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 حسابات التوفير 
 بيان الحقائق الرئيسية 

  المنتج   ميزات   بيان الحقائق الرئيسية هذا  لك  يوفر.  واالدخار  بالمعامالت   المتعلقة  الحتياجاتك  مصرفي  حساب   هو  المنتج  هذا
 . المنتج هذاب الخاصة ِلف.والتكا والرسوم الفوائد  حول إرشادية  ومعلومات  الرئيسية،

 
 معلومات المنتج 

 بالدوالر األمريكي  ِلف.حساب  المستهدف ِلف.حساب  الرئيسي ِلف. ابسح نوع المنتج 
 مخصص   إضافي  إيداع  حساب حساب وديعة التفاصيل

  األموال   ادخار  على  لمساعدتك
 . متكررة بسيطة بقواعد

  بعملة   أموالهم  ادخار  للعمالء  يمكن  حيث  توفير  حساب
 األمريكي الدوالر

إماراتيين/ فئات األهلية  ،ينيم مق   مواطنين 
 ًا وما فوق عام 18

إماراتيين/   18مقيمين،    مواطنين 
 عامًا وما فوق 

 عامًا وما فوق   18مقيمين،  مواطنين إماراتيين/

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي عملة الحساب
 غير معروض غير معروض معروض )درهم إماراتي فقط( بطاقة الخصم 

 
 وأسعار الفائدةالرئيسية الرسوم 

 بالدوالر األمريكي  ِلف.حساب  المستهدف ِلف.حساب  الرئيسي ِلف.حساب  نتج مالع نو 
لمتوسط  األدنى  الحد 
الشهري  الرصيد 

 المطلوب

 ال يوجد ال يوجد درهم إماراتي 3.000

االحتفاظ  عدم  رسم 
من   األدنى  بالحد 

 الرصيد 

درهم إماراتي  20
 )شهريًا( 

 ال يوجد ال يوجد

 سعر الفائدة
 )استداللي(

 الحساب ميقد ال
  على فائدة األساسي
 . الحساب رصيد

سعر الفائدة   الرصيد 
 )سنويًا(

<5.000 0.25 
5.000-

15.000 
0.75 

15.000-
50.000 

1.25 

سعر الفائدة   الرصيد 
 )سنويًا(

 0.00 5000أقل من 
5000-

24999.99 
0.75 % 

 )تدفع شهريًا(
25000-

999.999.99 
0.40 % 

 )تدفع شهريًا(



  
 

.  ة المتحدةلمركزي لدولة االمارات العربيك االبن خص منوطني مربنك االمارات دبي ال  

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

ةة المستهلك و معايير المصاحبحماي لتوضيح لوائح  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيالبن ه من قبلموج  ذا ة ه ئيسيئق الربيان الحقا  
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 حسابك  رصيد  متوسط  كان   إذا
 ستجني   أمريكي،  دوالر  50.000

 25.000  أول  ىعل٪  0.75
 رصيد لا  على٪  0.4  و  دوالر

 بقي متلا
 

50.000-
500.000 

1.50 

500.000 + 0.50 

1.000.000 
 وما فوق 

0.30 
 )تدفع شهريًا(

 
 

  أمريكي،  دوالر 50.000 حسابك رصيد متوسط كان إذا
٪  0.4  و  دوالر   25.000  أول  على ٪  0.75  ستجني

 المتبقي  الرصيد ىعل

 : يلي كما ومعادلته. يوم كل نهاية في لديك الذي  الرصيد على الفائدة اكتساب يتم حساب الفائدة
 (. 360/األيام عدد)  × الفائدة  معدل × اليومي الرصيد=  التوفير  حساب على الفائدة

رسم   عن  التنازل 
 االحتفاظ 

  الذين الطالب •
  إلى أعمارهم تصل

 مع) عاماً  24
 أو ،(إثبات

  راتب تحويل •
  عن يزيد شهري 

  درهم  15.000
 أو إماراتي،

 بطاقة إنفاق •
  2.500  الخصم

 أو إماراتي درهم
 أو أكثر،

 بطاقة إنفاق •
  من أكثر االئتمان
  درهم 2.500
 أو إماراتي،

 الرصيد متوسط •
  2.500 الشهري 

 غير منطبق  ق طبمن غير



  
 

