الئحة رسوم الخدمات المصرفية
Schedule of Charges

Returned cheques drawn on DIB by the customer

الشيكات المرتجعة المسحوبة علينا من المتعاملين

Insufficient Balance (internal & external clearing and cash payment)

105

105

)لعدم وجود رصيد كافٍ (مقاصة داخلية وخارجية وسداد نقدي

Returned Murabaha Cheques (DIB)

105

105

شيكات أقساط مرابحة مرتجعة

Insufficient Balance (Direct Debit)

26.25

ٍ
)كاف (الخصم المباشر
لعدم وجود رصيد

26.25

Certificate to whom it may concern (Arabic & English)

) إنجليزي-شهادات لمن يهمه األمر(عربي

Certificate issued to Economic Depts. in UAE

52.50

52.50

الشهادات الصادرة للدوائر االقتصادية في اإلمارات

Confirmation of Balances Certificate of Audit Firms

52.50

52.50

شهادات المصادقات الخاصة بمكاتب التدقيق

Other certificates to whom it may concern/as per customer request

52.50

52.50

 لجهات مختلفة) حسب طلب المتعامل/ شهادات لمن يهمه األمر (األخرى

Copying Documents

نسخ المستندات

Old document - Less than one year (per document)

10.50

Old document - More than one year (per document)

21

10.50

)مستندات مضت عليها أقل من سنة (للمستند الواحد

21

)مستندات مضت عليها أكثر من سنة (للمستند الواحد

Deposit Lockers

خزائن األمانات

Insurance security (one-time payment, refundable)

500

Small size (annually)

1,050

Medium size (annually)

1,312.50

Large size (annually)

2,100

) مسترد,التأمين على الخزانة (يدفع مرة واحدة

500
1,050

2,100

)الحجم الكبير (سنويًا
التمويل

63

63

إصدار شهادة مديونية

Issuance of No Objection/Clearance Letter

52.50

52.50

براءة ذمة/إصدار شهادة المانع

Other Certificates & Statements

52.50

52.50

جميع أنواع الشهادات واإلفادات األخرى

Reissuance of Installment Cheques
Award Full Payment
Application to change Guarantor (after approval)
Insufficient funds for Direct Debit Authority

105

105

50

50

طلب احتساب مكافأة السداد الكامل

100

100

)طلب استبدال الكفيل (عند الموافقة

26.25

إعادة إصدار شيكات األقساط

26.25

عدم كفاية الرصيد لتوكيل الخصم المباشر

Cash Withdrawal/Cheques

شيكات/سحب نقدي

Cash Withdrawal Slip from Current Account

-

Stop Payment Cheques (Police letter)

26.25

-

إشعار السحب النقدي للحساب الجاري

26.25

)إيقاف شيك (بعد موافقة الشرطة

Issuing a Manager’s Cheque in UAE Currency

إصدار شيك مدير بالعملة المحلية

Bank Customers

31.50

Banks (special clearing)

105

31.50

ألصحاب الحسابات بالبنك

105

)البنوك (مقاصة خاصة

Cancellation of Manager's Cheque

52.50

52.50

إلغاء شيك مدير

Demand Draft Issuance

52.50

52.50

إصدار حوالة

21

إلغاء حوالة

Demand Draft Cancellation

21

Standing Order Instructions

التعليمات المستديمة

One-time Set-up Charge

52.50

52.50

رسوم التفعيل لمرة واحدة

Standing Order Execution Charges

رسوم تنفيذ التعليمات المستديمة

Within DIB Accounts

Free

مجانًا

ضمن حسابات بنك دبي اإلسالمي

To other Banks within UAE

26.25 + CB charges

 رسوم المصرف المركزي+ 26.25

إلى بنوك أخرى داخل دولة اإلمارات

To other Banks outside UAE

26.25 + TT charges

 رسوم الحوالة بالتـلكـس+ 26.25

إلى بنوك أخرى خارج دولة اإلمارات

Amendments to the Standing Order

10.50

10.50

تعديل التعليمات المستديمة

Cancellation of the Standing Order

10.50

10.50

إلغاء التعليمات المستديمة

Correspondent Bank charges: May vary according to country, currency and correspondent Bank

