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الحسابات الجارية وحسابات التوفير*
الرسوم (درهم إماراتي)

رسم صيانة الحساب

١

نوع العالقة
تحويل راتب (<  ٥,٠٠٠درهم إماراتي)

المعامالت البنكية لألفراد

26.٢٥

عدم تحويل راتب

خدمات برايورتي المصرفية

26.٢٥

خدمات برايفت المصرفية

ال ينطبق

1أو ما يعادلها بعمالت أخرى.
 .1سـيتم فـرض رسـوم صيانـة الحسـاب إلى حسـابك لو لـم تتمكن من االحتفاظ بمتوسـط رصيد شـهري أعلـى من أو يسـاوي 3,000
درهـم إماراتـي أو مـا يعـادل ذلك فـي كافة العملات األخرى.
 .2يتـم احتسـاب متوسـط الرصيـد الشـهري كإجمالـي األرصـدة اليوميـة المتاحـة فـي نهايـة اليـوم فـي كافـة الحسـابات الجاريـة
ً
مقسـوما علـى إجمالـي عـدد األيـام فـي الشـهر التقويمـي.
وحسـابات التوفيـر والودائـع الثابتـة المحفوظـة تحـت كل رقـم رئيسـي
 .3سـيتم اإلعفـاء مـن رسـوم صيانـة الحسـاب فيما يخص حسـاب تحويـل الراتـب إذا كان تحويـل راتبك الشـهري أعلى من أو يسـاوي
ً
منتجـا أو أكثر مما يلـي بمدفوعات شـهرية منتظمة
 5،000درهـم إماراتـي (موثـق بوثائـق لمصـادر دخـل صالحة) أو إن كنـت تمتلك
 رهـن عقـاري ،قـرض سـيارة ،قـرض شـخصي ،اسـتثمار ،أو قسـط تأميـن شـهري( .ينطبـق اإلعفـاء علـى الحسـابات التـي يتـماسـتقطاع قسـط التأميـن منها).
ً
وفقـا لمعاييـر التأهيـل التـي يضعهـا البنـك إال إذا طلبـت التعديـل فيما يخـص هـذا األمـر ،لمعرفة نوع
 .4يتـم تحديـد نـوع عالقتـك
عالقتـك .يرجـى االستفسـار فـي الفـرع أو االتصـال بالخدمـة الهاتفيـة البنكيـة علـى الرقـم .600522288
 .5إذا لـم يتوفـر المبلـغ الكافـي فـي حسـابك ،فأي رسـوم غير مدفوعة سـيتم اسـتقطاعها مـن أي إيداعـات تدفع في حسـابك إلى أن
يتـم دفـع الرسـوم بالكامـل .ولـن يتـم إرسـال أي مخاطبـات منفصلـة لـك فيما يخص هـذه الرسـوم ،ومع ذلـك ولمعرفـة مقدار
الرسـوم الغيـر مدفوعـة ،يرجـى االستفسـار فـي الفـرع أو االتصـال بالخدمـة البنكيـة رقـم  .600522288بالنسـبة لعملاء برايورتـي
للخدمـات البنكيـة ،يرجـى االتصـال بالخط المباشـر رقـم .8004949
 .6إذا كنـت مـن عملاء حسـاب برايفـت المصرفـي ،يتطلـب عليـك أن يكـون المعـدل الشـهري للحسـاب  2مليـون دوالر أمريكـي
(تحسـتب كل  3أشـهر) .إذا كان المعـدل الشـهري للحسـاب أقـل مـن  2مليـون دوالر أمريكـي ،سـيتم فـرض رسـوم على الحسـاب،
ً
حاليـا ال ينطبـق كمـا هـو مبيـن فـي الجـدول أعلاه .مع ذلـك ،قـد يتغير فـي المسـتقبل .وسـوف تنعكـس أي تغييـرات على
وهـو
رسـوم صيانة الحسـاب في دليل الخدمات واألسـعار وسـيتم إعالمك بذلك .رسـوم صيانة الحسـاب رسـوم ربع سـنوية ،وسـتكون
مكلفـة فـي المتأخـرات .وتشـمل األصـول تحـت إدارة جميـع الودائـع واالسـتثمارات التـي عقـدت مـن قبـل العميـل أو مـن قبـل
مجموعـة العالقـة المصرفيـة للعميـل مـع خدمـات برايفـت المصرفيـة ،عبـر مراكز خدمـات برايفـت الخاصـة بالعميـل ،فيما عدا
القـروض وأقسـاط التأمين.

رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت

رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت وبرايورتي

تفاصيل الرسوم

رسوم المعامالت المصرفية بالفرع
نسخة إضافية من كشف الحساب
(متاحة لسنة واحدة من تاريخ الطلب)

3

لكل طلب

رسالة رصيد الحساب

26.٢٥
52.٥٠

ّ
محلي  -جميع العمالت
تحويل برقي صادر
تحويل برقي صادر دولي  -جميع العمالت

الرسوم (درهم إماراتي)

2

2

حوالة تحت الطلب
إصدار أمر دفع
دفع فواتير خدمات  -هيئة كهرباء ومياه دبي،
3
اتصاالت الخ
غرامة السحب المبكر للوديعة ذات سعر الفائدة الثابت -
عند السحب المبكر ،سيتم دفع الفائدة المستحقة
بسعر الفائدة الثابت األصلي على الوديعة (أي السعر
المحدد « -النسبة المئوية السنوية لسعر الفائدة»
عند تأكيد سعر الفائدة الثابت على الوديعة من قبلك)
ً
ً
سنويا.
مخصوما منه  2في المائة

لكل معاملة

لكل شيك

5.2٥
105
52.٥٠
31.50
ال ينطبق
 ٪٢على
معدل الفائدة
للوديعة ذات سعر
الفائدة الثابت

2يتــم إعفــاء عمــاء خدمــات برايفــت وبرايوريتــي المصرفيــة مــن رســوم تحويــل األمــوال بالتلغــراف بيــن الحســابات الدوليــة لبنــك
ســتاندرد تشــارترد فــي الخــارج حيــن يختــار العميــل “نــوع الرســوم” علــى أنــه “نحــن” .وهــذا ينطبــق علــى جميــع فروعنــا والخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت .رســوم البنــك المراســل والمســتفيد (متضمــن رســوم بنــك ســتاندرد تشــارترد األجنبيــة) قــد تنطبــق وال
تنــدرج تحــت هــذا المضمــون.
3خدمات مجانية متوفرة فقط عبر الخدمة الهاتفية اإللكترونية.

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.
*بإمكانــك الرجــوع إلــى  sc.com/aeللحصــول علــى قائمــة كافــة منتجــات الحســابات الجاريــة واالدخــار المعروضــة مــن قبــل ســتاندرد
تشــارترد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الحسابات الجارية وحسابات التوفير*
رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت

رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت وبرايورتي

رسوم المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت
نسخة إضافية من كشف الحساب
(متاحة لسنة واحدة من تاريخ الطلب)

2

لكل طلب

رسالة رصيد الحساب
ّ
محلي  -جميع العمالت
تحويل برقي صادر
تحويل برقي صادر دولي  -جميع العمالت

تفاصيل الرسوم

1

1

حوالة تحت الطلب

لكل معاملة

لكل شيك

إصدار أمر دفع
دفع فواتير خدمات  -هيئة كهرباء ومياه دبي،
2
اتصاالت الخ

الرسوم (درهم إماراتي)

ً
مجانا
ال ينطبق
١.05
26.٢٥
ال ينطبق
ال ينطبق
ً
مجانا

1يتــم إعفــاء عمــاء خدمــات برايفــت وبرايوريتــي المصرفيــة مــن رســوم تحويــل األمــوال بالتلغــراف بيــن الحســابات الدوليــة لبنــك
ســتاندرد تشــارترد فــي الخــارج حيــن يختــار العميــل “نــوع الرســوم” علــى أنــه “نحــن” .وهــذا ينطبــق علــى جميــع فروعنــا والخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت .رســوم البنــك المراســل والمســتفيد (متضمــن رســوم بنــك ســتاندرد تشــارترد األجنبيــة) قــد تنطبــق وال
تنــدرج تحــت هــذا المضمــون.
2خدمات مجانية متوفرة فقط عبر الخدمة الهاتفية اإللكترونية.

