
E�ective from 1st July, 2016 ابتداًء من 

Schedule of Charges for Individuals
جدول الرسوم ل�فراد

Current, Savings & Call Accounts

Cheque Collection Fees

الحسابات الجارية، التوفير وبإشعار

رسوم تحصيل الشيكات 

خدمات أخرى

بطاقات ا�ئتمان

بطاقـــة الخصــم الـمباشــر 

تحويل بنظام سويفت (بالعمالت ا�جنبية)

 AED 50 + Postage

Free

AED 100

سحب شيك داخل الدولة

 50 درهم + رسوم البريد  الشيكات الواردة بالعملة ا�جنبية

مجان�

100 درهم

Cheques collection within UAE

Foreign currency inward

Foreign currency outward (international)الشيكات الصادرة بالعملة ا�جنبية (دولي)

Returned Cheque Feesرسوم الشيكات المرتجعة

Inward clearingشيك مرتجع مسحوب على البنك العربي المتحد

Account closing fee (if closed within one year of opening) رسوم إغالق حساب (في حال إغالق الحساب  خالل عام من فتحه)

Cash withdrawal charges over UAB counter رسوم السحب النقدي عبر كاونتر البنك العربي المتحد 

الحد ا�قصى لفترة االئتمان المعفاة من الفوائد (في حال التسديد الكامل في أو قبل تاريخ االستحقاق)

الحد ا�دنى للمبلغ المستحق

Max. interest free days (in case of 100% payment on or before due date)

Min. payment due on balance

رسوم التمويل (تقليدي)

- إنفنيت

Interest rate (conventional)

- Infinite

- بالتنيوم

- ا�عمال

- Platinum

- Business

Titanium -- تايتنيوم 

الرسوم السنوية: للسنة ا�ولى

ابتداًء من السنة الثانية:

Annual fees: 1st year

2nd year onwards

- إنفنيت

- بالتينيوم

- Infinite

- Platinum

- ا�عمال

- تايتنيوم

- Business

- Titanium

رسوم البطاقات التابعة

إستبدال بطاقة (مفقودة/تالفة)

Supplementary cards fee

Card replacement (lost/damaged)

Outward clearingشيك مرتجع مسحوب على بنك آخر Free مجان�

�Demand Draأمر دفع
�Bank’s cheque/demand draشيك بنكي/أمر دفع (لعمالء البنك فقط) )account holders only( AED 30 30 درهم

رسوم تجاوز الحد ا�قصى

رسوم السداد المتأخر

Overlimit charges

Late payment fee

ا¨صدار

رسم استبدال بطاقة (مفقودة/تالفة)

Debit Card 
Issuance

Replacement fee (lost/damaged)

تحويل محلي بالدرهم*

Swi� Transfer (foreign currencies)

AED 120 / USD 30 120 درهم / 30 دوالر امريكي  

Other Services

Credit Card

5%

55 days

%5

55 يوم�

 6 transaction free per month.
Additional transaction AED 10 each

AED 100
Free if closed a�er one year

2.79% pm 2.79%  كل شهر

2.99% pm

2.99% pm

2.99%   كل شهر

2.99%  كل شهر

3.19% pm 3.19%   كل شهر

Free مجان�

AED 750

AED 1,500

750 درهم

1,500 درهم

AED 300

AED 400

300 درهم

400 درهم

AED 100

Free

100 درهم

مجان�

AED 249

AED 199

249 درهم

Cash Advance Feeرسم الدفعة النقدية المقدمة  3% or AED 100
 whichever is higher

3% أو 100 درهم
أيهما أكثر

199 درهم

Free مجان�

AED 25 25 درهم

تحويل بنظام سويفت (بالعمالت ا�جنبية)*  

تطبق رسوم إضافية بقيمة 100 درهم فى حال كانت كل المصاريف على حساب المحول

Local AED transfer* 

Swi� transfer (foreign currencies)*

Additional fee of AED 100 will be applicable if all charges are on remitter account
Online request is AED 25

 Branch request is AED 75

Online request is FREE
 Branch request is AED 5

Charges for savings account if minimum average credit balance is less than
AED 3,000 or USD/GBP/EURO 1,000