21

21

)لتغطية الحساب الجاري من حساب آخر للمتعامل تحت نفس الرقم (لكل مرة

Authorisation Application (one-off)

26.25

26.25

ألول مرة عند إدخال الطلب

Coverage Cancellation

10.50

10.50

إلغاء التغطية

Inward Remittances

الحواالت الواردة

Fund transfers/payment Orders (dirhams or foreign currency) credited to beneficiary having accounts with DIB
Collection of Cheque

10.50 + Telex charges

-

 أوامر الدفع (بالدرهم أو بالعملة األجنبية) المضافة لحساب المستفيدين أصحاب الحسابات في البنك/لحواالت

 رسوم التلكس+ 10.50

تحصيل شيك

Outward Remittances

الحواالت الصادرة

By Telex/SWIFT for DIB customers (local)

5.25+ CB charges

 رسوم المصرف المركزي+ 5.25

)السويفت لمتعاملي البنك (داخل الدولة/بالتلكس

By Telex/SWIFT for DIB customers through Al Islami Online Banking (local)

1.05+ CB charges

 رسوم المصرف المركزي+ 1.05

)السويفت لمتعاملي البنك من خالل خدمة اإلسالمي أون الين المصرفية (داخل الدولة/بالتلكس

By Telex/SWIFT for DIB customers (international)

63

63

) السويفت لمتعاملي البنك (خارج الدولة/ بالتلكس

By Telex/SWIFT for DIB customers through Al Islami Online Banking (international)

36.75

36.75

) السويفت لمتعاملي البنك من خالل خدمة اإلسالمي أون الين المصرفية (خارج الدولة/ بالتلكس

Issuing Manager's Cheque in foreign currency

52.50

52.50

إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية

Cancellation of Manager's Cheque in foreign currency

10.50

10.50

إلغاء شيك مصرفي بعملة أجنبية

Collection of Cheque

105 + Courier charges 52.50 for GCC, 84 for others

Returned cheques drawn on Banks outside the UAE

105

Stop Payment of Cheque/Remittance outside the UAE (police letter)

10.50+ fee of Telex/SWIFT

Express Transfer Processing Fee

36.75

) للدول األخرى84 ، ضمن دول مجلس التعاون52.50(  رسوم النقل+ 105
105

تحصيل شيك
ارتجاع شيك مسحوب خارج الدولة

السويفت/  رسوم التلكس+ 10.50
36.75

) حوالة خارج الدولة (بعد موافقة الشرطة/ إيقاف شيك
رسوم خدمة التحويل السريع

Correspondent Bank charges: May vary according to country, currency and correspondent Bank

 قد تختلف حسب البلد والعملة والبنك المراسل:رسوم البنوك المراسلة

Bank Statements (received from the branch)

)كشوفات الحسابات (االستالم باليد من الفرع

Account statement for the current period (per cycle)

0

Account statement for the previous year (per cycle)

26.25

26.25

)كشف حساب لمدة سابقة (لكل دورة

Account statement via post outside regular cycle (per statement)

26.25

26.25

)كشف حساب عبر البريد خارج الدورة االعتيادية (للكشف الواحد

0

)كشف حساب للمدة الحالية (لكل دورة

Post-dated Cheques

الشيكات مؤجلة الدفع

For collection in favour of the Bank (to settle liabilities)

-

e-Trader

Plus

Premium

Infinite

Ultimate

ألتميت

إنفنيت

بريميوم

بالس

حساب التاجر

Set-up Fee*

Free

1,050

788

525

263

263

525

788

1,050

مجانًا

رسوم التسجيل

Additional User

Free

105

105

105

Free

مجانًا

105

105

105

مجانًا

مستخدم إضافي

Online Annual Maintenance

Free

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

مجانًا

الصيانة السنوية للحساب عبر اإلنترنت

Billers
Dubai Economic Department Fee
Emaratech Fee

21

21

flydubai Fee

105

105

رسوم فالي دبي

Dubai Trade Fee

2.10

2.10

رسوم دبي التجارية

10.50

10.50

Emaar Fee

Broken Deposit

26.25

) أشهر6 رسوم غلق الحساب (إذا تم غلقه خالل

26.25*

*26.25

)رسوم صيانة حساب اإلسالمي الجاري (للشهر

Deducted on the first Sunday of every month (accounts with monthly average balance of AED 3,000 or more are exempted)

