتر الشيكات

 ٥ جم

مجانًا

الحد األدنى لفتح الحساب 

  ٥,٠٠٠ جم / ١,٠٠٠  
دوالر أمريكي أو ما 

يعادلها بالعملة 
األجنبية 

-

رسوم فتح الحساب للعمالء 
الحاليين 

 ١٠٠جم / ٦ دوالر 
أمريكي أو ما يعادلها 

بالعملة األجنبية 
للحساب

 ١٠٠جم / ٦ دوالر 
أمريكي أو ما يعادلها 

بالعملة األجنبية 
للحساب

 ١٠٠جم / ٦ دوالر 
أمريكي أو ما يعادلها 

بالعملة األجنبية 
للحساب

إصدار  شيك مصرفي
(داخل مصر)

محلية و 
أجنبية

السحب النقدي خارج مصر

محلية

مجانًا

١٠ دوالر أمريكي  ١٠٠ دوالر أمريكي٠,٣٠٪

٣٠ دوالر أمريكي١٠ دوالر أمريكي

أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

مجانًا

 ١ جم للعميل         ٢ جم للعميل

١٠٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠,٣٠ ٪ التحصيل من عميلنا لبنوك أخرى خارج غرفة 
AIB المقاصة

الرفض من عميلنا لبنوك أخرى خارج غرفة  ١٠ دوالر أمريكي
AIB المقاصة

مجانًا

رسوم فتح الحساب

جاريجاري
ذو عائد تصاعدي

التحصيل من بنوك أخرى خارج مصر

رسوم Protesto (األوراق التجارية 
فقط)

 ٥٠ جم/ ٥ دوالر أمريكي٥٠ جم/ ٣ دوالر أمريكي

١٠ دوالر أمريكي الرفض من عميلنا لبنوك أخرى داخل غرفة 
AIB المقاصة

١٠٠ دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠,٣٠٪ التحصيل من عميلنا  لبنوك أخرى

 ١٠٠دوالر أمريكي٢٠ دوالر أمريكي٠,٣٠٪ 

٣٠ جم
فقد البطاقة بسبب خطأ العميل في إحدى ماكينات الصراف اآللي 

الخاصة ببنك اإلمارات دبي الوطني

٥٠ جم
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٢٥ جم ربع سنوي٢٥ جم ربع سنويرسوم إدارة الحساب ٢٥ جم ربع سنوي

التحويالت داخل بنك اإلمارات دبي الوطني

محلية

٢٥ جم ١٥٠ جم٠,١٠٪

 ٥٠ جم

٣٠٠ جم٠,٢٠٪

٢٠ دوالر أمريكي  ٢ دوالر أمريكي 

  ٥ جم

٣٠ جم
(إذا قل المعدل عن ٥,٠٠٠ جم)

٣٠ جم -رسوم الحد األدنى

التحويل الخارجي عبر سويفت (إلكترونيًا)
٥٠ دوالر أمريكي١٠ دوالر أمريكي٠,١٥ ٪

داخل الفرع أو مركز اتصال

إلكترونياً أو الرد الصوتي التفاعلي

٥٠ جم أو ما  يعادلها بالعملة األجنبية إلكترونيًا أو الرد الصوتي التفاعلي

ت الهاتف  • في حالة عدم تعامل العميل على الحساب لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابا
المحمول و عامان  بالنسبة لحسابات التوفير, يصبح الحساب راكدًا و يحق للبنك إقفاله بعد خصم ما 

يكون عليه لصالح البنك من أصل و عوائد و عموالت و مصروفات أخرى. 

. فقط  • التحويالت الخارجية و الداخلية تتم إلكترونيًا

إصدار  شيك مصرفي
(خارج مصر)

 ٪٠,٢٠
٥٠ جم أو ما 

يعادلها بالعملة 
األجنبية

٣٠٠ جم أو ما 
يعادلها بالعملة 

األجنبية

(إذا قل المعدل عن ١٠,٠٠٠ جم)

٢٠٠ جم ١٢٥ جم ١٠٠ جم

١٥٠ جم ١٠٠ جم ٦٠ جم

٪ ٦
(٥٠ جم على األقل)



رسوم عدم قبول النزاع على السحب النقدي 
من ماكينات الصراف اآللي الدولية

٢٠٠ جم

٦٪ (٥ جنيه مصري على األقل)رسوم السحب النقدي خارج مصر
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الخدمة

الرسومالخدمة

الكالسيكية 
٦ - ١٢ شهور الخدمة(ماستر كارد)

مجانًارسوم االنضمام

فائدة على النقدي

الذهبية / التيتانيوم
(فيزا / ماستركارد)

