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إبتداًء من ٢٣ يوليو ٢٠١٨
 Effective from 23rd July 2018

التقليدي اإلسالمي وصف المنتجات/ الخدمات

الحساب الشخصي

مجانًا رسوم فتح الحساب

3,000 درهم  الحد األدنى  )لمعدل الرصيد الشهري(

مجانًا  الحد األدنى  )لمعدل الرصيد الشهري( - الحسابات المدرجة )في حال تحويل الراتب للبنك العربي المتحد(

25 درهم / 15 يورو و دوالر / 10 جنيه استرليني رسوم عدم توفر الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري للحساب الجاري )3,000 درهم و 1,000 دوالر/ جنيه 
استرليني/ يورو(

25 درهم / 15 يورو و دوالر / 10 جنيه استرليني رسوم عدم توفر الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري للحساب التوفير )3,000 درهم و 1,000 دوالر / جنيه 
استرليني / يورو(

25 درهم / 15 يورو و دوالر / 10 جنيه استرليني رسوم عدم توفرالحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري للحساب تحت الطلب )10,000 درهم و 3,000 دوالر / جنيه 
استرليني / يورو(

مجانًا رسوم خدمة العمالء

مجانًا عدم إستالم الراتب

10 درهم دفع الفواتير)من خالل فروع البنك العربي المتحد فقط(

100 درهم عمولة اغالق الحساب

مجانًا رسوم الحسابات المجمدة

25 درهم خارج الدورة المحددة كشف الحساب )للدورة( )مجانيًا خالل الدورة المحددة(

10 درهم لكل معاملة إضافية خدمات الصراف / إيداع نقدي من خالل فروع البنك العربي المتحد )6 مجانًا في الشهر الواحد(

6 معامالت مجانية لكل شهر في أي من فروع البنك 
و10 دراهم لكل معاملة إضافية رسوم السحب النقدي من خالل فروع البنك العربي المتحد بالدرهم اإلماراتي

مجانًا سحوبات نقدية و إيداع من خالل فروع البنك العربي المتحد

500 درهم ) لحاملي التمويل الشخصي يمكن 
فتح الحساب بدون رصيد( الحد األدنى لفتح الحساب

IslamicConventionalDESCRIPTION OF PRODUCTS / SERVICES 

PERSONAL ACCOUNT

FreeAccount Opening Fee

AED 3,000Minimum Balance (Monthly Average Credit Balance)

FreeMinimum Balance (Monthly Average Credit Balance) - Payroll account (where 
salary transferred to UAB)

AED 25 / USD & EUR 15 / GBP 10Breach of Min Balance for current account (AED 3,000 & USD/GBP/EURO 1,000)

AED 25 / USD & EUR 15 / GBP 10Breach of Min Balance for savings account (AED 3,000 & USD/GBP/EURO 1,000)

AED 25 / USD & EUR 15 / GBP 10Breach of Min Balance for call account (AED 10,000 or USD/GBP/EURO 3,000)

FreeRelationship Fee

FreeNon Receipt of Salary

AED 10Utility Bill Payment (Counter Payment Only)

AED 100Account closure fee 

FreeDormant Account Charges

AED 25 outside the cycleStatement of Account (Per Cycle) (Free within the agreed cycle)

AED 10 Per Additional TransactionTeller Services /Cash deposit (AED) over UAB counter (6 Free per Month)

6 free transactions pm at any branch 
Additional transaction AED10 Cash withdrawal charge over UAB counter in AED

FreeBulk cash deposit & withdrawal at teller counter

AED 500 (For personal finance holders 
account can be opened with zero balance 

only)
Minimum balance for opening account

تمويل شخصي لألفراد

25 درهم غير ذلك )نسخة القرض ، وإصدار بيان االسترداد ، وتأكيد التدقيق ، إلخ. استرداد السجالت القديمة )التحقيق 
لكل معاملة(( التي يطلبها العمالء