) درهم أو أكثر3,000 *تخصم في أول يوم أحد من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون معدل الرصيد الشهري فيها

*

26.25 )(األول مجاني
*26.25

Deducted on the first Sunday of every month (Accounts with monthly average balance of AED 3,000 or more are exempted)

Teller Fee (per transaction)

*

(first 6 free per month) 10.50
26.25*

) صفحات10( *رسوم إصدار دفتر الشيكات

10.50 ) مجانية بالشهر6 (أول
*26.25

Deducted on the first Sunday of every month (accounts with monthly average balance of AED 3,000 or more are exempted)

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة
)الرسوم الثابت لصيانة حساب اإلسالمي الجاري بالس (للشهر

) درهم أو أكثر3,000 *تخصم في أول يوم أحد من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون معدل الرصيد الشهري فيها

Cheque book issuance (25 leaves)

26.25

*

Teller fee (per transaction)

) (للشهر1  في2 رسوم صيانة حساب اإلسالمي

26.25

*

*

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة

) درهم أو أكثر3,000 *تخصم في أول يوم أحد من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون معدل الرصيد الشهري فيها
26.25

Al Islami Current Account Plus Maintenance Fee (per month)

) صفحة25( *رسوم إصدار دفتر الشيكات

10.50 ) مجانية بالشهر6 (أول

*

Cheque Book Issuance (10 leaves)

(first 6 free per month) 10.50

26.25

) صفحة25( *رسوم إصدار دفتر الشيكات

10.50 ) مجانية بالشهر6 (أول

Membership Fee - Mumayyaz (per month)

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة
)رسوم العضوية لحساب مميز (للشهر

Salary Transfer of AED 15,000 - AED 35,000 are exempted and customers with monthly relationship of
AED 100,000 or more are exempted

52.50

52.50

 درهم وإعفاء المتعاملين أصحاب األرصدة الشهرية التي35,000 – 15,000 إعفاء الراتب المحول الذي يبلغ
 درهم وما فوق100,000 تبلغ

Pension AED 15,000 - AED 35,000

52.50

52.50

 درهم35,000 -  درهم15,000 الراتب التقاعدي

Al Islami Savings Account Maintenance Fee (per month)

26.25*

Deducted on the first Sunday of every month (Accounts with monthly average balance of AED 3,000 or more are exempted)

*

Teller Fees (per transaction)

*

Bonus Saver Account Maintenance Fee (per month)

(first 6 free per month) 10.50
26.25*

Deducted on the first Sunday of every month (Accounts with monthly average balance of AED 3,000 or more are exempted)

*

Teller Fees (per transaction)

*

Al Islami Payroll Account Maintenance Fee (per month)

(first 6 free per month) 10.50
up to AED 26.25*

كسر الوديعة

Profit on Broken Deposit(s): Calculated based on the actual period the deposit(s) remained in the joint investment pool at the
applicable savings account profit rate

*26.25

)رسوم صيانة حساب اإلسالمي للتوفير (للشهر

)أكثر
 درهم أو3,000 *تخصم في أول يوم أحد من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون معدل الرصيد الشهري فيها
ً
10.50 ) مجانية بالشهر6 (أول
*26.25

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة
)رسوم صيانة حساب مكافآت التوفير (للشهر

)أكثر
 درهم أو3,000 تخصم في أول يوم أحد من كل شهر (تستثنى الحسابات التي يكون معدل الرصيد الشهري فيها
ً

*

10.50 ) مجانية بالشهر6 (أول
* درهم26.25 حتى

*Charges applied based on the DIB’s criteria for Employer categorization & listing

)*رسوم الصراف (للمعاملة الواحدة
)رسوم صيانة حساب اإلسالمي ألصحاب الرواتب (شهريًا
* تطبق الرسوم بنا ًء على معايير بنك دبي اإلسالمي لتصنيف وإدراج جهة العمل

