دليل الخدمات واألسعار

V1 April 2021

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.
 .1ســيتم فــرض رســوم صيانــة الحســاب إلــى حســابك لــو لــم تتمكــن مــن االحتفــاظ بمتوســط رصيــد شــهري أعلــى مــن أو يســاوي
			
 3,000درهم إماراتي أو ما يعادل ذلك في كافة العمالت األخرى.
 .2ســيتم اإلعفــاء مــن رســوم صيانــة الحســاب فيمــا يخــص حســاب تحويــل الراتــب إذا كان تحويــل راتبــك الشــهري أعلــى مــن أو
ً
منتجــا أو أكثــر ممــا يلــي بمدفوعــات
يســاوي  5,000درهــم إماراتــي (موثــق بوثائــق لمصــادر دخــل صالحــة) أو إن كنــت تمتلــك
شــهرية منتظمــة  -رهــن عقــاري ،قــرض ســيارة ،قــرض شــخصي ،اســتثمار ،أو قســط تأميــن شــهري( .ينطبــق اإلعفــاء علــى
			
الحسابات التي يتم استقطاع قسط التأمين منها).
 .3يتــم احتســاب متوســط الرصيــد الشــهري كإجمالــي األرصــدة اليوميــة المتاحــة فــي نهايــة اليــوم فــي كافــة الحســابات الجاريــة،
ً
ـوما علــى
حســابات التوفيــر ،الحســابات اآلجلــة والمرابحــة اإلســامية  /الودائــع الثابتــة المحفوظــة تحــت كل رقــم رئيســي مقسـ
		
إجمالي عدد األيام في الشهر التقويمي.
 .4يتــم تحديــد نــوع عالقتــك وفق ـ ًا لمعاييــر التأهيــل التــي يضعهــا البنــك إال إذا طلبــت التعديــل فيمــا يخــص هــذا األمــر ،لمعرفــة
نــوع عالقتــك .يرجــى االستفســار فــي الفــرع أو االتصــال بالخدمــة الهاتفيــة البنكيــة علــى الرقــم .600522288
 .5إذا لــم يتوفــر المبلــغ الكافــي فــي حســابك ،فــأي رســوم غيــر مدفوعــة ســيتم اســتقطاعها مــن أي إيداعــات تدفــع فــي حســابك
إلــى أن يتــم دفــع الرســوم بالكامــل .ولــن يتــم إرســال أي مخاطبــات منفصلــة لــك فيمــا يخــص هــذه الرســوم ،ومــع ذلــك
ولمعرفــة مقــدار الرســوم الغيــر مدفوعــة ،يرجــى االستفســار فــي الفــرع أو االتصــال بالخدمــة البنكيــة رقــم  .600522288بالنســبة
لعمــاء برايورتــي للخدمــات البنكيــة ،يرجــى االتصــال بالخــط المباشــر رقــم  8004949مــن داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو
 +97144039639مــن خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
 .6إذا كنــت مــن عمــاء حســاب برايفــت المصرفــي ،يتطلــب عليــك أن يكــون المعــدل الشــهري للحســاب  2مليــون دوالر أمريكــي
(تحســتب كل  3شــهر) .إذا كان المعــدل الشــهري للحســاب أقــل مــن  2مليــون دوالر أمريكــي ،ســيتم فــرض رســوم علــى الحســاب،
وهــو حاليـ ً
ـا ال ينطبــق كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أعــاه .مــع ذلــك ،قــد يتغيــر فــي المســتقبل .وســوف تنعكــس أي تغييــرات
علــى رســوم صيانــة الحســاب فــي دليــل الخدمــات واألســعار وســيتم إعالمــك بذلــك .رســوم صيانــة الحســاب رســوم ربــع
ســنوية ،وســتكون مكلفــة فــي المتأخــرات .وتشــمل األصــول تحــت إدارة جميــع الودائــع واالســتثمارات التــي عقــدت مــن قبــل
العميــل أو مــن قبــل مجموعــة العالقــة المصرفيــة للعميــل مــع خدمــات برايفــت المصرفيــة ،عبــر مراكــز خدمــات برايفــت
الخاصة بالعميل ،فيما عدا القروض وأقساط 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

لكل معاملة

لكل شيك

5.2٥
105
52.٥٠
31.50
ال ينطبق

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
دوالر أمريكي بالخصم من حساب بالدوالر األمريكي

ً
مجانا
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
صرف العملة األجنبية إلى النقد بالدرهم اإلماراتي

لكل معاملة

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.

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.

