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الحسابات الجارية - وثيقة المعلومات األساسية

متطلبات الرصيد
2,500 درهم أو تحويل راتب أكثر من 5,000 درهم  الحد األدنى للرصيد لفتح الحساب

2,500 درهم كحد أدنى لمتوسط الرصيد في حال عدم تحويل الراتب. متطلبات الرصيد الشهرية

الرسوم والمصاريف
26.25 درهم إذا انخفض متوسط الرصيد عن الحد األدنى المطلوب رسوم عدم الحفاظ على الحد األدنى من متوسط الرصيد

يتــم إرســال كشــف حســاب إلكترونــي دون أي رســوم، يتــم إرســال كشــف 
الحســاب عــن الشــهر الســابق خــال أول أســبوع عمــل.

كشف حساب إلكتروني شهري

ُيرجــى  إضافيــة،  بتكلفــة  الفــرع  مــن  الورقــي  الحســاب  كشــف  توفيــر  يتــم 
الرســم. مقــدار  لمعرفــة  الرســوم  جــدول  مراجعــة 

كشف حساب ورقي إضافي

يمكن طلب إغاق الحساب في الفرع، وال توجد رسوم إلغاق الحساب. إغاق الحسابات
إخاء مسؤولية:

• يخضع الحساب الجاري بعملة غير الدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي للموافقات وفقًا لسياسة المصرف.
.)www.alhilalbank.ae( يتاح جدول مفصل للرسوم والمصاريف على الموقع اإللكتروني •

• جميع الرسوم والمصاريف والشروط واألحكام قابلة للتغيير مع إشعار مسبق قبل 60 يومًا من تاريخ نفاذها.
• عبــر رســالة نصيــة قصيــرة إلــى رقــم الهاتــف المحمــول المســجل، ســيتم إرســال إشــعار مســبق بشــأن التغييــرات التــي تطــرأ علــى الرســوم والمصاريــف 

والشــروط واألحــكام مــع تاريــخ نفاذهــا.

إصدار ورسوم دفتر الشيكات
10 أوراق أولية - مجانًا

1.05 درهم لكل ورقة إضافية )26.25 درهم كحد أدنى( رسم إصدار دفتر شيكات لمتعاملي المصرف الجدد )حسب األنظمة(

25 ورقة أولية - مجانًا
1.05 درهم لكل ورقة إضافية )26.25 درهم كحد أدنى( رسم إصدار دفتر شيكات لمتعاملي المصرف الحاليين

شيك مصّدر - مجانًا
شيك وارد – 105 درهم شيك مرتجع

52.50 درهم إيقاف دفع الشيك

إخالء مسؤولية:
• على المتعامل أن يهتم بدفتر الشيكات كما يجب، ويتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بإصدار واستخدام أي شيك.

ــًا، وفــي حالــة عــدم قيامــه بذلــك، ســيتحمل المتعامــل جميــع  • عنــد فقــد أو ســرقة دفتــر الشــيكات، يجــب علــى المتعامــل أن يبلــغ فــورًا المصــرف كتابي
عواقــب إســاءة اســتخدامه.

• عند إغاق الحساب الجاري، يجب على المتعامل أن يعيد إلى المصرف أي شيكات غير مستخدمة تتعلق بالحساب.
• دون التأثيــر علــى حقــوق المصــرف الســابق ذكرهــا، يحــق للمصــرف إغــاق الحســاب مــع إشــعار المتعامــل قبــل 60 يومــًا، إذا أصــدر المتعامــل أي شــيكات 

ال تحتــوي علــى أمــوال كافيــة فــي الحســاب ويمكنــه مشــاركة تقريــر ســلبي مــع وكالــة معلومــات االئتمــان.