تمويل السيارات

60 درهم إصدار خطاب إلتزامات

البطاقات اإلئتمانية

50 درهم  رسوم شهادة إلتزامات /عدم وجود إلتزامات 

تمويل السكن

85 درهم إصدار خطاب إلتزامات

100 درهم إنتاج بيان غير قياسي / نسخة من الوثائق األصلية

75 درهم شهادة أخرى

150 درهم إصدار شهادة عدم ممانعة )شهادة عدم الممانعة للمطور / دائرة األراضي و األمالك / التأمين الخ ...(

95 درهم شهادة إخالء

90 درهم طلب خطابات أخرى )غير خطاب المديونية الخ ...(

CONSUMER FINANCE 

AED 25Other (loan copy, issuing redemption statement, audit confirmation etc.Retrieval 
of old records (investigation per transaction)) requested by customers

CAR FINANCE

AED 60Issuance of Liability Letter to Other Banks

CREDIT CARDS 
AED 50Liability / No Liability Letter Charges

HOME FINANCE
AED 85Issuance of Liability Letter 

AED 100Non-standard statement production/copy of original documentation

AED 75Other Certificate

AED 150Issuance of No Objection Certificate (NOC for developer/DLD/Insurance etc…)

AED 95Clearance letter

AED 90Request of Other Letters  (No liability letter etc….)

التعليمات المستديمة

       25 درهم من خالل الفرع ومجانًا من خالل 
الخدمات  المصرفية عبر اإلنترنت  رسوم التسجيل

  25 درهم من خالل الفرع ومجانًا من خالل الخدمات  
المصرفية عبر اإلنترنت  رسوم التعديل/إلغاء

مجانًا رسوم المعامالت من حساب إلى آخر في البنك

٥ درهم + 1 درهم للرسوم المصرف المركزي من 
خالل الفرع

ومجانًا من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
رسوم المعامالت من داخل الدولة عبر المصرف المركزي

 25 درهم من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  
و75 درهم من خالل الفرع   رسوم المعامالت الخارجية

25 درهم لكل معاملة الرسوم في حال عدم اكتمال المعاملة لعدم توفر الرصيد الكافي

STANDING INSTRUCTIONS

AED 25 Through Branch
Free Through online BankingRegistration/Setup  Fee  

AED 25 Through Branch
Free Through online BankingAmendment/Cancellation Fee

FreeTransaction fee account to account within UAB

AED 5 + AED 1 for CB Charges through 
branches

Free through Online banking
Transaction fee within UAE through Central Bank 

AED 25 through UAB online 
 AED 75 through branchTransaction Fee for international transaction

AED 25 per transactionCharge if transaction not effected due to insufficient funds

خطابات - المنتجات للخدمات المصرفية لألفراد

الحساب الشخصي

50 درهم شهادة رصيد حساب

60 درهم خطاب إلتزامات إلى الدوائر الحكومية/ السفارات 
60 درهم خطاب إلتزامات إلى المؤسسات المالية
50 درهم شهادة إخالء طرف/ شهادة فك رهن
60 درهم شهادة عدم وجود إلتزامات

100 درهم رسالة مرجع

LETTERS - ALL RETAIL PRODUCTS

PERSONAL ACCOUNT
AED 50Account Balance Letter

AED 60Liability letter issued to government departments/embassies
AED 60Liability letter issued to financial institutions 
AED 50Clearance certificate / Release letter
AED 60No Liability Letter

AED 100Reference letter 

Retail Banking Shedule of Charges جدول الرسوم للخدمات المصرفية لألفراد
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إبتداًء من ٢٣ يوليو ٢٠١٨
 Effective from 23rd July 2018

التقليدي اإلسالمي شيك بنكي/ أوامر الدفع عند الطلب

األول 25 صفحة مجانية لحساب جديد، 1 درهم لكل 
صفحة إضافية رسوم إصدار دفتر شيكات

100 درهم الشيك المرتجع المسحوب على الحساب )لكل أداة / شيك(

مجانًا الشيكات المستحقة الدفع في المراكز التي ال يتوفر فيها مرفق مقاصة البنك المركزي