رسوم إصدار بطاقة إضافية 
أول بطاقتين مجانًا

أما الثالثة والرابعة فتتكلف 
كل منها ١٠٠جم

(الحد األقصى ٤ بطاقات)

أول بطاقتين مجانًا
أما الثالثة والرابعة فتتكلف كل 
منها ١٧٥ جم (ماستر كارد) و 

١٥٠ جم (فيزا)
(الحد األقصى ٤ بطاقات)

رسوم اإلصدار

رسوم التجديد (سنويًا)

رسوم استبدال البطاقة (داخل الفرع)

١٧٥ جم (ماستر كارد) 
و ١٥٠ جم (فيزا) لكل بطاقة
(الحد األقصى ٤ بطاقات)

٥ جم (شهريًانظام االمتياز (تكلفة باقة التأمين)
لكل البطاقات الُمفّعلة)

١٣ جم (شهريًا 
لكل البطاقات الُمفّعلة)

رسوم استبدال  البطاقة (إلكترونيا)

 PIN رسوم تغيير رقم التعريف الشخصي
٢٠ جم(داخل الفرع)

رسوم السحب النقدي

١٥٠ جمرسوم السداد المتأخر

(٥٠ جم على األقل)الحد األدنى للدفع ٪ ٥

(٥٠ جم على األقل)السحب النقدي خارج مصر ٪ ٦

رسوم تفعيل بطاقة االئتمان
مجانًا(IVR الخدمات المصرفية عبر الهاتف)

١٠٪رسوم الزيادة (نقاط البيع والنقد)

١٠٠ جم (أكثر من ١٠٪ من حد الرصيد)رسوم تجاوز حد االئتمان

رسوم عدم قبول النزاع على السحب 
النقدي من ماكينات الصراف اآللي 

الدولية
٢٠٠ جم

 PIN رسوم تغيير رقم التعريف الشخصي
مجانًا(إلكترونيًا) 

تحويل الرصيد من الحساب إلى بطاقة 
مجانًااالئتمان (إلكترونيًا)

٣٪ (٥٠ جم على األقل)

استبدال النقاط
(Pay with Rewards خالل)مجانًا

٥٥٠ جمرسوم اإلصدار

٥٥٠ جمرسوم التجديد

٤٠ جم

غير متوفررسوم  إصدار بطاقة إضافية (لإلصدار / التجديد)

السحب عبر ماكينات الصرف اآللي المحلية (ماكينات الصرف اآللي ١٢٣)

االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصرف اآللي الخاصة ببنوك أخرى 

السحب النقدي / االستعالم عن الرصيد عبر ماكينات الصرف اآللي 
مجانًاالخاصة ببنك اإلمارات دبي الوطني

رسوم اإلصدار 

١٠٠ جم

١٢٥ جمرسوم استبدال البطاقة (داخل الفرع)

رسوم استبدال البطاقة (إلكترونيًا)

نظام اإلمتياز (تكلفة باقة التأمين)

١٠٠ ٪ من حد البطاقةحد السحب النقدي
(بحد أقصى ٢٠ ألف جنية مصري يوميًا)

رسوم السحب النقدي

١٥٠ جمرسوم السداد المتأخر

(٥٠ جم على األقل)الحد األدنى للدفع ٪٥

١٠٪رسوم الزيادة (نقاط البيع والنقد)

٦٪ (٥٠ جنيه مصري على األقل)

١٠٠ جم رسوم تجاوز حد االئتمان
عند تخطى ١٠٠٪ من الحد األقصى للرصيد 

رسوم عدم قبول النزاع على السحب 
٢٠٠ جمالنقدي من ماكينات الصراف اآللي الدولية 

 PIN رسوم تغيير رقم التعريف الشخصي
٢٠ جم(داخل الفرع)

 PIN رسوم تغيير رقم التعريف الشخصي
مجانًا(إلكترونيًا) 

معدل الفائدة (نقاط البيع والنقد)

I-Scoreرسوم
جم ٥٠

(يتم خصمها مع تجديد البطاقة البالستيكية)

رسوم إصدار بطاقة إضافية 
أول بطاقتين مجانًا

أما الثالثة والرابعة فتتكلف كل منها  ٢٧٥ جم
(الحد األقصى ٤ بطاقات)

٢٧٥ جم (الحد األقصى ٤ بطاقات)رسوم تجديد بطاقة إضافية 

بطاقات االئتمان 
الكالسيكية - التيتانيوم

خطة السداد الميسر

الخدمات اإللكترونية  
(BankNet) الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