.  ة المتحدةلمركزي لدولة االمارات العربيك االبن خص منوطني مربنك االمارات دبي ال  

.  دبي الوطنيبنك مملوك من قبل بنك االمارات  " هو ِلف. "  
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 إماراتي درهم
  الحساب عبر)

 األساسي
  تحساباالو 

 أو  ،(المستهدفة
 يم راب ِلف. مشترك •

 
 حدود المعاملة 
تقتصر معامالت بطاقة الخصم على الرصيد المتاح في الحساب. يرجى الرجوع إلى الحد األقصى لحدود  بطاقة الخصم 

 : المعامالت اليومية أدناه
 درهم إماراتي  50.000 بالتجزئة اإلنفاق عبر االنترنت/

  درهم إماراتي  10.000 سحب الصراف اآللي 
 

 روابط هامة 
   اإلنترنت  على  موقعنا زيارة يرجى األخرى، المنتج وتفاصيل المصرفية والباقات  رواألجو  ومالرس أحدث  لمعرفة
•  https://liv.me/charges 

 
 معلومات إضافية 

ق • ميجب  مع  يتماشى  بما  صلة(  ذات  ووثائق  طلبات  أي  ذلك  في  )بما  البنك  وأحكام  شروط  وتنفيذ  براءة  يانات عايير 
 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  تتنازل عن هذا الحق، إذا أردت  العرض ولن  الفترة ما لم  ت حتى انتهاء هذه 

 يجب عليك توجيه إخطار للبنك.، فإنه اإللغاء خالل هذه الفترة
 . يوماً  60 مدته لك قمسب إشعار بواسطة به،  الخاصة واألحكام الشروط تعديل  حقب  البنك يحتفظ •

https://liv.me/charges


  
 

.  ة المتحدةلمركزي لدولة االمارات العربيك االبن خص منوطني مربنك االمارات دبي ال  
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 المصرفية   الخدمات   وأحكام  شروط  في   المحدد   النحو  على  المعنى  نفس   المستند   هذا  في  المستخدمة  طلحات المص  تحمل •
 . المعدلة  بصيغتها ،"ِلف." في لألفراد 

 .المحدد  المنتج على اعتماداً  الفائدة ائتمان وتكرار الفائدة احتساب  اسأس يختلف •
الدخول  مكنك االتصال بالبنك لتقديم أي استفسار أو  مساعدة أو شكاوى من خالل زيارة موقعه اإللكتروني أو بتسجيل  ي •

 . عبر تطبيق لف
 

 تحذير 
 رسوم  فرض   إلى   الوثائق  هذه  تقديم  عدم   يؤدي  قد .  وقات األ  كافة  في  ةالمحدث  وثائقك  من  بنسخ  لبنكا  بتزويد   مطالب   أنت  •

 .الحساب  إغالق أو الحساب  حظر  أو المعامالت  تقييد  أو
  يتماشى   وبما   بالبنك  الخاصة  االمتثال  لسياسة   وفقاً   مرض    غير  الحساب   سلوك  أن  تبين   إذا  الحساب   إغالق  للبنك  يجوز •

 .زي مركال المتحدة العربية اإلمارات  مصرف لوائح مع
التعريف الشخصي  إبقاء  العمالء  على  يينبغ • بما في ذلك رقم  ائتمانهم  المصرفية    ببطاقات  الخدمات    عبر واعتمادات 

 . اآلخرين قبل من احتيالية إجراءات  أو استخدام سوء أي لتجنب  األوقات  كافة في آمنة المحمول الهاتف
  تقييد   تشمل  قد   عواقب   هناك  ستكون   معنا،  قتكعال  ثناءوأ  بلق  بنا   الخاصة  واألحكام  شروطال  تلبية  في  إخفاقك  حالة  في •

 .المصرفي حسابك إغالق أو حظر أو
 أي   تجاه  البنك  فروع  من  فرع  أي  في  أو/و  حساب   أي  في  العميل  باسم  به  محتفظ  دائن  رصيد   أي  استخدام  للبنك  يجوز •

 . مستحقة مبالغ أو مديونية
 