ودائع الوكالة

Wakala Deposit
Wakala Deposit

حساب ودائع الوكالة

Penalty in case of Premature Liquidation

Deposit weightage and Mudareb share of profit

أوزان الودائع وحصة المضارب من األرباح
AED

USD

GBP

Euro

SAR

QAR

JPY

CAN $

One year deposit more than 100 million

72%

48%

66%

45%

36%

25%

18%

65%

 مليون100 وديعة لمدة سنة واحدة أكثر من

One year deposit less than 100 million

61%

45%

63%

43%

32%

23%

14%

59%

 مليون100 وديعة لمدة سنة واحدة أقل من

Nine months deposit more than 100 million

61%

43%

57%

39%

32%

23%

14%

54%

 مليون100 وديعة لمدة تسعة أشهر أكثر من

Nine months deposit less than 100 million

57%

39%

54%

38%

29%

19%

11%

48%

 مليون100 وديعة لمدة تسعة أشهر أقل من

Six months deposit more than 100 million

57%

39%

52%

36%

29%

22%

11%

45%

 مليون100 وديعة لمدة ستة أشهر أكثر من

Six months deposit less than 100 million

54%

36%

48%

34%

25%

16%

7%

41%

 مليون100 وديعة لمدة ستة أشهر اقل من

Three months deposit more than 100 million

52%

29%

39%

25%

22%

13%

7%

34%

 مليون100 وديعة لمدة ثالثة أشهر أكثر من

Three months deposit less than 100 million

48%

25%

36%

23%

22%

9%

4%

31%

 مليون100 وديعة لمدة ثالثة أشهر أقل من

One month deposit more than 100 million

47%

22%

31%

16%

18%

5%

4%

29%

 مليون100 وديعة لمدة شهر واحد أكثر من

One month deposit less than 100 million

43%

16%

27%

14%

11%

5%

2%

25%

 مليون100 وديعة لمدة شهر واحد أقل من

Corporate Savings Account

11%

9%

9%

7%

2%

4%

0%

4%

حساب االدخار للشركات

Savings Account

14%

11%

11%

9%

4%

3%

0%

4%

حساب االدخار

E-Savings Account

25%

19%

-

-

-

-

-

-

حساب االدخار اإللكتروني

2-in-1 Account

9%

7%

-

-

-

-

-

-

1  في2 حساب

Shaatir - Children’s Savings Account

36%

-

-

-

-

-

-

-

حساب االدخار شاطر لألطفال

Mudareb share of profit (maximum)

90%

)حصة المضارب من األرباح (الحد األقصى
ً
وفقا لتقدير البنك
* قد يتضمن عمالت أجنبية أخرى

*May include other FCY as per bank’s discretion

بطاقات اإلسالمي

Al Islami Cards
Product Type

Al Islami Credit Cards بطاقات اإلسالمي االئتمانية

Al Islami Prime Credit Cards بطاقات اإلسالمي برايم االئتمانية

رسوم االشتراك الشهري
Monthly Subscription Fee

Annual Fee الرسوم السنوية

معدل الربح الشهري لمنتج َس َلم
Monthly Profit Rate on Salam

Classic

195

Free مجانًا

Gold

375

Gold Premium

Al Islami Charge Cards بطاقات اإلسالمي للخصم الشهري

نوع البطاقة

Annual Fee *الرسوم السنوية

Annual Fee الرسوم السنوية

up to 3.25% لغاية

Free مجانًا

315

الكالسيكية

Free مجانًا

up to 3.25% لغاية

Free مجانًا

420

الذهبية

475

Free مجانًا

NA ال يوجد

NA ال يوجد

NA ال يوجد

Platinum

600

Free مجانًا

up to 3.25% لغاية

Free مجانًا

1,050

Platinum Plus

600

Free مجانًا

NA ال يوجد

NA ال يوجد

NA ال يوجد

بالتينيوم بالس

NA ال يوجد

NA ال يوجد

up to 3.25% لغاية

Free مجانًا

NA ال يوجد

سيغنتشر

1,000

Free مجانًا

up to 3.25% لغاية

Free مجانًا

NA ال يوجد

إنفنيت

Signature
Infinite

*

الذهبية بريميوم
بالتينيوم

1,575 –  درهمًا | سيغنتشر525 –  البالتينية:*الرسوم السنوية لبطاقة سكاي واردز طيران اإلمارات االئتمانية ذات العالمة المشتركة
 درهمًا367.50 –  الكالسيكية: *الرسوم السنوية لبطاقة فالي دبي االئتمانية ذات العالمة المشتركة. درهمًا2,625 – درهم | إنفنيت
–  المجزية: *الرسوم السنوية لبطاقة المستهلك ذات العالمة المشتركة. درهمًا787.50 –  درهم | سيغنتشر525 – | البالتينية
 درهم208.95 –  درهمًا | البالتينية157.50

