
 2022أبريل 
 

 برايم ِلف.

 بيان الحقائق الرئيسية 

ستايل ب   المتعلقة  المزايا  من  مجموعة  يقدم  العضوية  على  قائم  األجر  مدفوع  اختياري   اشتراك  برنامج  هو  برايم  ِلف.   اليف 
الحقائق  لك  وفري.  التجارية  العالمات   مختلف  من  المجمعة  المصرفية  والخدمات  هذا    بيان    الرئيسية،   المنتج  ميزات الرئيسية 

 .هِلف.وتكا ورسومه المنتج هذا فوائد  حول إرشادية مات و ومعل

 

 معلومات المنتج 

 المستهدفة ِلف. حساب  أرصدة على  الرئيسيين غير العمالء من أعلى فائدة أسعار • المزايا البنكية* 
 شهر  كل مجانيتين دوليتين تحويل عمليتي •
 العمالء دعم أولوية •
 الرئيسي  ِلف. حساب  على شهرية   صيانة رسوم جد تو  ال •
خصم    بطاقة  بواسطة  الدولية  النفقات   على  شهريا    إماراتيا    درهما    750  إلى  يصل  نقدي  ترداد سا •

 ِلف.
 العالمية  يةاالئتمان ِلف. بطاقة على نقدي استرداد  درهم 400 •

 *  اليف ستايلل حصرية ومكافآت  خدمات  • اليف ستايل مزايا  
 يون ِلف. الوالء نقاط ضعف كسب ا • المزايا األخرى 
 (أساسي  حساب ) ِلف. توفير حساب  لديك يكون   أن ينبغي • ة يلمتطلبات األه

كافة *   وضع  "  في   برايم   ِلف.  ضمن   المتوفرة  المزايا  أحدث   حول  المعلومات   تم    التبويب   عالمة  ضمن"  برايم"  ِلف.قسم 
 . لكتروني اال ِلف. موقع وعلى ِلف.تطبيق  في "المنتجات "
 (آلخر وقت  من "ِلف." بواسطة عدلةالم بصيغته)
 

 



 

.  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيبنك االمارات دبي الوطني مرخص من البن  

.  دبي الوطنيبنك مملوك من قبل بنك االمارات  " هو ِلف. "  

ةو معايير المصاحب كة المستهلايحم ح لتوضيح لوائ ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيالبن ه من قبلموج  ذا ة ه ئيسيئق الربيان الحقا  

2022©  االمارات دبي الوطنيبنك جميع حقوق النشر محفوظة ل  

Page 2 of 4 

 وأسعار الفائدة  ج، الرسومنتنوع الم

 االشتراك السنوي  االشتراك الشهري  الفئة 
 درهم إماراتي  249.90 درهم إماراتي  24.90 الرسوم
 تلقائي  تلقائي  التجديد 

 سعر الفائدة 
 )استداللي(

 
 
 
 
 
 
 
 

٪  1.50  ستربح  إماراتي،  درهم  500000  هو  المستهدف  حسابك  رصيد   متوسط  كان  إذا  المثال،  سبيل  على
 . المتبقي الرصيد  على٪  0.50 وفائدة  درهم 500.000 أول على

 سعر الفائدة % )سنويا (  (المستهدف حساب الالرصيد )
 % 0.25 5.000أقل من 

5.000  –  15.000 0.75 % 
15.000  – 50.000 1.25 % 
50.000  – 500.000 1.50 % 

 % 0.50 500.000أعلى من  

 

 روابط هامة 

 اإلنترنت  على  موقعنا زيارة يرجى األخرى، المنتج وتفاصيل رفيةالمص ات باقوال واألجور الرسوم أحدث  لمعرفة
https://liv.me/charges  | prime-https://liv.me/liv  

 
 

https://liv.me/charges
https://liv.me/liv-prime


 

.  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيبنك االمارات دبي الوطني مرخص من البن  

.  دبي الوطنيبنك مملوك من قبل بنك االمارات  " هو ِلف. "  

ةو معايير المصاحب كة المستهلايحم ح لتوضيح لوائ ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيالبن ه من قبلموج  ذا ة ه ئيسيئق الربيان الحقا  