رسوم تكرار إصدار كشف الحساب

٣

ً
سنويا
ً
سنويا
نصف
ً
فصليا

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

لكل كشف
لكل حساب

١٠.50

4

ً
شهريا
ً
أسبوعيا
ً
يوميا

لكل كشف
لكل حساب

26.٢٥

فترات إصدار كشف حساب صادق الجاري وحساب الراتب  -كل ثالثة أشهر ،حساب صادق التوفير  -نصف سنوي.
3لــن يتــم فــرض هــذه الرســوم إذا كان الطلــب ينــدرج فــي إطــار مــدة إصــدار الكشــف للمنتــج .يمكنــك التســجيل بكشــف الحســاب
اإللكترونــي  eStatementsللحصــول علــى مــا يصــل إلــى  12شــهرًا مــن البيانــات علــى الفــور مجا ًنــا.
4الرســوم معفــاة لعمــاء حســاب الراتــب الذيــن يقــدر راتبهــم شــهريًا بأكثــر مــن  20,000درهــم إماراتــي ومعفــاة أيضـ ً
ـا للعمــاء الذيــن
يحافظــون علــى متوســط حســابهم بمقــدار  100,000درهــم إماراتــي أو مــا يعادلــه بالعمــات األخــرى.

خدمات الفرع

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

األوامر السارية الدفع
إعداد أمر دفع دائم
تحويل من حساب إلى حساب
سداد بطاقة ائتمان بنك ستاندرد تشارترد
رسوم أمر دفع دائم لعدم وجود رصيد كافي

لكل أمر

52.٥٠

داخل بنك
ستاندرد تشارترد
في اإلمارات
العربية المتحدة
فقط

ً
مجانا

لكل معاملة

ً
مجانا
26.٢٥

شهادات بنكية  /وثائق
رسالة براءة ذمة
نسخ من الشيكات خالل سنة واحدة من تاريخها
نسخ من الشيكات بعد أكثر من سنة واحدة من تاريخها

52.٥٠
لكل وثيقة

١٠.50
21

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.
*بإمكانــك الرجــوع إلــى  sc.com/aeللحصــول علــى قائمــة كافــة منتجــات الحســابات الجاريــة واالدخــار المعروضــة مــن قبــل ســتاندرد
تشــارترد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الحسابات الجارية وحسابات التوفير*
رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت وبرايورتي

رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت

بطاقة الخصم

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

بطاقة الخصم األولى

عند فتح الحساب

ً
مجانا

االستبدال
رسوم المعامالت للعمالت األجنبية

رسوم التحويل عبر البنك المركزي باإلمارات العربية
المتحدة وأجهزة الصراف اآللي
السحب النقدي من الصراف اآللي الغير تابع لبنك ستاندرد
1
تشارترد ،اإلمارات العربية المتحدة
معامالت السحب الدولية من أجهزة الصراف اآللي

لكل بطاقة

26.٢٥

لكل معاملة

 + ٪2سعر
التحويالت األجنبية
لفيزا  /ماستر كارد

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

لكل معاملة

٢.١٠
٢١

دفتر الشيكات

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

دفتر شيكات  25/10ورقة

عند فتح الحساب

ً
مجانا
26.٢٥

دفتر شيكات لحاملها  ٢٥ورقة

1

دفتر شيكات  10ورقة

لكل دفتر شيكات

1

دفتر شيكات  ٢٥ورقة

13.١٢٥
26.٢٥

1

1الرســوم معفــاة لعمــاء حســاب الراتــب الذيــن يقــدر راتبهــم شــهريًا بأكثــر مــن  20,000درهــم إماراتــي ومعفــاة أيضـ ً
ـا للعمــاء الذيــن
		
يحافظون على متوسط حسابهم بمقدار  100,000درهم إماراتي أو ما يعادله بالعمالت األخرى.

تفاصيل الرسوم

تحصيل الشيكات

ً
مجانا

الشيكات بالدرهم اإلماراتي
الشيكات بالعمالت األخرى (شرط أن ال تقل قيمة الشيك
عن  ١٠٥درهم  26.٢٥ /دوالر أمريكي)

لكل شيك

إيقاف السداد

 ٪٠.١٣١من قيمة الشيك
52.٥٠

التخليص المميز للشيكات
التخليص المميز للشيكات الخارجة

الرسوم (درهم إماراتي)

2

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

لكل شيك

٢١٥.٢٥

2الشيكات الخارجة بقيمة  500,000درهم أو أكثر ستخلص في خالل ساعتين.