مجانًا الشيك المرتجع المودع في الحساب الخاص

مجانًا تحصيل الشيكات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

0.125 % من قيمة الشيك،                                                        
الحد األدنى  200 درهم / 60 دوالر/ 60 يورو

 + 50 درهم الرسوم البريدية
تحصيل الشيكات بالعملة األجنبية من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

10 درهم شيك مرتجع على بنك آخر

100 درهم شيكات مرتجعة بالعملة األجنبية للتحصيل الخارجي مسحوبة على بنك آخر

10 درهم اإلحتفاظ بالشيكات المؤجلة

٥0 درهم سحب الشيكات المؤجلة

٥0 درهم  إلغاء/إيقاف دفع شيك بنكي أو أوامر الدفع

مجانًا في داخل اإلمارات العربية المتحدة شيكات مرتجعة للتحصيل الخاص مسحوبة على البنك العربي المتحد )لكل أداة / شيك(

205 درهم شيكات مرتجعة للتحصيل الخاص مسحوبة على بنك آخر )لكل أداة / شيك(

مجانًا شيك مقابل - السحب النقدي

أقل من سنة 10 درهم و أكثر من سنة 20 درهم نسخة عن الشيك

IslamicConventionalCHEQUES/MANAGER’S CHEQUE / DEMAND DRAFT
First 25 leaves free for new account

 Rest AED 1 per cheque leafCheque book issuance charge

AED 100Cheque returned drawn on the account(per instrument/Cheque)

FreeCheques payable at centers where Central Bank clearing facility is not available

FreeReturned cheque deposited in own account

FreeCheques collection within UAE

0.125% of cheque amount, minimum 
AED 200 / USD 60/EUR 60 + AED 50 

postal charges
Foreign currency cheque for collection international collection

AED 10Outward clearing

AED 100Outward cheque in foreign currency for international collection

AED 10Retain Postdated cheques

AED 50Withdrawal of Postdated cheque

AED 50Stop Payment or Cancellation of Manager Cheque or Demand Draft

Free within UAESpecial clearing inward (per instrument / cheque)

AED 205Special clearing outward (per instrument / cheque)

FreeCounter Cheques - cash withdrawal
Less than 1 year AED 10 & Over 1 year 

AED 20Cheque photocopy

الحواالت 

 من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت مجاني،            
ومن خالل الفرع 5 درهم )1 درهم إضافي لكال 

 )”OUR”القناتين لرمز
تحويل محلي بالدرهم اإلماراتي )للتعليمات الدورية، تطبيق رسوم إضافية بقيمة 50 درهم إماراتي(

 75 درهم من خالل الفرع                                                      
و25 درهم من خالل الخدمات المصرفية 

عبر اإلنترنت

تحويالت بواسطة سويفت بالعملة األجنبية )سيتم تطبيق رسوم إضافية بقيمة 100 درهم إذا كانت جميع 
الرسوم على حساب المرسل(

100 درهم + رسوم بنكية على الخدمات التواصل إسترجاع مبلغ الحوالة التلكسية و وضعية الحوالة

100 درهم + رسوم بنكية على الخدمات التواصل رسوم تعديل التحويل

مجانًا مدفوعة نقدًا لعمالء البنك بالدرهم اإلماراتي

مجانًا إيداع تحويل من حساب الدوالر/جنيه إسترليني/ يورو إلى نفس الحساب بنفس العملة

سعر الصرف فقط إيداع تحويل من حساب الدوالر/جنيه إسترليني/ يورو إلى حساب الدرهم اإلماراتي 

 75درهم من خالل الفرع                                                      
و25 درهم من خالل الخدمات المصرفية عبر 

اإلنترنت
تحويل مبلغ / رسوم تحويل األموال / معاملة )دولية(

75 درهم  أوامر الدفع عند الطلب/ إصدار أمر الدفع/إلغاء

100 درهم                                                                                   
لكل حوالة بالعملة األجنبية وضعية الدفع و إسترجاع مبلغ الحوالة

مجانًا نسخة سويفت

الودائع

٥,000 درهم الحد األدنى لفتح حساب )بالدرهم اإلماراتي(

الحد األدنى لفتح حساب )عمالت أخرى(  3,000 دوالر / 3,000 يورو / 3,000 جنيه استرليني