Annual fee for Emirates Skywards co-branded credit card: Platinum – AED 525 | Signature – AED 1,575 | Infinite – AED 2,625
*
Annual fee for flydubai co-branded credit card: Classic – AED 367.50 | Platinum – AED 525 | Signature – AED 787.50
*Annual fee for Consumer Card: Reward - AED 157.50 | Platinum - AED 208.95

*

رسوم أخرى على بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم الشهري

Other Fee & Charges for all Credit & Charge Cards
Cash Withdrawal Fee (Per Transaction)

94.50

94.50

)رسوم السحب النقدي (لكل معاملة

Visa and MasterCard International withdrawal fees* (Per Transaction)

26.25

26.25

)رسوم السحب النقدي الدولي لفيزا وماستركارد* (لكل معاملة

236.25

236.25

Reissuance or Replacement Fee (Charge/Others) (Per Request)

52.50

52.50

)أخرى) (لكل طلب/رسوم إعادة اإلصدار أو االستبدال (خصم شهري

Duplicate Statement Fee (Per Request)

47.25

47.25

)رسوم كشف الحساب المطابق (لكل طلب

Copy of Sales Voucher (Per Request)

26.25

26.25

)رسوم نسخة قسيمة البيع (لكل طلب

Undertaking to donate due to Late Payment (per instance)

Monthly Profit Rate on Salam (for Emirates Skywards, Flydubai, Consumer and MyHome
Credit Cards)
Upgrade Fee**

upto 3.25%
288.75

)االلتزام بالتبرع عند السداد المتأخر (لكل حالة

معدل الربح الشهري على َس َلم (لبطاقات ائتمان سكاي واردز طيران اإلمارات وفالي دبي
)وبطاقة المستهلك وبطاقة سكني

%3.25 لغاية
288.75

**

رسوم الترقية

International Usage Fee [non-AED] (Per Transaction)

3.41% of transaction amount

 من قيمة المعاملة%3.41

)رسوم االستخدام الدولي (ما عدا الدرهم اإلماراتي) (لكل معاملة

International Usage Fee [AED] (Per Transaction)

2.09% of transaction amount

 من قيمة المعاملة%2.09

)رسوم االستخدام الدولي (للدرهم اإلماراتي) (لكل معاملة

Credit Shield Takaful Contribution (per month)

0.94% of the outstanding amount

غرامة كسر الوديعة

 من القيمة المتبقية للمعاملة%0.94

)رسوم التغطية التكافلية لالئتمان (شهريًا

Free

مجانًا

بطاقة خصم جديدة

Renewal

Free

مجانًا

تجديد البطاقة

Card Replacement/Re-issuance (damaged due to technical problem)

Free

مجانًا

)استبدال أو إعادة إصدار بطاقة (بدل تالف ألسباب فنية

Card Replacement/Re-issuance (damaged / lost card/pin) (per request)

26.25

26.25

)استبدال أو إعادة إصدار بطاقة (بدل تالف أو فقدان البطاقة أو الرقم السري للبطاقة) (لكل طلب

Copy of Sales Voucher (per request)

26.25

26.25

)رسوم نسخة قسيمة البيع (لكل طلب

Cash withdrawal from non-DIB ATM within the UAE

2 (per transaction)

) ( لكل معاملة سحب2

السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك داخل الدولة

Cash withdrawal from non-DIB ATM within the GCC

6 (per transaction)

) ( لكل معاملة سحب6

السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك خارج الدولة ضمن منطقة التعاون الخليجي

) (لكل معاملة سحب15.75

السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك خارج الدولة وخارج منطقة التعاون الخليجي

Cash withdrawal from non-DIB ATM outside the UAE and GCC

15.75 (per transaction)