Charges for call account if minimum average credit balance is less than
AED 10,000 or USD/GBP/EURO 3,000

الرسوم لحسابات التوفير إذا كان معدل الرصيد أقل من 3,000 درهم أو 1,000 دوالر أو 
1,000 جنيه إسترليني أو 1,000 يورو 

الرسوم للحسابات بإشعار إذا كان معدل الرصيد أقل من 10,000 درهم أو 3,000 دوالر 
أو 3,000 جنيه إسترليني أو 3,000 يورو   

Charges for current account if minimum average credit balance is less than 
AED 3,000 or USD/GBP/EURO 1,000

الرسوم للحسابات الجارية إذا كان معدل الرصيد أقل من 3,000 درهم أو 1,000 دوالر أو 
1,000 جنيه إسترليني أو 1,000 يورو 

AED 25
USD & EUR 15 / GBP 10

25 درهم
دوالر و يورو 15 / جنيه إسترليني  10

25 درهم
دوالر و يورو 15 / جنيه إسترليني  10

25 درهم
دوالر و يورو 15 / جنيه إسترليني  10

AED 25
USD & EUR 15 / GBP 10

AED 25
USD & EUR 15 / GBP 10

*Terms & Condition apply. For details, please visit www.uab.ae

United Arab Bank is licensed by the Central Bank of UAE.

www.uab.ae تطبق الشروط واالحكام. للمزيد، تفضلوا بزيارة  @

إن البنك العربي المتحد مرخص من قبل مصرف ا¨مارات العربية المتحدة المركزي. 

الطلب عبر ا�نترنت مجان�
 5 دراهم للطلب من خالل الفرع

الطلب عبر ا�نترنت 25 درهم
 75 درهم للطلب من خالل الفرع

بيع وشراء العمالت النقدية ا�جنبية

القروض الشخصية (�صحاب الوظائف)

*فيما يتعلق بأوامر الدفع المستديم، تطبق رسوم إضافية بقيمة 25درهم.

Swi� transfer cancellation/stop payment

بيع/شراء العمالت النقدية ا�جنبية

*For Standing Orders, an additional charge of AED 25 is applicable

Foreign Currency Notes purchase/sale

رسوم التأمين

Sales/purchase of foreign currency bank notes

Personal Loans (salaried individuals)

الرسوم ا¨دارية

رسوم السداد المبكر على الرصيد المتبقي

Insurance charges

 Processing fees

رسوم تأجيل سداد القسط

Early settlement fee on outstanding balance

Installment default fee

AED 100 + correspondentإلغاء/إيقاف حوالة
bank charges

1% of loan amount 
Min. AED 500 Max. AED 2,500

up to 1.49%

AED 100

1% of remaining balance
or AED 10,000

100 درهم

1% - minimum AED 30

100 درهم + رسوم
البنك المراسل

1% - بحد أدنى 30 درهم

لغاية %1.49

1% من مبلغ القرض بحد أدنى 
500 درهم و حد اقصى 2,500 درهم

1% من المبلغ المتبقي 
أو 10,000 درهم

 6 معامالت مجانية لكل شهر 
بعد ذلك 10 دراهم لكل معاملة

100 درهم  ومجان� في حال إغالق 
الحساب بعد مرور عام من فتحه

Cheque Book issuance feeرسوم إصدار دفتر شيكات
First 25 leaves free for all new 

accounts, Rest AED 1 per 
Cheque leaf

أول 25 ورقة مجان� لجميع 
الحسابات الجديدة, و 1 درهم

لكل ورقة شيك إضافية
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E�ective 1st January 2018, the UAE Government will start applying the 
Value Added Tax(VAT) and UAB is obliged by law to apply VAT on products 
and services pursuant to the relevant laws.

إعتبار¸ من ا�ول من يناير للعام 2018 سوف تبدأ حكومة ا¨مارات العربية المتحدة في تطبيق ضريبة القيمة
المضافة، البنك العربي المتحد ملزم بموجب القانون بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماته ومنتجاته

وفق¹ للقوانين ذات الصلة.