الشيكات المرتجعة
المودع في الحساب
الصادر من الحساب

تفاصيل الرسوم
لكل شيك

الرسوم (درهم إماراتي)

ً
مجانا
١٠٥

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.
*بإمكانــك الرجــوع إلــى  sc.com/aeللحصــول علــى قائمــة كافــة منتجــات الحســابات الجاريــة واالدخــار المعروضــة مــن قبــل ســتاندرد
تشــارترد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الحسابات الجارية وحسابات التوفير*
رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت وبرايورتي

رسوم معفاة لعمالء حساب برايفت

التحويالت
طلب تفاصيل حول التحويل الصادر  /الوارد (عبر الخدمة
الهاتفية)

تفاصيل الرسوم
لكل طلب

الرسوم (درهم إماراتي)

٣1.٥٠

التحويالت الصادرة
مالحقة  /تأكيد االئتمان نتيجة عدم استالم المستفيد
للحوالة
تعديل على تفاصيل المستفيد
إلغاء عملية التحويل لتفادي التكرار نتيجة خطأ العميل
 /طلب استعادة المبلغ

١٠٥

لكل طلب

١٠٥
١٠٥
١٥.٧٥

طلب نسخة من الـ SWIFT
القيد في حساب بنك ستاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة
بالدرهم اإلماراتي
بالدوالر األمريكي  /عمالت أخرى

لكل معاملة

١.٠٥
ً
درهما
بما يعادل 21

تعليمات الخصم المباشر
استرجاع المعاملة في حال عدم توفر المبلغ

لكل أمر

26.٢٥

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.
*بإمكانــك الرجــوع إلــى  sc.com/aeللحصــول علــى قائمــة كافــة منتجــات الحســابات الجاريــة واالدخــار المعروضــة مــن قبــل ســتاندرد
تشــارترد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الحسابات الجارية وحسابات التوفير*
العمالت األجنبية

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

سحب عمالت أجنبية
عن طريق خصم مبلغ مدين على حساب الدرهم
اإلماراتي لدى بنك ستاندرد تشارترد

ً
مجانا

دوالر أمريكي بالخصم من حساب بالدوالر األمريكي

لكل معاملة

عمالت أخرى ،بالخصم من حساب بأي عمالت أخرى
(يورو ،جنيه إسترليني ،إلخ)

 ٪٠.٧٨٧من المبلغ
المسحوب
 ٪١.٥٧٥من المبلغ
المسحوب

إيداع عمالت أجنبية في حساب بنك ستاندرد تشارترد في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الدوالر األمريكي

 ٪١.٠٥من مبلغ الوديعة

العمالت األخرى

 ٪2.١٠من مبلغ الوديعة

صرف النقد بالدرهم اإلماراتي إلى عملة أجنبية

لكل معاملة

صرف العملة األجنبية إلى النقد بالدرهم اإلماراتي
إيداع أوراق نقدية بعملة أجنبية عبر ماكينات اإليداع
النقدي في بنك ستاندرد تشارترد

ً
مجانا
ً
مجانا
ً
مجانا

سيتم فرض رسوم على المستفيد من التحويالت بالعملة األجنبية حيثما انطبق ذلك.
ستطبق الرسوم للخدمات الغير الواردة في هذا الدليل في حال توفيرها.

منتجات اإلقراض إلدارة الثروات
منتجات اإلقراض إلدارة الثروات

تفاصيل الرسوم

الرسوم (درهم إماراتي)

تعزيزات االستثمار  /قروض السحب على المكشوف مقابل استثمار
معدل الفائدة

لكل طلب

 ٪2+من سعر إقراض
ستاندرد تشارترد بنك

القرض المضمون بالنقد
معدل الفائدة

لكل طلب

 ٪2+من سعر إقراض
ستاندرد تشارترد بنك
أو  ٪2من سعر اإليداع
أيهما أكثر

التجاوز المؤقت  /العرضي  /المبالغ الزائدة أو متأخرة السداد
معدل الفائدة

ً
سنويا على المبلغ
٪20
المتبقي

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.
*بإمكانــك الرجــوع إلــى  sc.com/aeللحصــول علــى قائمــة كافــة منتجــات الحســابات الجاريــة واالدخــار المعروضــة مــن قبــل ســتاندرد
تشــارترد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

القروض الشخصية
الرسوم (درهم إماراتي)

