سيتي

بيان الحقائق الرئيسية – الودائع ألجل

ُيقدم بيان الحقائق الرئيسية هذا معلومات مهمة بشأن الفائدة والرسوم والمصروفات والخصائص األخرى للودائع ألجل .تُقدم
لك هذه الوثيقة لفهم الخصائص الرئيسية للودائع ألجل وتقييم مدى مالئمتها الحتياجاتك.
ويفهم بيان ا لحقائق الرئيسية هذا مع الشروط واألحكام العامة لسيتي بنك حسب ما تردد في الموقع اإللكتروني:
ُيق أر ُ
https://www.citibank.ae/uae/consumer/info/terms_and_conditions.htm?icid=AE
.F01
يحتفظ سيتي بنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام و/أو الفائدة ،والرسوم ،والمصروفات في أي وقت بموجب إخطار

مسبق مدته  60يوماً.

في حال وجود تعارض بين المعلومات الواردة في هذه الوثيقة والشروط واألحكام العامة لسيتي بنك فتسري األخيرة.

القسم  :1ما هذا المنتج وكيف يعمل؟
الودائع ألجل أو الودائع الثابتة يحتفظ بها البنك لمدة محددة مسبقاً بحيث ُيجرى االحتفاظ بأصل المبلغ وتُكتسب فائدة ثابتة طوال مدة
االحتفاظ بالوديعة ألجل لدى البنك.
القسم  :2بيانات المنتج
•

العمالت المعروضة :الدرهم اإلماراتي ،والدوالر األمريكي ،والدوالر الكندي ،والدوالر األسترالي ،والين الياباني ،والفرنك

•

تُدفع الفائدة على الودائع عند االستحقاق.
الحد األدنى لمبلغ الوديعة 1,000 :درهم إماراتي أو ما يعادله.

السويسري ،والجنيه اإلسترليني ،واليورو.
•
•

يجوز االطالع على األسعار والمدد المعروضة على الموقع اإللكتروني:

•

إن الفائدة ثابتة طوال مدة المنتجات وتُدفع عند استحقاقها .تُحسب الفائدة على أساس األيام المنقضية 360 /يوماً باستثناء
عملة الجنيه اإلسترليني التي تُحسب الفائدة بها على األساس األيام المنقضية 365 /يوماً.
في وقت الحجز ،لديك الخيارات التالية عند استحقاق الوديعة:

.https://www.citibank.ae/uae/consumer/personal_account/pdf/time_deposit.pdf

•
-

رصيد كل من أصل المبلغ والفائدة في حساب بنك مرتبط.

-

تجديد كل من أصل المبلغ والفائدة مقابل وديعة جديدة للمدة المحجوزة.

-

رصيد الفائدة في حساب بنكي مرتبط ،وتجديد أصل المبلغ مقابل وديعة جديدة لمدة محجوزة.

القسم  :3الرسوم والمصروفات

المصروفات والمدفوعات عند اإلنهاء المسبق
•

إذا سحب العميل الوديعة خالل  7أيام من تاريخ الحجز فال تُدفع أي فائدة.
إذا سحب العميل الوديعة بعد  7أيام من تاريخ الحجز ولكن قبل انتهاء المدة فسيحصل العميل فقط على الفائدة للمدة التي

-

إذا ُعرض سعر الفائدة لمدة محددة من "المدة األقصر" ("السعر المعادل") فسيكون سعر الفائدة على الوديعة هو "السعر
المعادل" ناقص ( 1%غرامة الدفع المسبق).

•

-

جرى االحتفاظ فيها بالوديعة فعلياً ("المدة األقصر") .سيكون سعر الفائدة كما يلي:

إذا لم ُيعرض سعر الفائدة لمدة محددة من "المدة األقصر" فسيكون سعر الفائدة على الوديعة هو "سعر الفائدة للمدة التي
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تسبقها مباشرة" ناقص ( 1%غرامة الدفع المسبق).

-

في كلتا الحالتين ،سوف يخضع سعر الفائدة المعروض لمبلغ يصل إلى صفر بحد أدنى (أي ال تفرض أي أسعار بالسالب

•

سوف يخصم سيتي بنك مصروفات الدفع المسبق التي تبلغ  50درهماً إماراتياً من مبلغ الفائدة المكتسبةُ .يرجى مالحظة أن
هذه المصروفات لن تُخصم من أصل المبلغ .إذا كانت الفائدة المكتسبة أقل من  50درهماً إماراتياً أو مساوية لهذا المبلغ

•

تخضع أسعار سيتي بنك للتغير وهي ثابتة طوال مدة الوديعة عند حجزها.

على الودائع ألجل).

فال تُدفع أي فائدة.
ما يجب أن تعرفه:
•

ستكون تفاصيل المعامالت متاحة في كشف حساب العميل الذي يجوز أن يحصل عليه من خالل خدمة سيتي بنك

أونالين ،أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المتحرك من سيتي بنك ،أو البريد اإللكتروني ،أو عند الطلب .يجوز للعميل
تغيير القائمة المفضلة للتنبيهات من خالل خدمة سيتي بنك أونالين.

•

لالتصال بنا :ألي شكاوى /استفسارات يمكنك مخاطبتنا على  ،uaeservice@citi.comأو االتصال بنا على4000 :

.+971 4 311

سيتي بنك إن أيه – فرع اإلمارات العربية المتحدة (سيتي) مرخص من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بوصفه
فرعاً لبنك أجنبي.