معدل سعر السوق رسوم سحب الوديعة الثابتة قبل إنتهاء مدة االستحقاق

٪1 مجانًا رسوم إغالق الحساب - وديعة ألجل

السحب على المكشوف

1٩٪ سنويًا الفائدة/عمولة الربح على السحب المكشوف

٢00 درهم رسوم تسهيالت دوارة)رسوم انشاء الحد اإلئتماني(

٢00 درهم رسوم تجديد الحد اإلئتماني

1٥0 درهم  السحب على المكشوف المؤقت )لكل طلب(

1٥0 درهم تجاوز الحد األقصى للسلف

سلف )إسالمي(

ال يوجد معدل الربح

300 درهم رسوم انشاء الحد اإلئتماني

300 درهم رسوم تجديد الحد اإلئتماني

1٥0 درهم تجاوز الحد األقصى للسلف*

250 درهم  )تطبق فقط عند إستخدام 
الحد اإلئتماني( رسوم شهرية

REMITTANCES
Online Request is Free / Branch Request 

is AED 5 (both channels additional AED 1 
for code ”OUR”)

Local AED transfer
(For Standing Orders, an additional charge of AED 50 is applicable)

AED 25 through UAB online 
 AED 75 through branch

Swift transfer foreign currency
(Additional fee of AED 100 will be applicable if all charges are on remitter account)

AED 100 + correspondence Bank chargesRecall of TT Funds/ TT Return/ Investigation of TT Status

AED 100 + correspondence Bank chargesAmendment details of transfer

FreeCredit to the account holder in AED

FreeCredit Transfer from USD/EUR/GBP to same currency account

Exchange rate onlyCredit Transfer from USD/EUR/GBP to AED account

AED 25 through UAB online 
 AED 75 through branchFund transfer/remittance fees/transaction (International)

AED 75Demand Draft / Pay Order Issuance / Cancellation

AED 100 each for FCY TransfersPayments Investigation & Recall of Money Transfer

FreeSwift copy 

DEPOSITS

AED 5,000Minimun opening balance (AED)

USD 3,000 / EUR 3,000 / GBP 3,000Minimum opening balance (other currencies)

Prevailing Rate ApplicablePremature withdrawal charge of fixed deposit

Free1%Account closure fees - Term deposits

OVERDRAFTS

19% paInterest / Profit rate of overdraft

AED 200Revolving Overdrafts Fees (limit set up fee)

AED 200Limit renewal fee

AED 150Temporary Overdraft charge (per request)

AED 150Excess Over limit

SALAF (Islamic)

NILProfit rate 

AED 300Limit Set up fee

AED 300Limit renewal fee

AED 150Excess over limit*

AED 250 (applicable only in case of limit 
utilisation)Fixed monthly Fee
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إبتداًء من ٢٣ يوليو ٢٠١٨
 Effective from 23rd July 2018

تمويل السكن

الحد األقصى 1٪ من مبلغ التمويل تمويل رسوم إجراء المعامالت

الحد األقصى 3,000 درهم رسوم تقييم العقار

التأمين التكافلي   0.4 ٪ سنويًا من المبلغ المستحق

1,000 درهم التأمين التكافلي

%0.06 سنويًا من قيمة العقار رسوم التأمين على العقار )من المبلغ المؤمن عليه(

1 ٪ من البلغ المتبقي أو 10,000 درهم     السداد الجزئي/ النهائي المبكر على الرصيد المتبقي )من أي مصدر(

٢٥0 درهم رسوم إعادة الجدولة

2٪ - الحد األقصى 700 درهم عمولة التأخر في سداد القسط

100 درهم لكل تأجيل    رسوم تأجيل القسط

تمويل السيارة

 الحد األدنى 500 درهم والحد األقصى 2,500 درهم   
من 1٪ من مبلغ التمويل رسوم إدارية

مجانًا التأمين التكافلي )خارجي(

2٪ - الحد األقصى 500 درهم عمولة التأخر في سداد القسط

1٪  من البلغ المتبقي
                                           ٪1 
من ربح مستقبلي غير 