القروض الشخصية
القروض الشخصية

ً
سنويا
تصل إلى ٪17
رصيد منخفض

معدل الفائدة
رسوم اإلعداد
القرض الجديد

 ٪1.05من مبلغ القرض

1

زيادة على القرض األصلي

 ٪1.05على المبلغ المتزايد

1

التسوية المبكرة للقرض
التسوية النقدية

 ٪1.05من مبلغ
القرض المتبقي

٢

تحويل إلى بنك آخر

 ٪1.05من مبلغ
القرض المتبقي

٢

 ٪1.05من مبلغ
القرض المتبقي

تسوية نهائية من مصادر أخرى  /فوائد ما بعد الخدمة

٢

سداد جزئي من كافة المصادر ،بما في ذلك فوائد ما بعد الخدمة

٢

معدل الفائدة المستحق للسداد المتأخر

 ٪1.05من قيمة
الدفعة الجزئية
 ٪2.1من المبلغ المتأخر بحد
أدنى  52.50درهم إماراتي /
بحد أقصى  2١0درهم إماراتي

رسوم تأجيل القسط

105

إعادة هيكلة القرض

262.50

رسم إلغاء القرض

105

وثيقة عدم التزام

52.50

رسالة التزام

52.50

رسالة براءة الذمة

52.50

ٍ
كاف لتنفيذ أمر الدفع
غرامة عدم وجود رصيد
رسوم الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب
(للشيك  /األداة الواحدة)
1الحد األدنى  525درهم إماراتي ،الحد األقصى  2,625درهم إماراتي.
٢الحد األقصى  10,500درهم إماراتي.

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.

26.25
105

قروض السيارات
الرسوم (درهم إماراتي)

قروض السيارات

ً
سنويا
تصل إلى ٪16
رصيد منخفض

معدل الفائدة
رسوم اإلعداد

 ٪1.05من مبلغ القرض

1

رسوم السداد المقدم للقسط
التسوية المبكرة للقرض
(لكل دفعة) (كلي  /جزئي)

 ٪1.05من قيمة
السداد المقدم
 ٪1.05من قيمة التسوية

فائدة جزائية على السداد المتأخر

٣٧٨

تغيير تاريخ االستحقاق لتعليمات ثابتة

26.25

غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ أمر الدفع
رسوم الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب
(للشيك  /لألداة الواحدة)
رسوم رهن مركبة

105
100

2

رسوم فك رهن مركبة

26.25

2

1الحد األدنى  525درهم إماراتي ،الحد األقصى  2،625درهم إماراتي.
حصل من العميل ،حسب المعمول به لدى هيئة الطرق والمواصالت.
ُ 2تفرض ضريبة القيمة المضافة و ُت ّ

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.

100

القروض العقارية
الرسوم (درهم إماراتي)

القروض العقارية
رسوم إعداد القرض (رسوم إعادة جدولة)

 ٪1.05من قيمة القرض

1

رسوم إعداد الطلب

 ٪٠.٥25من قيمة القرض

3

معدّ ل اإلقراض األساسي*
٪٥ +

معدل الفائدة

تصل إلى ٣,675

رسوم تقييم العقار

٪1.05
من قيمة الدفع

رسوم السداد الجزئي المبكر  /رسوم االسترداد

3

رسوم السداد الكلي المبكر  /رسوم االسترداد
رسوم تحويل الرصيد لبنك آخر أو رسوم التسوية النقدية

3

رسوم الدفع المتأخر

٤٧٢.50

رسوم الشيك المرتجع (لكل شيك)

105

رسوم رسالة االلتزام
تأمين العقار

تصل إلى  ٪1.05من
إجمالي القرض المتبقي

52.50
ً
(سنويا)
ما يصل إلى ٪٠.٠٤83
من قيمة العقار

2

525

تأمين إحالة العقار

يصل إلى  ٪١.575كل عام من
حد السالمة ُمسبق التحديد

رسوم التعويض لحساب MortgageOne

يصل إلى  ٪1.05من إجمالي
القرض المتبقي

رسوم التحويل إلى حساب  MortgageOneوالعكس

ً
(سنويا) من
ال تقل عن ٪٠.٣
مبلغ القرض

التأمين على الحياة للرهن العقاري

ً
(سنويا) على األقل
٪٠.٣
من حد السالمة
ُمسبق التحديد لحساب
 MortgageOneتخضع
لموافقة شركة التأمين