الخدمة

تطبق نفس رسوم  ومصاريف البطاقة االئتمانية 

الرسوم

الرسومالخدمة

مجانًارسوم االشتراك

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 

الرسومالخدمة

مجانًارسوم االشتراك

الخدمات المصرفية عبر الرسائل القصيرة 

الخزائن الحديدية

خدمات أخرى

الخدمة

المدةالحجمالخدمة

الخدمة

كشف الحساب الدوري

العملة

محلية

أجنبية

الرسوم

٣٠ جم

٧٥ جممحليةإصدار شهادة أرصدة الحساب

I-Score٣٩ جممحلية

٢٠ جمخطاب إفادة

٢٠ جممحليةخطاب تحويل المعاش

٢٠ جممحليةخطاب تحويل الراتب

٥٠ جممحليةرسوم تسجيل الرهن

ECRغير مطبقمحليةعمولة الـ

محليةنسخة إضافية من كشف الحساب

١٠ جم للصفحة (حد أقصى ٥٠٠ 
جم ) + ١٠٠ جم أو ما يعادله بالعملة 
األجنبية للختم حسب الطلب وليس 

ورقي (إذا لزم الحاجة)

مجانًامحلية وأجنبيةكشف الحساب (عبر اإلنترنت)

٢ دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة 
األجنبية

٢٠٠ جممحليةخطاب المرور (اإلصدار)

محليةمذكرة
١٠ جم للبند الواحد 

+ المصاريف االعتيادية 
للخدمة المقدمة

صحة التوقيع
محلية

أجنبية

٢٠ جم للتوقيع الواحد

٢ دوالر أمريكي للتوقيع الواحد

توزيع الميراث
محلية

أجنبية

٣٠, ٠٪ (بحد أدنى ٢٥ جم 
وحد أقصى ٥٠٠ جم)

٠,٣٠٪ (بحد أدنى ٥ دوالر 
وحد أقصى ١٠٠ دوالر)

 MT940 ٥٠ دوالر أمريكيأجنبيةكشف يومي عبر

MT940 ١٠ دوالر أمريكيأجنبيةكشف أسبوعي عبر

توكيل داخلي
محلية

أجنبية

٥٠ جم

٥ دوالر أمريكي

تحصيل شيكات عبر مصرفنا داخل الفرع
مجانًامحلية

رفض شيكات عبر مصرفنا داخل الفرع

أجنبية

 ١٠ دوالر أمريكي 
أو ما يعادلها بالعملة األجنبية

إصدار شهادة أرصدة الحساب 
(لسنوات سابقة)

محلية

أجنبية

٦٠ جم + الرسوم الفعلية

١٢ دوالر أمريكي + الرسوم الفعلية

الرسوم

٢,٠٠٠ جمسنويًا ٧,٥ سم في ١٠ سمخزينة صغيرة

٣,٠٠٠ جمسنويًا  ١٥سم فى ٢٠ سمخزينة متوسطة

٤,٠٠٠ جمسنويًا ٣٠ سم فى ٦٠ سمخزينة كبيرة

٢,٠٠٠ جممرة واحدةتأمين مفتاح الخزينة

الرسوم

مجانًارسوم االشتراك

الرسومالخدمة

١,٥٠٠ جمرسوم اإلصدار

مجانًارسوم  البطاقة اإلضافية (إصدار)

رسوم إستبدال البطاقة (الرئيسية أو اإلضافية)

حد السحب النقدي
 ١٠٠٪ من الحد األقصى 

للرصيد
(بحد أقصى ٢٠,٠٠٠ ألف 

جنية مصري يوميًا)

رسوم السحب النقدي داخل مصر

 PIN ٢٠ جمرسوم تغيير رقم التعريف الشخصي

رسوم التجديد

I-Score جمرسوم ٥٠  
 (يتم خصمها مع تجديد البطاقة البالستيكية)

بطاقة الخصم الفوريالخدمة

البطاقات االئتمانية لغير عمالء البنك

البطاقات مسبقة الدفع 

بطاقة World  بالجنيه المصري

بالتينيوم

• يحق لبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.م تغيير المصاريف وأسعار العائد في أي وقت.
يتم تطبيق تعريفة الخدمات البنكية على جميع العمالء القدماء / الجدد ما لم ينص على  خالف ذلك  • 

• قد تضاف رسوم / عموالت إضافية في حال طلب البنك المركزي أو المراسلين ذلك.
• يتم خصم الرسوم / عموالت بذات عملة المعاملة.
 • يتم تحصيل ضريبة دمغة وفقًا للقوانين السارية.