مدفوع
السداد الجزئي/النهائي من جميع المصادر بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة

مجانًا خطاب عدم ممانعة إلدارة المرور

100 درهم رسوم إلغاء

ال يوجد إستبدال الشيكات المؤجلة الحالية بشيكات جديدة

1٪ من القسط دفع تقسيط مبكر

100 درهم لكل تأجيل   رسوم تأجيل القسط

٢٥ درهم تغيير موعد تاريخ الدفعات المستحقة 

٢٥0 درهم رسوم إعادة الجدولة

HOME FINANCE

up to 1% of Finance AmountFinance Processing Fee

up to AED 3,000Property Valuation Fee

0.4% p.a of outstanding balance Life / Takaful Insurance 

AED 1,000Life / Takaful Insurance assignment fee

0.06% p.a of property valueProperty Insurance

1% of remaining balance max 
AED 10,000/-Full/Partial Early settlement on outstanding balance (any source)

AED 250Rescheduling fee

2% - Max AED 700Delayed payment penal charges /Installment default fee

AED 100 per defermentInstallment deferment fee

AUTO FINANCE
1% of finance amount Min AED 500 Max 

AED 2,500Processing fee 

FreeCredit Life Insurance / Takaful (External)

2% -  Max AED 500Delayed payment penal charges 

1% of unpaid future 
profit1% of outstandingFull/Partial Early settlement from all sources including EOSB

FreeNOC to Traffic department

AED 100Cancellation Fee

NilReplacement of existing postdated Cheques with new postdated Cheques

1% of InstallmentAdvance payment of installment 

AED 100 per defermentInstallment deferment fee

AED 25Change of due date on standing instructions 

AED 250Rescheduling fee

الخدمات اآللية

مجانًا )UAB Online( الخدمات المصرفية عبر االنترنت

مجانًا اإلشتراك بخدمة الرسائل القصيرة

مجانًا دفع الفواتير )من خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت والصراف اآللي(

التمويل الشخصي لألفراد

  الحد األدنى 500 درهم والحد األقصى 2,500      
درهم من 1٪ من مبلغ التمويل رسوم زيادة القرض - )تحتسب على مبلغ زيادة القرض(

لغاية  1.49 ٪ التأمين التكافلي

2٪ - الحد األقصى 200 درهم عمولة التأخر في سداد القسط*

 1٪ من المبلغ المتبقي                       
أو 10,000 درهم  

 1٪ من ربح مستقبلي 
غير مدفوع أو درهم 10,000  السداد المبكر/الجزئي/النهائي من جميع المصادر بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة

 1٪  من البلغ المتبقي                       
أو 10,000 درهم   ال يوجد رسوم السداد المبكر وإعادة رفع قيمة التمويل

100 درهم لكل تأجيل             رسوم تأجيل القسط

*100 درهم  رسوم عدم سداد قسط

٢٥0 درهم رسوم إعادة الجدولة

1٪  من البلغ الجزئي
 أو 10,000 درهم  

 1٪ من ربح مستقبلي 
غير مدفوع أو درهم 10,000 السداد الجزئي/النهائي من جميع المصادر بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة

100 درهم رسوم إلغاء التمويل

AUTOMATED SERVICES

FreeInternet banking (UAB online)

FreeSMS Banking subscription

FreeUtility Bill Payment (Online & ATM)

PERSONAL FINANCE 

1% of finance amount Min AED 500 Max 
AED 2,500Processing fee - (for Top-up, its on top up amount)

up to 1.49%Credit Life Insurance / Takaful

2% - Max AED 200Delayed payment penal charges* 

1% of unpaid future 
profit or Max AED 

10,000

1% of remaining 
balance or AED 

10,000
Early/Partial/Final settlement from other sources/End of Service Benefits (EOSB) 