صادق للتمويل الشخصي
صادق للتمويل الشخصي

الرسوم (درهم إماراتي)

للتمويل الشخصي
ً
سنويا
تصل إلى ٪17
رصيد منخفض

نسبة الربح
رسوم اإلعداد
تمويل جديد

 ٪١.٠٥من مبلغ التمويل

1

التمويل اإلضافي

1

التسوية المبكرة

2

رسوم إعداد إلغاء التمويل
وثيقة عدم التزام

 ٪١.٠٥من مبلغ
التمويل اإلضافي
 ٪١.٠٥من المبلغ المستحق
105
52.٥٠

رسالة التزام

52.٥٠

رسالة براءة ذمة

52.٥٠

رسوم إدارية للدفعة المتأخرة

52.٥٠

رسوم إعادة هيكلة التمويل الشخصي

٢٦٢.٥٠

تأجيل سداد القسط

105

1الحد األدنى  5٢٥درهم إماراتي ،الحد األقصى ٢,٦٢٥درهم إماراتي.
2ال يجوز تقديم أي خصم على سعر المرابحة المتفق عليه إال بناء على تقدير البنك .الحد األقصى  10,٥00درهم إماراتي.

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

صادق للتمويل العقاري
الرسوم (درهم إماراتي)

صادق للتمويل العقاري
رسوم إعداد التمويل

 ٪1.٠٥من مبلغ التمويل

1

رسوم إعداد المعاملة

 ٪٠.٥٢5من مبلغ التمويل

3

 ٪1.٠٥من المبلغ
المقدم المدفوع

رسوم إعداد عملية الدفع المقدم (تسوية جزئية)

3

معدّ ل اإلقراض األساسي*
٪٥ +

معدل الربح

تصل إلى ٣,٦٧٥

رسوم مسؤول التقييم للعقارات

ً
سنويا
يصل إلى ٪١.٥٧5
من حد السالمة الحالي

رسوم التعويض لحساب SaadiqOne

يصل إلى  ٪1.٠٥من المبلغ
المستحق

رسوم التحويل لحساب  SaadiqOneوالعكس
نسبة ربح التسوية المبكرة
معدل الربح لتحويل الرصيد أو معدل الربح للتسوية المبكرة

3

رسوم الدفعات المتأخرة
رسوم الشيكات المرتجعة (للشيك الواحد)
رسوم رسالة التزامات
تكافل العقار  -سالمة

يصل إلى ٪1.٠٥
من مبلغ التسوية
472.50
105
52.٥٠

2

رسوم إحالة عقار التكافل

ً
(سنويا)
ما يصل إلى ٪٠.٠٤83
من قيمة العقار
525
ً
(سنويا) من
ال يقل عن ٪٠.٣
مبلغ التمويل

عمر التكافل

2

ً
(سنويا)
الحد األدنى من ٪٠.٣
من حد السالمة الحالي
لحساب SaadiqOne
يخضع لموافقة شركة
التأمين  /التكافل ويمكن أن
يختلف من حالة ألخرى

تغيير فترة عقد اإليجار
تغيير في تاريخ استحقاق الدفع

١,٠5٠
262.50

طلب شهادة عدم ممانعة

105

إضافة  /حذف مقترض مشترك

525

تغيير في طريقة سداد التمويل

105

رسوم إعادة التسعير

١,٠5٠

المســتلم فــي صــورة رســم معالجــة الطلــب،
1أو  189,000درهــم إماراتــي (شــامل ضريبــة القيمــة المضافــة) ناقــص المبلــغ ُ

ّ
أقــل.
أيّهمــا
حصل من العميل ،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.
*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.

صادق لتمويل المركبات
صادق لتمويل المركبات

تصل إلى  ٪ 16سنويا
رصيد مخفض

معدل الربح
رسوم اإلعداد

الرسوم (درهم إماراتي)

 ٪1.٠٥من مبلغ التمويل

1

رسوم السداد المقدم للقسط
التسوية المبكرة

 ٪1.٠٥من قيمة السداد
المقدم
 ٪1.٠٥من المبلغ المستحق

2

رسوم إدارية للدفعة المتأخرة

٣٧٨

تغيير تاريخ االستحقاق لتعليمات ثابتة

26.25
100

رسوم رهن مركبة

3

رسوم فك رهن مركبة

3

1الحد األدنى  525درهم إماراتي ،الحد األقصى  2,625درهم إماراتي.
2ال يجوز تقديم أي خصم على سعر المرابحة المتفق عليه إال بناء على تقدير البنك.
حصل من العميل ،حسب المعمول به لدى هيئة الطرق والمواصالت.
ُ 3تفرض 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

بطاقات ائتمان صادق
صادق بالتينيوم مرابحة (ماستركارد)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

315

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقات األربع األولى

ً
مجانا

البطاقة الخامسة فما فوق

157.50

نسبة الربح (لكل شهر على جميع المعامالت)
تحسب على الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة حتى تاريخ الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.٤٥

الرسوم والمصاريف األخرى
الرسوم الشهرية للمحافظة على الحساب

ال ينطبق

رسوم تخطي حد االئتمان

٠

رسوم تأخير الدفع
(في حال عدم سداد الحد األدنى للمبلغ المالي في تاريخ استحقاقه)