2

ويمكن أن تختلف
من حالة ألخرى
تغيير في الضمان (الملكية) ،يشمل التقييم

1,386

تغيير في فترة استحقاق القرض

١,050
262.٥0

تغيير في تاريخ استحقاق الدفع
طلب شهادة عدم ممانعة

105

إضافة  /حذف مقترض مشترك

525

تغيير في طريقة سداد القرض

105

رسوم إعادة التسعير

١,050
ما يصل إلى  2,500درهم +
زيادة على القروض العقارية
بنسبة ٪0,25

دائرة األراضي واألمالك في دبي /تعديل الرسوم
٤
(للزيادات والنقود الصادرة فقط)
رسوم فك الرهن لدى دائرة األراضي واألمالك في دبي

٤

ما يصل إلى
 1,502.10درهم

1ناقص المبلغ المستلم في صور رسم معالجة الطلب.
حصل من العميل أينما ُتطبّق ،حسب المعمول به لدى شركة التأمين.
ُ 2تفرض ضريبة القيمة المضافة و ُت َّ
ال يتضمن دليل الخدمات واألسعار رسوم  /مصاريف الجهات األخرى التي يجب أن يتحملها العمالء على أساس فعلي.
3أو  10,500درهم إماراتي (شامل ضريبة القيمة المضافة) أيهما أقل.
4ينطبق هذا على العقارات في دبي فقط.
*معدّ ل فائدة القرض العقاري في ستاندرد تشارترد أو أي معدّ ل أساسي آخر.

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.

بطاقات االئتمان
إنفنيت (فيزا)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

١,575

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقتان األولى والثانية

ً
مجانا)
( 525أول سنة
525

البطاقة الثالثة فما فوق
رسوم التمويل (لكل شهر على جميع المعامالت)
رسم التمويل محسوب على نظام معدل الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ إعادة الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.7٥

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

رسوم تأخير الدفع

٢٤١.٥٠

الرسوم األخرى

مانهاتن بالتينيوم (فيزا)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

525

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقتان األولى والثانية

ً
مجانا

البطاقة الثالثة فما فوق

157.٥٠

رسوم التمويل (لكل شهر على جميع المعامالت)
رسم التمويل محسوب على نظام معدل الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ إعادة الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.7٥

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

رسوم تأخير الدفع

٢٤١.٥٠

الرسوم األخرى

مانهاتن ريووردز( +فيزا)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

525

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقتان األولى والثانية

ً
مجانا

البطاقة الثالثة فما فوق

157.٥٠

رسوم التمويل (لكل شهر على جميع المعامالت)
رسم التمويل محسوب على نظام معدل الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ إعادة الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.7٥

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

رسوم تأخير الدفع

٢٤١.٥٠

الرسوم األخرى

مالحظات:
• ُتحسب كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي ما لم يُحدد غير ذلك.
• ال ُتفرض رسوم تمويل (باستثناء القروض النقدية) في حال سداد الدفعة كاملة ( )٪100في تاريخ االستحقاق أو قبله.
• كل الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل عرضة للتغيير وتطبق على كل حساب بطاقة ائتمان .تطبّق الشروط واألحكام.
• ال ُترد الرسوم السنوية في حال إلغاء بطاقة االئتمان.
• يتم فرض رسوم إضافية مثل ،الطوابع البريدية والبرقيات والبريد السريع والفاكس والرسوم القانونية وغيرها ،عند تكبدها.
• بطاقة ائتمان مانهاتن ريووردز +يصدرها بنك ستاندرد تشارترد ،اإلمارات.
		
• ألي استفسار عن أسعار الفائدة والرسوم والمصاريف وغيرها ،يرجى االتصال بالرقم .)+971( 600522288
إذا كنت من مستخدمي بطاقة فيزا إنفينيت ،يرجى االتصال بالرقم  8004949أو .)+971( 4 4039639
• ألي استفسار عن بطاقات االئتمان األخرى غير المذكورة في هذا الدليل ،يرجى التواصل معنا عبر الرقم .)+971( 600522288
اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.