Nil
1% of remaining 
balance or AED 

10,000
Early settlement fee for top-up

AED 100 per defermentInstallment deferment fee

AED 100*Installment default fee

AED 250Rescheduling fee

1% of unpaid future 
profit or Max AED 

10,000

1% of partial 
payment amount or 

AED 10,000
Full/Partial settlement from all sources including EOSB

AED 100Finance Cancellation Fee

التقليدي اإلسالمي صندوق خزينة اإليداع 

التأمين على مفتاح الصندوق 1,000 درهم

٥00 درهم الرسوم السنوية للصندوق الصغير

٧٥0 درهم الرسوم السنوية للصندوق المتوسط

الرسوم السنوية للصندوق الكبير 1,000 درهم

الرسوم السنوية للصندوق الكبير جدا 1,100 درهم

IslamicConventionalSAFE DEPOSIT BOXES

AED 1,000Deposit for safe deposit key

AED 500Annual fee for small box

AED 750Annual fee for medium box

AED 1,000Annual fee for large box

AED 1,100Annual fee for x-large box
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إبتداًء من ٢٣ يوليو ٢٠١٨
 Effective from 23rd July 2018

التقليدي اإلسالمي البطاقات اإلئتمانية

55 يومًا فترة إعفاء الرسوم مجانية )في حال الدفع ١٠٠٪ على أو قبل التاريخ المحدد(

٪٥ الحد األدنى للمبلغ المستحق

األسعار الشهرية لألفراد

٪2.79 900 درهم / رسوم مثبتة بطاقة إنفنيت

٪2.99 ال يوجد بطاقة بالتينيوم

٪2.99 ال يوجد بطاقة بزنس

٪3.19
إعتمادًا على الصنف 

والحد اإلئتماني من 350 
درهم إلى 750 درهم

بطاقة تيتانيوم

   3٪ مع حد أدنى

 100 درهم  
100  درهم رسوم السحب النقدي المقدم

مجانًا الرسوم للسنة األولى

السنة الثانية فصاعدا

1,٥00  درهم مجانًا مدى الحياة بطاقة إنفنيت

750 درهم ال يوجد بطاقة بالتينيوم

٤00 درهم ال يوجد بطاقة بزنس

300 درهم مجانًا مدى الحياة بطاقة تيتانيوم

مجانًا عمولة البطاقة الفرعية

٧٥ درهم  إعادة إصدار البطاقة )المفقودة أو المتضررة(

1٩٩ درهم رسوم تجاوز الحد األقصى

٢30 درهم رسوم السداد المتأخر

٥0 درهم رسوم تعديل الحد األدنى لبطاقة االئتمان

0.89٪ من المبلغ المستحق رسوم تأمين درع الحماية

٤٥ درهم كشف حساب طبق األصل

٦٥ درهم نسخ من قسائم المشتريات

٪3 رسوم تحويل العملة

100 درهم رسوم الشيكات المرتجعة 

٪٢.٥ مصدر رسوم المعامالت

3٪ أو درهم 300 100 درهم رسوم إجراء الترتيبات لتحويل الرصيد

٢٪ أو درهم ٢00 ال يوجد رسوم إجراء الترتيبات للنقد السهل

٢٥ درهم رسوم أخرى )تغيير تاريخ االستحقاق على التعليمات الدائمة ، رسوم البريد السريع ، رسوم الكشف ، رسوم 
تسليم البطاقة ، إلخ(

٪٢.٥ رسوم التداول بالعمالت )البطاقة اإلئتمانية(

٥0 درهم ال يوجد رسوم إدارية على التقسيط المجدول

IslamicConventionalCREDIT CARDS

55 daysMaximum grace free days (in case of 100% payment on or before due date)

5%Minimum payment due on balance

Retail monthly rates

AED 900 / fixed fee2.79%Infinite

NA2.99%Platinum

NA2.99%Business

Based on slab from 
AED 350 up-to AED 

750 Based on the 
card limit

3.19%Titanium

AED 1003% with minimum 
AED 100Cash advances fees

FreeAnnual fees 1st year

2nd year onwards

Free for lifeAED 1,500Infinite

NAAED 750Platinum

NAAED 400Business

Free for lifeAED 300Titanium

FreeSupplementary cards fees

AED 75Card replacement (lost / damaged)