قواعد عامة

 ٥ جم

مجانًا

٪ من حد البطاقة ١٠٠
(بحد أقصى ٢٠ ألف جنية مصري يوميا) حد السحب النقدي

٢,٧٠٪ سنويًا (شهريًا علي الرصيد المستحق)

٢٥ جم (شهريًا لكل البطاقات الُمفّعلة) نظم اإلمتياز (تكلفة باقة التأمين)

٢,٩٠٪  (شهريًا على الرصيد المستحق)

٢٥ جم (شهريًا لكل البطاقات الُمفعلة)

-

١٠٠ جم أو ما يعادلها بالعملة محلية و أجنبيةرسوم إصدار الشهادات والودائع
األجنبية

١٠٠ جم (ألقل من ٢٠ ألف السحب النقدي داخل الفرع 
جنية مصري)

إيداع نقدي داخل الفر ع
(في حالة تواجد ماكينة إيداع بالفرع)

١٠٠ جم (ألقل من ٢٠ ألف 
جنية مصري)

محلية

مجانًا

مجانًا

٣,١٥٪ (شهريًا على 
الرصيد المستحق)

معدل الفائدة
(نقاط البيع وماكينات الصراف اآللي)

I-Score رسوم
٥٠ جم

(يتم خصمها مع تجديد البطاقة البالستيكية)

١٥٠ جم

تحويل الرصيد من بطاقة االئتمان إلى 
الحساب (إلكترونيًا)

السحب النقدي خارج مصر

رسوم الدفع المبكر

رسوم الدفع المتأخر

٥٪ من المبلغ األساسي المتبقي (ما عدا برنامج تقسيط ٠٪)

مجانًا (يتم خصم رسوم السداد المتأخر العادية 
المطبقة على البطاقات االئتمانية)

محلية

 رسوم استبدال البطاقة

رسوم التجديد (سنويًا) 

محلية ٢٥٠ جمخطاب المرور (التجديد/اإلعفاء)

الرسومالخدمة

مصاريف إدارية

قرض مضمون كامًال

قروض

رسوم السداد المبكر (سنويًا)

رسوم الدفع المتأخر

٣٪ من الرصيد المستحق 

٤٪ من العمولة الشهرية + ٥٠ جم لكل قسط

مصاريف إدارية

قرض شخصي/قرض سيارة

رسوم الدفع المبكر

رسوم الدفع المتأخر

٥٪ للدفع داخل الفرع  (بغض النظر عن تاريخ اإلستحقاق)
٧٪ للتحويالت  (بغض النظر عن تاريخ اإلستحقاق)

٤٪ من الفائدة الشهرية + ٥٠ جم لكل قسط

٢٪ (٥٠٠ جم على األقل)

٪١,٥٠

٣٪ (٥٠ جم على األقل)

٣٪ (٥٠ جم على األقل)

مجانًا

دفع بطاقة االئتمان داخل الفرع
(في حالة تواجد ماكينة إيداع بالفرع)

محليةكشف الحساب اإللكتروني
١٠٠ جم أو ما يعادله بالعملة 

األجنبية للختم حسب الطلب وليس 
ورقي (إذا لزم الحاجة)

٣٪ ماستر كارد و ٣,١٥٪ فيزا
(شهريًا على الرصيد المستحق)

مجانًا

محلية

أجنبية

٥٠ جم

محلية

محلية

 ٣٠٠ جم ماستر كارد
٣٠٠ فيزا

١٠٠ جم
(الحد األقصى ٤ بطاقات) رسوم تجديد البطاقة اإلضافية

١٢٥ جم ١٠٠ جم

١٥٠ جم رسوم السداد المتأخر

الحد األدنى للدفع ٥٪ (٥٠ جم على األقل)

٪ ١٠ رسوم الزيادة (نقاط البيع والنقد)
 ١٠٠ جم (أكثر من ١٠٪ من حد الرصيد)رسوم تجاوز حد االئتمان

الفائدة معدل
(نقاط البيع وماكينات الصراف اآللي)

مجانًا

رسوم  البطاقة اإلضافية (تجديد)

٣٠٠ جم ماستر كارد١٥٠ جم
٢٠٠ فيزا

بطاقة االئتمان

٥٠٠ جم

١,٥٠٠ جم ٥٠٠ جم

٥٠٠ جم ٢٥٠ جم

٥٠٠ جم ٢٥٠ جم

٪ ٣
(٥٠ جم على األقل)

٢٠,٠٠٠ جم يوميًا

تقسيط عملية 
المشتريات بالفائدة 

٤٨ أو ٦٠ شهور٢٥ - ٣٦ شهور١٣ - ٢٤ شهور

خطة السداد الميسر ٠٪

٩٥٪ من قيمة البطاقةحد EPP النقدي

٠٪ فائدة و تترتب مدة التقسيط حسب قائمة التجار 

٪١,٦٥

٪١,٨٠

٪١,٤٠٪١,٥٠٪١,٦٠

٪١,٦٠ ٪١,٦٥ ٪١,٧٠

 ٢ جم
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