Balance enquiry through non-DIB ATM within UAE

1 (per transaction)

) ( لكل معاملة1

استعالم عن الرصيد عبر أجهزة الصراف اآللي لبنوك أخرى داخل اإلمارات

Balance enquiry from non-DIB ATM within the GCC

3 (per transaction)

) ( لكل معاملة3

استعالم عن الرصيد عبر أجهزة الصراف اآللي لبنوك أخرى ضمن منطقة التعاون الخليجي

Declined transaction through non-DIB ATM within UAE

1 (per transaction)

) ( لكل معاملة1

معاملة مرفوضة عبر أجهزة الصراف اآللي لبنوك أخرى داخل اإلمارات

40.95 per month

 في الشهر40.95

)رسوم حماية المعامالت المصرفية (على بطاقات الخصم

Transaction Protect Fee (on debit cards)
International Usage Fee (Non AED)

3.25% of transaction amount

 من قيمة المعاملة%3.25

)رسوم االستخدام الدولي (ما عدا الدرهم اإلماراتي

International Usage Fee (AED)

2.09% of transaction amount

 من قيمة المعاملة%2.09

)رسوم االستخدام الدولي (للدرهم اإلماراتي

All fees & charges are in UAE Dirhams (AED) unless specified otherwise

جميع الرسوم والمصاريف بالدرهم اإلماراتي ما لم ينص على خالف ذلك

اإلسالمي للتمويل الشخصي

Al Islami Personal Finance
Due diligence and documentation fee

1.05% of financing amount (min AED 520, max AED 2,620)

Undertaking to donate due to late payment

Up to AED 210

Personal Finance Liability Consolidation due diligence
and documentation fee

1.05% of financing amount (min AED 520, max AED
2,620)

Processing Fee for due diligence and documentation against Investment / Wakala Deposit* as security

Min AED 315, Max AED 1,050

) درهم2,620  حد أقصى، درهم520  من قيمة مبلغ التمويل (حد أدنى%1.05
 درهم210 لغاية

رسوم الدراسة االئتمانية وتوثيق المستندات
االلتزام بالتبرع عند السداد المتأخر

، درهم520  من قيمة مبلغ التمويل (حد أدنى%1.05
) درهم2,620 حد أقصى
 درهم1,050  وحد أقصى، درهم315 بحد أدنى

رسم تجميع التزامات التمويل الشخصي والمعاماالت وتوثيق
المستندات
/ رسوم الدراسة ااالئتمانية وتوثيق المستندات للوديعة االستثمارية
*الوكالة

Early Settlement from same Bank Finance

1.05% or Max AED 10,000

 درهم10,000  أو حد أقصى%1.05

رسوم السداد المبكر للتمويل من نفس البنك

Early Settlement from other Bank Finance

1.05% or Max AED 10,000

 درهم10,000  أو حد أقصى%1.05

رسوم السداد المبكر للتمويل من بنك آخر

Personal Finance Rescheduling Fee

AED 262.50

Installment deferment processing charges

AED 105

*Financing where the frequency of payment is One/Bullet

Deposit liquidation after 30 days

75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة بعد

Notes:
1) One time due Diligence and documentation fee will be applicable per application
2) Fees are not refundable in-case customer’s application gets declined

غرامة كسر الوديعة

 *** سينخفض استحقاق. ** في حال الترقية الدائمة.* رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي غير التابعة لبنك دبي اإلسالمي خارج الدولة
 بالقدر الذي استخدمه،المتعامل للمكافآت والمزايا التقديرية المعمول بها (بما في ذلك استحقاقه للربح) بشكل تناسبي
.المتعامل لتسهيالت خطة الدفع الميسرة من بطاقة االئتمان

New Debit Card

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة خالل
حساب وديعة الوكالة طويلة األجل

52.50

بطاقة اإلسالمي للخصم

 من قيمة أرباح الوكالة%100

Penalty in case of Premature Liquidation

52.50

على النحو التالي

Al Islami Debit Card

100% of Wakala Profit

Long Term Wakala Deposit

as below

Cash Withdrawal fee for non-DIB ATM’s made Internationally. **In case of permanent upgrade. *** Customer’s entitlement to applicable
discretionary rewards and benefits (including entitlement to the profit) shall reduce proportionally, to the extent the customer
has availed the easy payment plan facility on the credit card