٠

رسوم السحب المقدم

٠

تحويل رصيد  /الدفع السهل  /برنامج الدفع الذكي
تحويل رصيد  /الدفع السهل  /برنامج الدفع الذكي

حتى  1,785درهم إماراتي

صادق مرابحة (فيزا)

الرسوم (درهم إماراتي)

البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

315

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقات األربع األولى

ً
مجانا

الرسم السنوي

البطاقة الخامسة فما فوق

157.50

نسبة الربح (لكل شهر على جميع المعامالت)
تحسب على الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة حتى تاريخ الدفع

معامالت التجزئة

٪٣.٤٥

المعامالت النقدية

٪٣.٤٥

الرسوم والمصاريف األخرى
الرسوم الشهرية للمحافظة على الحساب

ال ينطبق

رسوم تخطي حد االئتمان

٠

رسوم تأخير الدفع
(في حال عدم سداد الحد األدنى للمبلغ المالي في تاريخ استحقاقه)

٠

رسوم السحب المقدم

٠

تحويل رصيد  /الدفع السهل  /برنامج الدفع الذكي
تحويل رصيد  /الدفع السهل  /برنامج الدفع الذكي

حتى  1,785درهم إماراتي

مالحظات:
• ُتحسب كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي ما لم يُحدد غير ذلك.
• ال ُتفرض معدالت ربح (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 ائتمانُ .تطبَّق 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.
• ألي استفسار عن أسعار األرباح والرسوم والمصاريف وغيرها ،يرجى االتصال بالرقم .)+971( 600 5222 88
• 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 ائتمان صادق
صادق بالتينيوم أجره (ماستركارد)

الرسوم (درهم إماراتي)

الرسم السنوي
البطاقة الرئيسية
البطاقة األولى

315

البطاقة (البطاقات) اإلضافية
البطاقة (البطاقات) اإلضافية العادية :البطاقات األربع األولى

ً
مجانا

البطاقة الخامسة فما فوق

157.50

نسبة الربح (لكل شهر على جميع المعامالت)
تحسب على الرصيد اليومي من تاريخ المعاملة حتى تاريخ الدفع

معامالت التجزئة

ال ينطبق

المعامالت النقدية

ال ينطبق

الرسوم والمصاريف األخرى
الرسوم الشهرية للمحافظة على الحساب

800

رسوم تخطي حد االئتمان

292.95

رسوم تأخير الدفع
(في حال عدم سداد الحد األدنى للمبلغ المالي في تاريخ استحقاقه)

241.50

رسوم السحب المقدم

131.25

تحويل رصيد  /الدفع السهل  /برنامج الدفع الذكي
تحويل رصيد  /الدفع السهل  /برنامج الدفع الذكي

ال ينطبق

مالحظات:
• ُتحسب كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي ما لم يُحدد غير ذلك.
• ال ُتفرض معدالت ربح (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 ائتمانُ .تطبَّق 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.
• ألي استفسار عن أسعار األرباح والرسوم والمصاريف وغيرها ،يرجى االتصال بالرقم .)+971( 600 5222 88
• 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 ومصاريف أخرى على جميع أنواع بطاقات صادق
الرسوم (درهم إماراتي)

الرسوم المطبقة على جميع البطاقات
رسوم استبدال البطاقة

78.75

نسخة من الكشف (أكثر من  3أشهر)

47.25
105

الشيكات المرتجعة

52.٥٠

إعداد الشيك الخارجي

١٠.50

رسوم كشف الحساب الشهري (لكل كشف لكل حساب)

1

للتجزئة  52.٥٠درهم إماراتي
خطوط طيران
 68.25درهم إماراتي
فندق  68.25درهم إماراتي

نسخة من إيصال المبيعات
(لغاية  3أشهر على أكثر تقدير)
رسوم المعامالت األجنبية

يصل إلى  ٪٢.٩٩من مبلغ
المعاملة

2

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 110
درهم ،أيهما أعلى

الحد األدنى من المبلغ المستحق

26.25

شيك بنكي السترداد مبلغ بطاقة االئتمان
مصروفات التحكيم الخاصة لكل معاملة متنازع عليها

3

رسالة التزام /عدم التزام

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

١يجوز لك مطالبتنا بإرسال كشف الحساب عبر البريد اإللكتروني .وهذه الخدمة تقدم مجا ًنا.
٢يتــم دفــع هــذا الرســم إضافــة إلــى رســم المعالمــة القياســي التــي تتقاضاهــا ماســتركارد أو فيــزا وينطبــق علــى المعامــات التــي
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.
٣لن ُتفرض رسوم تحكيم في حال حُ كم لصالح حامل البطاقة.
مالحظات:
• ُتحسب كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي ما لم يُحدد غير ذلك.
• ال ُتفرض معدالت ربح (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 ائتمانُ .تطبَّق 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.
• ألي استفسار عن أسعار األرباح والرسوم والمصاريف وغيرها ،يرجى االتصال بالرقم .)+971( 600 5222 88
• 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.