بطاقات االئتمان
بالتينيوم (ماستركارد)

الرسوم (درهم إماراتي)

البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

525

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقتان األولى والثانية

ً
مجانا

الرسم السنوي

105

البطاقة الثالثة فما فوق
رسوم التمويل (لكل شهر على جميع المعامالت)
رسم التمويل محسوب على نظام معدل الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ إعادة الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.7٥

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

الرسوم األخرى

٢٤١.٥٠

رسوم تأخير الدفع

كاش باك (فيزا)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

525

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقتان األولى والثانية

ً
مجانا

البطاقة الثالثة فما فوق

105

رسوم التمويل (لكل شهر على جميع المعامالت)
رسم التمويل محسوب على نظام معدل الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ إعادة الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.7٥

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

رسوم تأخير الدفع

٢٤١.٥٠

الرسوم األخرى

مالحظات:
• ُتحسب كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي ما لم يُحدد غير ذلك.
• ال ُتفرض رسوم تمويل (باستثناء القروض النقدية) في حال سداد الدفعة كاملة ( )٪100في تاريخ االستحقاق أو قبله.
• كل الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل عرضة للتغيير وتطبق على كل حساب بطاقة ائتمان .تطبّق الشروط واألحكام.
• ال ُترد الرسوم السنوية في حال إلغاء بطاقة االئتمان.
• يتم فرض رسوم إضافية مثل ،الطوابع البريدية والبرقيات والبريد السريع والفاكس والرسوم القانونية وغيرها ،عند تكبدها.
• بطاقة ائتمان مانهاتن ريووردز +يصدرها بنك ستاندرد تشارترد ،اإلمارات.
		
• ألي استفسار عن أسعار الفائدة والرسوم والمصاريف وغيرها ،يرجى االتصال بالرقم .)+971( 600 5222 88
إذا كنت من مستخدمي بطاقة فيزا إنفينيت ،يرجى االتصال بالرقم  8004949أو .)+971( 4 4039 639
• ألي استفسار عن بطاقات االئتمان األخرى غير المذكورة في هذا الدليل ،يرجى التواصل معنا عبر الرقم .)+971( 600 5222 88

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.

بطاقات االئتمان
بالتينيوم ( Xماستركارد)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

525

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقتان األولى والثانية

ً
مجانا
105

البطاقة الثالثة فما فوق
رسوم التمويل (لكل شهر على جميع المعامالت)
رسم التمويل محسوب على نظام معدل الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ إعادة الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.7٥

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

الرسوم األخرى

٢٤١.٥٠

رسوم تأخير الدفع

( Xفيزا)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

525

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقتان األولى والثانية

ً
مجانا

البطاقة الثالثة فما فوق

105

رسوم التمويل (لكل شهر على جميع المعامالت)
رسم التمويل محسوب على نظام معدل الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة وحتى تاريخ إعادة الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.7٥

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

رسوم تأخير الدفع

٢٤١.٥٠

الرسوم األخرى

مالحظات:
• ُتحسب كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي ما لم يُحدد غير ذلك.
• ال ُتفرض رسوم تمويل (باستثناء القروض النقدية) في حال سداد الدفعة كاملة ( )٪100في تاريخ االستحقاق أو قبله.
• كل الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل عرضة للتغيير وتطبق على كل حساب بطاقة ائتمان .تطبّق الشروط واألحكام.
• ال ُترد الرسوم السنوية في حال إلغاء بطاقة االئتمان.
• يتم فرض رسوم إضافية مثل ،الطوابع البريدية والبرقيات والبريد السريع والفاكس والرسوم القانونية وغيرها ،عند تكبدها.
• بطاقة ائتمان مانهاتن ريووردز +يصدرها بنك ستاندرد تشارترد ،اإلمارات.
		
• ألي استفسار عن أسعار الفائدة والرسوم والمصاريف وغيرها ،يرجى االتصال بالرقم .)+971( 600 5222 88
إذا كنت من مستخدمي بطاقة فيزا إنفينيت ،يرجى االتصال بالرقم  8004949أو .)+971( 4 4039 639
• ألي استفسار عن بطاقات االئتمان األخرى غير المذكورة في هذا الدليل ،يرجى التواصل معنا عبر الرقم .)+971( 600 5222 88

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.