Deposit liquidation within 30 days

Deposit liquidation in < 6 Months

 يتم احتسابها بناء على أساس المدة الفعلية التي بقيت خالله في الوعاء االستثماري: الودائع المكسورة/األرباح على الوديعة
 حسب معدل الربح المطبق على حساب التوفير،المشترك

*

26.25

*

الودائع االستثمارية

Investment Deposits

الرسوم السنوية للبطاقة التابعة وبطاقة اإلنترنت
خطة الدفع الممتدة لمشتريات التجزئة والمعامالت النقدية (مثل الدفع النقدي من
***
) إلخ، وتحويل الرصيد الكامل، وخطة السداد الميسرة، وتحويل الرصيد،البطاقة
)إصدار شهادة مديونية (لكل طلب

خدمات الحساب

26.25*

رسوم إعمار

مجانًا

Account Services

Al Islami 2-in-1 Account Maintenance Fee (per month)

رسوم إماراتك

Free

إعادة واسترجاع الشيك حسب طلب المتعامل

(first 6 free per month) 10.50

رسوم دائرة التنمية االقتصادية

Annual Fee for Supplementary & Internet Cards
Extended Payment Plan on Retail Purchases and Cash Transactions (like Cash on Card,
Balance Transfer, Easy Payment Plan, Full Balance Conversion etc.)***
Issuance of Liability Letter (Per Request)

21

Teller Fee (per transaction)

10.50

السداد عبر شيك بنك دبي اإلسالمي

21

*

10.50

مجانًا

Cheque retrieved and returned as per request from customer

(1st free) 26.25

فواتير المؤسسات

Free

)للتحصيل لحساب المتعامل ( لكل شيك

Cheque Book Issuance (25 leaves)

نوع الحساب

Payment Through DIB Cheque

21

*

اإلسالمي أون الين لألعمال

)للتحصيل لحساب البنك ( تسديد مديونية

21

Al Islami Current Account Maintenance Fee (per month)

حول عبر الصراف اآللي
ّ خدمة

-

For collection in favour of customer accounts (for each cheque)

Account Closure Fee (if closed within 6 months)

خدمات الحساب

) (كحدٍ أقصى10.50

10.50 (maximum)

Account Type

تخويل للبنك

To cover the Current Account from the customer's other accounts under the same number (per transaction)

)الرسوم (درهم

Al Islami Business Online

 قد تختلف حسب البلد والعملة والبنك المراسل:رسوم البنوك المراسلة

Authorisation to the Bank

Fees (AED)

Remit to ATM

)الحجم المتوسط (سنويًا

Finance
Issuance of Liability Letter

Account Services

)الحجم الصغير (سنويًا

1,312.50

الخدمات المصرفية اإللكترونية

Electronic Banking Services

خدمات المتعاملين

Customer Services

 درهم262.50

رسوم إعادة جدولة التمويل الشخصي

 درهم105

رسوم إجراءات تأجيل األقساط
*التمويل حيث طريقة السداد هي دفعة واحدة

:مالحظات
) تطبق رسوم الدراسة اإلئتمانية ومستندات المعاملة مرة واحدة لكل طلب تمويل1
) ال يتم استرجاع الرسوم في حال تم رفض الطلب2

100% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%100

Deposit liquidation in >= 6 months < 12 Months

75% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%75

 شهرًا12 <  أشهر6 => غرامة كسر الوديعة في

Deposit liquidation in >= 12 Months < 24 Months

50% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%50

 شهرًا24 <  شهرًا12 => غرامة كسر الوديعة في

Due Diligence and Documentation fee

Deposit liquidation in >= 24 Months < 36 Months

40% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%40

 شهرًا36 <  شهرًا24 => غرامة كسر الوديعة في

Undertaking to donate due to late payment

Deposit liquidation in >= 36 Months < 48 Months

30% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%30

 شهرًا48 <  شهرًا36 => غرامة كسر الوديعة في

Early Settlement Charges

1.05% of remaining balance

Deposit liquidation in >= 48 Months < 60 Months

20% of Wakala Profit

 من أرباح الوكالة%20

 شهرًا60 <  شهرًا48 => غرامة كسر الوديعة في

NOC to Traffic Department

Free

مجانًا

شهادة عدم ممانعة موجهة إلى إدارة المرور

Replacement of existing postdated Cheques with new postdated Cheques

Free

مجانًا

استبدال الشيكات مؤجلة الدفع الحالية مع شيكات مؤجلة الدفع جديدة

Monthly Payment Wakala Deposit

 أشهر6 < غرامة كسر الوديعة في

حساب ودائع الوكالة ذات األرباح الشهرية

1.05% of financing amount (min AED 520, max AED 2,620)