AED 199Over limit Charge

AED 230Late payment fee

AED 50Credit card limit amendment fee

0.89% of outstanding balanceCredit shield insurance charge  

AED 45Duplicate statement

AED 65Copy of sales voucher

3%Currency Conversion Fee

AED 100Returned cheque fee

2.5%Issuer Markup Fee

AED 1003% or AED 300Balance Transfers (BT) Processing Fee

NA2% or AED 200Easy Cash Processing Fee 

AED 25Other fees (Change of due date on standing instruction, courier charges, 
statement charges, card delivery charges, etc)

2.5%FX transaction markup fees (CC)

NAAED 50Processing fee on Installment Plan
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 Effective from 23rd July 2018

التقليدي اإلسالمي بطاقة الخصم

مجانًا إصدار بطاقة الخصم

مجانًا رسوم بطاقة الخصم اإلضافي

25 إعادة إصدار بطاقة الخصم )مفقودة أو متضررة(

25 درهم إلعادة إصدار بطاقة                                                           
و ال يوجد رسوم إلستبدال الرقم السري إعادة إصدار أو استبدال الرقم السري

مجانًا رسوم للسحب النقدي من الصراف اآللي

2 درهم السحب النقدي من خالل شبكة اإلمارات للربط اإللكتروني

اإلستفسار عن الرصيد من خالل شبكة اإلمارات للربط االلكتروني 1 درهم

معاملة مرفوضة من خالل شبكة اإلمارات للربط االلكتروني ٢ درهم

السحب النقدي من خالل الشبكة الخليجية ٦ درهم

اإلستفسار عن الرصيد من خالل الشبكة الخليجية 3 درهم

معاملة مرفوضة من خالل الشبكة الخليجية 3 درهم

10 درهم + التداول السحب النقدي الدولي )خارج اإلمارات و الشبكة الخليجية(

اإلستفسار عن الرصيد الدولي )خارج اإلمارات والشبكة الخليجية(  10 درهم

معاملة مرفوضة )خارج اإلمارات و الشبكة الخليجية(  10 درهم

نسخ من قسائم المشتريات ٢٥ درهم

٪2 رسوم تحويل العملة

رسوم تحقيق في النزاع ٥0 درهم

٪2 رسوم إدارية لتحويل العمالت األجنبية إضافة إلى سعر صرف العمالت األجنبية

مجانًا تجديد بطاقة الخصم 

IslamicConventionalDEBIT CARD

FreeDebit card issuance

FreeSupplementary cards fees

25Debit card replacement (lost / damaged)

Nil for new pin & AED 25 for replacementDebit card issuance of new PIN/ Replacement

FreeOwn ATM Withdrawal fee 

AED 2Withdrawal through UAE Switch

AED 1Balance Enquiry through UAE Switch

AED 2Declined Transaction through UAE Switch

AED 6Cash withdrawal through GCCNET

AED 3Balance Enquiry through GCCNET

AED 3Declined transaction through GCCNET

AED 10 + ForexInternational Cash Withdrawal (outside UAE and GCCNET)

AED 10International Balance Enquiry (outside UAE and GCCNET)

AED 10Declined Transaction (outside UAE and GCCNET)

AED 25Copy of Sales voucher/slip

2%Currency Conversion Fee

AED 50Dispute Transaction Fee

2%Processing fee for foreign currency transaction added to the foreign exchange rate

FreeDebit Card renewal

* Will be credited into the charity account for Islamic Banking. * سيتم إضافتها إلى حساب المؤسسة الخيرية للصيرفة اإلسالمية.

تطبق الشروط و األحكام.
إن البنك العربي المتحد مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

.)VAT( اعتبارًا من ٢٣ يوليو 2018، بعض الرسوم والمصاريف سوف تخضع لزيادة بقيمة 5 ٪ التي تمثل ضريبة القيمة المضافة

Terms & Conditions apply.
United Arab Bank is licensed by the Central Bank of UAE.
Effective 23 July 2018, certain fees & charges are subject to additional 5% as Value Added Tax (VAT) where applicable.


