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 يونغ  ِلف.
 بيان الحقائق الرئيسية 

 
الرئيسية هذا  لك  يوفر.  بطاقة خصم وتطبيق مصرفي مرافق ألطفالك  هو  المنتج  هذا الحقائق    الرئيسية،   المنتج  ميزات   بيان 

 . المنتج بهذا الخاصة ِلف.والتكا والرسوم الفوائد  حول إرشادية ومعلومات 
 

 المنتج  معلومات
  وبطاقة   توفير  حساب   بفتح  لألهل  يسمح  المحمول  الهاتف   على  قائم  اختياري   ميرق  عرض   هو  يونغ  ِلف. تفاصيل المنتج 

 . عاما    17  و  8 بين  أعمارهم تتراوح   الذين ألطفالهم  خصم
   المميزات

 .  بهم الخاص  ِلف.تطبيق   من للطفل وتخصيصه حساب  إنشاء فقط لألهل يمكن •
 .الفور على التحويل عمليات   تتم. يونغ ِلف. حساب  إلى حساباتهم من ويالت تح إجراء لألهل يمكن •
 . تماما   تعطيله أو األقران ومدفوعات  الفواتير لدفع حد  تعيين  لألهل يمكن •
 يونغ  ِلف. حساب  إلى متكررة بدالت  أو واحدة مرةمخصصات  تعيين  لألهل يمكن •
 المهمة  إلنجاز  مناسبة مالية مكافآت  وتقديم لتحقيقها للطفل المهام تعيين  لألهل يمكن •
 اإلنفاق  في استخدامها يمكن باسمه خصم بطاقة ىلع  طفللا يحصل •

 المرور وكلمة المستخدم اسم إعداد  • مراقبة األهل 
 خصم  بطاقة طلب  •
 الخصم  لبطاقة الشخصي التعريف رقم تعيين •
 بالمعامالت  الخاصة القصيرة الرسائل تلقي •
 ةواحد  لمرة مرور كلمة إذن على الحصول •
 الخصم  بطاقة قفل/حظر •
 المرور كلمة تعيين إعادة/تغيير •



  
 

.  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيبنك االمارات دبي الوطني مرخص من البن  
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ةة المستهلك و معايير المصاحبحماي لتوضيح لوائح  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيالبن ه من قبلج  موذا ة ه ئيسيرلئق ايان الحقاب  
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 الفواتير  دفع تعطيل/تمكين •
 الخاص بهم. ِلف.تطبيق   في الطفل نفقات   تتبع •

  17  و  8  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  القاصرين  أهالي)  المتحدة  العربية  اإلمارات   في  المقيمون   العمالء • األهلية 
 ( عاما  

 . طنش ِلف. حساب  األهل لدى يكون  أن •
 درهم إماراتي  عملة الحساب 

 معروضة )اختيارية عند الطلب( صم اقة الخطب
 غير معروض  دفتر الشيكات 

 
 وأسعار الفائدةالرئيسية الرسوم 

 سعر الفائدة  الرصيد المتوسط أسعار الفائدة 
 % )تدفع شهريا ( 1 ألف  0-500

 % )تدفع شهريا ( 0.25 ألف  500أعلى من  
 

 : يلي  كما هي  به الخاصة ةغيالص. مو ي كل نهاية في لديك الذي الرصيد  على الفائدة اكتساب  يتم
 ( 360/األيام عدد )  × الفائدة معدل × اليومي الرصيد =   التوفير حساب  على الفائدة

 إماراتية شهريا   دراهم 5(: واحد  طفل) الفردية الخطة • الرسوم
 الشهر في  إماراتية دراهم 10(: أكثر أو طفالن) العائلية الخطة •
 المضافة القيمة  ضريبة+   اتيا  ار إم درهما   25:  الخصم بطاقة تسليم •

 برايم النشطين  ِلف. عضاءأل  مجاني يونغ. ِلف.
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تقتصر معامالت بطاقة الخصم على الرصيد المتاح في الحساب. يرجى الرجوع إلى الحد األقصى لحدود   بطاقة الخصم 
 المعامالت اليومية أدناه: 

 حد أقصى  50.000 بالتجزئة اإلنفاق عبر االنترنت/
 حد أقصى  10.000 الصراف اآللي  سحب 

 
 
 ابط هامة رو 

 اإلنترنت  على  موقعنا زيارة يرجى األخرى، المنتج وتفاصيل المصرفية والباقات  واألجور الرسوم أحدث  معرفةل
• https://livyoung.me/ 

• https://liv.me/charges 
 

 معلومات إضافية 
وط وأحكام البنك )بما في ذلك أي طلبات ووثائق ذات صلة( بما يتماشى مع معايير بيانات الحقائق  ءة وتنفيذ شر رايجب ق •

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

ذه الفترة ما لم تتنازل عن هذا الحق، إذا أردت اإللغاء خالل حتى انتهاء هت  العرض ولن يتمكن البنك من إتمام اإلجراءا
 هذه الفترة، فإنه يجب عليك توجيه إخطار للبنك. 

 . يوما    60 مدته مرسل لك مسبق إشعار بواسطة به،  الخاصة واألحكام الشروط يلد تع  حقب  البنك يحتفظ •
 المصرفية   الخدمات   وأحكام  شروط  في   محدد ال  النحو  على  المعنى  نفس   المستند   هذا  في  المستخدمة  المصطلحات   تحمل •

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

 . عبر تطبيق لف

https://livyoung.me/
https://liv.me/charges
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 تحذير 
 فرض   إلى  الوثائق  هذه  تقديم  عدم  يؤدي   قد .  األوقات   كافة  في  دثةحالم  وثائقك  من  بنسخ  البنك   بتزويد   مطالب   أنت  •

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

 .المركزي  ةد المتح العربية اإلمارات  مصرف لوائح مع
الشخصي  االحتفاظ  العمالء  على  نبغيي • التعريف  ذلك رقم  بما في  ائتمانهم  المصرفية   ببطاقات  الخدمات  واعتمادات 

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

 .المصرفي حسابك إغالق أو حظر أو
 