Deposit liquidation within 30 days

100% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%100

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة خالل

Installment Deferment Processing Charges

Deposit liquidation after 30 days

75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

 يومًا30 غرامة كسر الوديعة بعد

Notes:
1) One time due Diligence and documentation fee will be applicable per application
2) Fees are not refundable in-case customer’s application gets declined

Maximiser Wakala Deposit

حساب ودائع الوكالة ذات العوائد التصاعدية

In the case of a premature withdrawal of Maximiser Deposit, a penal rate of 0.5% will be charged, i.e., the profit rate applicable for
the total period for which the deposit has run, less applicable penalty

 من األرباح المتفقة%0.5  سيتم احتساب غرامة قدرها،في حالة االنسحاب المسبق من منتج ودائع الوكالة ذات العوائد التصاعدية
لمدة الوديعة

Recurring Wakala Deposit
Penalty in case of premature liquidation

حساب وديعة الوكالة المتكررة
75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

Advance Profit Payment Wakala

غرامة كسر الوديعة
وكالة األرباح المدفوعة مقدمًا

Deposit liquidation within 30 days

100% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%100

 يومًا30 كسر الوديعة خالل

Deposit liquidation after 30 days

75% of Wakala Profit

 من قيمة أرباح الوكالة%75

 يومًا30 كسر الوديعة بعد

Effective March 1, 2022
Customers will be notified 60 days in advance before any
change in fee is implemented.
VAT is in effect in the UAE from January 1, 2018. DIB fees & T&Cs as applicable
have been revised to be VAT inclusive. dib.ae/VAT

For the latest Schedule of Charges visit dib.ae
Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

 إعادة تمويل السيارات/ اإلسالمي لتمويل

Al Islami Auto Finance / Refinance
Up to AED 525

AED 105 per deferment

) درهم2,620  حد أقصى، درهم520  من قيمة مبلغ التمويل (حد أدنى%1.05
 درهم525 لغاية
 من أصل المبلغ المتبقي%1.05

 درهم للتأجيل الواحد105

االلتزام بالتبرع عند السداد المتأخر
رسوم السداد المبكر

رسوم إجراءات تأجيل األقساط
:مالحظات
) تطبق رسوم الدراسة اإلئتمانية ومستندات المعاملة مرة واحدة لكل طلب تمويل1
) ال يتم استرجاع الرسوم في حال تم رفض الطلب2

اإلسالمي للراتب المقدم سلفًا

Al Islami Salary-in-Advance
Salary in Advance can be availed up to 90% of the monthly
net salary (capped at AED 13,500)

رسوم الدراسة ااالئتمانية والمستندات

Processing Fee of AED 210*

*درهما
210 رسم المعاملة
ً

*Fee is representing the actual cost of service, not linked to the amount and time

2022 ، مارس1 تطبق ابتداء من
 يوم60 بشكل مسبق قبل
سيتم إخطار المتعاملين
ٍ
.من فرض أي تغيير في الرسوم
 حيث تم تعديل الرسوم2018 ، يناير1 تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من تاريخ
dib.ae/VAT.والشروط واألحكام حسب مقتضى الحال لتشمل ضريبة القيمة المضافة

dib.ae  تفضل بزيارة،لالطالع على أحدث جدول للرسوم
 شركة مساهمة عامة مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،بنك دبي اإلسالمي

 من صافي الراتب الشهري%90 يمكن االستفادة من الراتب المقدم سلفا حتى
) درهم13,500 (بحد أقصى يصل إلى
 وغير مرتبطة بالمبلغ والمدة،*الرسوم تمثل التكلفة الفعلية للخدمة