رسوم أخرى على جميع أنواع البطاقات
الرسوم (درهم إماراتي)

الرسوم المطبقة على جميع البطاقات

١٠.50

رسوم كشف الحساب الشهري (لكل كشف لكل حساب)

١

رسوم التأمين على حد االئتمان المستخدم من البطاقة

٪٠.٣

2

نسخة من إيصال المبيعات (أكثر من  3أشهر)

47.2٥

رسم تبديل البطاقة

78.75
105

الشيك المرتجع

52.٥٠

تحصيل الشيك الخارجي
نسخة من إيصال المبيعات (لغاية  3أشهر على أكثر تقدير)

للتجزئة  52.٥٠درهم إماراتي
خطوط طيران  68.25درهم
إماراتي
فندق  68.25درهم إماراتي
 ٪٣.15من المبلغ النقدي
المقدم أو مبلغ  ١٠5درهم
إماراتي أيهما أعلى

رسم السحب النقدي

يصل إلى  ٪٢.٩٩من مبلغ
المعاملة

رسوم المعامالت األجنبية

3

عام (جميع البطاقات)
يوما
20
ً

تاريخ استحقاق الدفع من تاريخ الكشف

 ٪1من الرصيد األصلي
زائد جميع الرسوم
والمصاريف (الرسوم
المالية ،رسوم الدفع المتأخر
الخ) أو  110درهم ،أيهما أعلى

الحد األدنى من المبلغ المستحق

مصروفات التحكيم الخاصة لكل معاملة متنازع عليها

4

شيك بنكي السترداد مبلغ بطاقة االئتمان
رسالة التزام /عدم التزام

مبلغ يصل إلى  525دوالر
أمريكي أو ما يعادله بالدرهم
اإلماراتي لكل معاملة
26.25
52.٥٠

تحويل رصيد  /الدفع السهل  /خطة الدفع الذكي  /خطة الدفع الثابتة
معدل الفائدة
رسوم اإلجراءات
رسوم التسديد المبكر

ً
شهريا
لغاية ٪3
لغاية ٪4.2٠
 ٪2.1إلى  ٪5.25أو  ٢٦٢.٥درهم
إماراتي ،أيهما أعلى

1يجوز لك مطالبتنا بإرسال كشف الحساب عبر البريد اإللكتروني .وهذه الخدمة تقدم مجا ًنا.
2سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة وسيقوم مزوّ د خدمة التأمين بتحصيلها من العميل حيث يطبّق ذلك.
يتحملها العمالء على أساس االستحقاق.
يتضمن دليل الخدمة واألسعار هذا أي رسوم خاصة بفريق ثالث والتي
ال
ّ
ّ
3يتــم دفــع هــذا الرســم إضافــة إلــى رســم المعالمــة التــي تتقاضاهــا ماســتركارد أو فيــزا وينطبق علــى المعامــات التي تتم/مكتســبة
عالم ًيــا أو بعملــة أخــرى غيــر الدرهــم اإلماراتــي .ويُحــدد ســعر الصــرف عــن طريــق ماســتركارد أو فيــزا مــن ضمــن مجموعــة أســعار
ســوق الجملــة الســارية فــي تاريــخ التحويــل.
4لن ُتفرض رسوم تحكيم في حال حُ كم لصالح حامل البطاقة.
مالحظات:
• ُتحسب كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي ما لم يُحدد غير ذلك.
• ال ُتفرض رسوم تمويل (باستثناء القروض النقدية) في حال سداد الدفعة كاملة ( )٪100في تاريخ االستحقاق أو قبله.
• كل الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل عرضة للتغيير وتطبق على كل حساب بطاقة ائتمان .تطبّق الشروط واألحكام.
• ال ُترد الرسوم السنوية في حال إلغاء بطاقة االئتمان.
• يتم فرض رسوم إضافية مثل ،الطوابع البريدية والبرقيات والبريد السريع والفاكس والرسوم القانونية وغيرها ،عند تكبدها.
• بطاقة ائتمان مانهاتن ريووردز +يصدرها بنك ستاندرد تشارترد ،اإلمارات.
		
• ألي استفسار عن أسعار الفائدة والرسوم والمصاريف وغيرها ،يرجى االتصال بالرقم .)+971( 600 5222 88
إذا كنت من مستخدمي بطاقة فيزا إنفينيت ،يرجى االتصال بالرقم  8004949أو .)+971( 4 4039 639
• ألي استفسار عن بطاقات االئتمان األخرى غير المذكورة في هذا الدليل ،يرجى التواصل معنا عبر الرقم .)+971( 600 5222 88
لمعرفة مكان تواجدنا  ،يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت https://www.sc.com/ae/atm-branch-locator/ :

اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير.
جميع الرسوم والمصاريف المدرجة تشمل ضريبة قيمة مضافة قيمتها  ،٪٥حيث ينطبق.