المبادئ والشهادة الشرعية:

يســتهدف المنتــج جميــع البالغيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى 21 عامــًا ســواًء كانوا من مواطني دولة اإلمــارات العربية المتحدة ومواطني 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو المقيميــن الذيــن يحملــون هويــة إماراتيــة ســارية المفعــول، يتــاح الحســاب الجــاري بالدرهــم اإلماراتــي 

والــدوالر األمريكــي والجنيــه اإلســترليني واليــورو والــدوالر الكنــدي، لكــن خدمــة دفتــر الشــيكات متوفــرة فقــط بالدرهــم اإلماراتــي.
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تعتبــر األمــوال التــي يودعهــا المتعامــل فــي الحســاب الجــاري بمثابــة قــرض حســن مــن المتعامــل إلــى المصــرف دون فوائــد، فــي حيــن يضمــن المصــرف ســداد 
www.alhilalbank.ae األمــوال المودعــة، ويحــق للمصــرف اســتثمار األمــوال لصالحــه، وتتــاح الشــهادة الشــرعية علــى الموقــع اإللكترونــي للمصــرف

تنبيه
مــع فتــح حســاب جــاري، لــن يكــون المصــرف ملزمــًا بإصــدار دفتــر شــيكات، تخضــع خدمــة توفيــر دفتــر الشــيكات لسياســة المصــرف ولشــروطه وأحكامــه، 

ســيتم تحديــد وشــرح عــدد أوراق الشــيك والرســوم مــن قبــل موظفــي المصــرف عنــد طلــب أو توفيــر هــذه الخدمــة.

يحق للمصرف إغاق الحساب الجاري وإدراج اسم المتعامل في القائمة السوداء وفقًا للوائح المصرف المركزي.

ســتكون الحســابات التــي تــم فتحهــا ولــم يتــم إيــداع األمــوال فيهــا بغضــون 120 يومــًا عرضــة إلغاقهــا، وســيتم إرســال إشــعار قبــل 60 يومــًا إليــداع األمــوال 
فــي الحســاب مــن أجــل تجّنــب اإلغــاق.

يمنــع المصــرف اســتخدام الحســاب الشــخصي فــي أي نشــاط لــه عاقــة باألعمــال التجاريــة، أي انتهــاك مــن هــذا القبيــل قــد يــؤدي إلــى إنهــاء عاقــة 
المتعامــل ذات الصلــة.

مالحظات:
• تخضع خدمة دفتر الشيكات للموافقة.

• ال يحصل المتعامل على أي ربح أو أي منفعة أخرى متعلقة بالمبلغ المودع في الحساب الجاري وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسامية.
• يمكن إغاق الحساب فقط بعد السداد الكامل لجميع الرسوم وااللتزامات بموجب الحساب.

• يحــق للمصــرف رفــض الوصــول إلــى األمــوال )باســتثناء إغــاق الحســاب( أو طلــب تســوية فوريــة وإغــاق الحســابات أو إغــاق الحســاب فــي حالــة عــدم 
التــزام المتعامــل بالشــروط واألحــكام. ســيتم إرســال إشــعار مســبق إلــى المتعامــل إذا كان هــذا اإلشــعار مطلوبــًا بموجــب القانون.

• ســيقوم المتعامــل بإيــداع المبلــغ فــي الحســاب الجــاري كقــرض خيــري ممنــوح للمصــرف ومضمــون مــن قبــل المصــرف، وال يحــق للمتعامــل اســتيفاء 
أي ربــح منــه، أو أي شــكل مــن أشــكال العوائــد، حتــى بمــا هــو متعــارف عليــه، أو أي منافــع مقابــل رصيــد الحســاب الجــاري.

• للوصــول إلــى الشــروط واألحــكام التفصيليــة المتعلقــة بالحســاب، ُيرجــى مراجعــة الشــروط واألحــكام العامــة للحســابات والخدمــات المصرفيــة المتاحــة 
.)www.alhilalbank.ae( علــى الموقع اإللكترونــي

االستفسارات والشكاوى
يمكــن للمتعامليــن أن يتصلــوا بنــا فــي الفــروع أو علــى الرقــم 600522229 )مــن داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، أو 97126356020 + )مــن خــارج 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، لاستفســارات والشــكاوى

مراجع الشروط واألحكام
الشروط واألحكام التالية متوفرة على الموقع اإللكتروني www.alhilalbank.ae كمرجع:

الشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية   •
شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  •

سياسات الخصوصية  •

إقرار ببيانات وثيقة المعلومات األساسية

 بموجب هذا، أقر بأنني قد قرأت وفهمت وثيقة المعلومات األساسية قبل االنضمام كأحد متعاملي مصرف الهال.

التاريخ والساعة

رقم ملف المتعامل

اسم المتعامل

التوقيع

ختم ورقم تعريف الموظف الشاهد