2022©  االمارات دبي الوطنيبنك جميع حقوق النشر محفوظة ل  

Page 3 of 4 

 معلومات إضافية 
ق • )بيجب  البنك  وأحكام  شروط  وتنفيذ  صلراءة  ذات  ووثائق  طلبات  أي  ذلك  في  بيانات ما  معايير  مع  يتماشى  بما  ة( 

 الحقائق الرسمية. 
•  ( خمسة  غضون  في  المنتج  بإلغاء  الشرط"  "خيار  باإللغاء  السماح  فترة  لك  أو 5تسمح  الطلب  توقيع  من  عمل  أيام   )

يتمكن البنك من إتمام اإلجراءا  خطاب  تت العرض ولن  الفترة ما لم  نازل عن هذا الحق، إذا أردت  ت حتى انتهاء هذه 
 اء خالل هذه الفترة، فإنه يجب عليك توجيه إخطار للبنك.اإللغ

 .شرائها بمجرد  لالسترداد  بلةا ق غير مرسو لوا للتحويل، قابلة برايم غير ِلف. عضوية •
 . إلغاؤها يتم لم ما تلقائيا    برايم ِلف. عضوية  تجديد  سيتم •
 قبل  العميل  " بإبالغِلف."  تقوم  برايم السنوية؛  لعضوية   التجديد   تاريخ   من  ميا  تقوي  يوما    30قبل  العميل   بإبالغ  "ِلف.تقوم " •

 .ريةشهال برايم لعضويات  التجديد  تاريخ  نم تقويمية أيام 3
 .االمتثال للوائح وفقا   يختلف برايم قد  ِلف. من المصرفية المزايا من االستفادة خيار •
  تصبح .  الحالية   الفوترة  دورة  نهاية  في   برايم  مزايا  إلى  وصولكة  إمكاني  حذفو   الفوترة  إنهاء   إلى  اإللغاءات   تؤدي •

  تقديم   للعميل   يمكن.  السنوي   /الشهري   تجديد ال  تاريخ  نهاية  في  الحالي،  اشتراكك  اتورةف  انتهاء  تاريخ  في  سارية  التغييرات 
 . "ِلف.تطبيق " في" اشتراكك إدارة" التبويب  عالمة  ضمن اإللغاء طلب 

 . رئيسيال ِلف. حساب  على قائي التل التجديد  رسوم تفرض  •
 . يوما   60 مدته لك مرسل إشعار بواسطة به،  الخاصة واألحكام الشروط تعديل  بحق  البنك يحتفظ •
 المصرفية   الخدمات   وأحكام  شروط  في  المحدد   النحو  على  المعنى  نفس  المستند   هذا  في  خدمةالمست  حات المصطل  تحمل •

 . المعدلة  بصيغتها ،"ِلف." في لألفراد 
االي • بتسجيل  مكنك  أو  اإللكتروني  موقعه  زيارة  خالل  من  شكاوى  أو  مساعدة  أو   استفسار  أي  لتقديم  بالبنك  تصال 

 . الدخول عبر تطبيق لف
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 تحذير 
 فرض   ىإل  الوثائق  هذه  تقديم  عدم  يؤدي  قد.  األوقات   كافة  في  المحدثة  وثائقك  من  بنسخ  البنك  بتزويد   مطالب   أنت  •

 .الحساب  إغالق أو اب سلحا حظر أو  المعامالت  تقييد  أو رسوم
  وبما   بالبنك  الخاصة  االمتثال  لسياسة  وفقا    مرض    غير  الحساب   سلوك  أن  تبين  إذا  الحساب   إغالق  للبنك  يجوز •

 .المركزي  المتحدة العربية اإلمارات  مصرف لوائح مع يتماشى
الخدمات المصرفية   ت داواعتما  صيم بما في ذلك رقم التعريف الشخببطاقات ائتمانه   االحتفاظ  العمالء  على  ينبغي •

 . اآلخرين قبل من احتيالية إجراءات  أو استخدام سوء أي لتجنب  األوقات  كافة في آمنة المحمول الهاتف عبر
 تشمل  قد   عواقب   هناك  ستكون   معنا،  عالقتك  وأثناء  قبل  بنا  الخاصة  واألحكام  الشروط  تلبية  في  إخفاقك  حالة  في •

 .لمصرفيا حسابك إغالق أو حظر أو تقييد 
 


