
KEY FACT STATEMENT - TIME DEPOSITS

This Key Facts Statement (KFS) provides you with important information about interest, fees, charges and other features 
of a Time Deposit. This document is being provided to you to understand the key features of a Time Deposit and assess its 
appropriateness and suitability for your needs.

This KFS is to be read and understood in conjunction with Citibank’s General Terms and Conditions as communicated at 
https://www.citibank.ae/uae/consumer/info/terms_and_conditions.htm?icid=AEFO1

Citibank reserves the right to change Terms and conditions and/or interest, fees & charge at any point with 60 days prior 
notice.

In the event of conflict between the information provided in this document and Citibank’s General Terms and Conditions, 
Citibank’s General Terms and Conditions shall prevail.

• Currencies Offered: AED, USD, CAD, AUD, JPY, CHF, GBP, EUR

• Interest on deposits is paid on maturity

• Minimum Deposit Amount: AED 1,000 or its equivalent

• Rates and tenures offered may be found at            
 https://www.citibank.ae/uae/consumer/personal_account/pdf/time_deposit.pdf

• Interest is fixed for the products tenure and is payable on maturity. Interest is calculated on a base of Elapsed days /   
 360 days, except for GBP where the calculation base is Elapsed days /365 days.

• At the point of booking, you have the following options at the point of deposit maturity –
 
 - Credit of both principal and interest into linked bank account
 
 - Credit of interest into linked bank account; renewal of the original principal amount as a new deposit for 
  booked tenor
 
 - Renewal of both principal and interest amount as a new deposit for booked tenor

Charges and payout for pre-termination

• If client withdraws the deposit within 7 days from date of booking, no interest will be paid out

• If client withdraws the deposit post 7 days from booking but before the expiry of the tenure, client will only earn   
 interest for the period for which the deposit was actually maintained (“shorter tenure”). The rate of interest will be as  
 follows:

 - If a rate of interest is offered for the exact period of the “shorter tenure” (“equivalent rate”), the rate of interest on  
  the deposit will be “equivalent rate” minus 1% (pre-payment penalty)
  
 - If a rate of interest is not offered for the exact period of the “shorter tenure”, the rate of interest on the deposit   
  will be “Rate of interest of immediately preceding tenor” minus 1% (pre-payment penalty)

 - In both cases, the interest rate offered will be subject to a minimum of zero (i.e. there is no negative charge on   
  time deposits)

Time Deposits or fixed deposits are deposits held by the bank for a pre-determined tenor where the principal is preserved 
and a fixed interest in earned for the duration the time deposit is held with the bank.

SECTION 1: WHAT IS THIS PRODUCT AND HOW DOES IT WORK?

SECTION 2: PRODUCT DETAILS

SECTION 3: FEES AND CHARGES 



YOU NEED TO KNOW

• Citibank’s rates are subject to change but are fixed for the tenure of the deposit when booked

• Details of transactions will be available in customer’s statement of account which may be availed on   
 Citibank online, MBOL, e-mail or basis request. Customer may change alert preferences on Citibank online

• CONTACT US: For any complaints / queries you can write to us at uaeservice@citi.com or call us on 
 +971 4 311 4000. 

Citibank, N.A. - UAE Branch (Citi) is licensed by the Central Bank of the UAE as a branch of a foreign bank



بيان الحقائق الرئيسية – الودائع �جل

ُيقدم بيان الحقائق الرئيسية هذا معلومات مهمة بشأن الفائدة والرسوم والمصروفات والخصائص ا�خرى للودائع �جل. ُتقدم لك هذه 
الوثيقة لفهم الخصائص الرئيسية للودائع �جل وتقييم مدى مالئمتها الحتياجاتك.

ُيقرأ وُيفهم بيان الحقائق الرئيسية هذا مع الشروط وا�حكام العامة لسيتي بنك حسب ما ترد في الموقع ا�لكتروني:
https://www.citibank.ae/uae/consumer/info/terms_and_conditions.htm?icid=AEFO1

يحتفظ سيتي بنك بالحق في تغيير الشروط وا�حكام و/أو الفائدة، والرسوم، والمصروفات في أي وقت بموجب إخطار مسبق مدته ٦٠ يوم�.

في حال وجود تعارض بين المعلومات الواردة في هذه الوثيقة والشروط وا�حكام العامة لسيتي بنك فتسري ا�خيرة.

•     العمالت المعروضة: الدرهم ا�ماراتي، والدوالر ا�مريكي، والدوالر الكندي، والدوالر ا�سترالي، والين الياباني، والفرنك السويسري، والجنيه 
ا�سترليني، واليورو.

•     ُتدفع الفائدة على الودائع عند االستحقاق.

•     الحد ا�دنى لمبلغ الوديعة: ١,٠٠٠ درهم إماراتي أو ما يعادله.

•     يجوز االطالع على ا�سعار والمدد المعروضة على الموقع ا�لكتروني: 
.https://www.citibank.ae/uae/consumer/personal_account/pdf/time_deposit.pdf

•     إن الفائدة ثابتة طوال مدة المنتجات وُتدفع عند استحقاقها. ُتحسب الفائدة على أساس ا�يام المنقضية/ ٣٦٠ يوم� باستثناء عملة الجنيه 
ا�سترليني التي ُتحسب الفائدة بها على ا�ساس ا�يام المنقضية/ ٣٦٥ يوم�.

•     في وقت الحجز، لديك الخيارات التالية عند استحقاق الوديعة:

-  رصيد كل من أصل المبلغ والفائدة في حساب بنك مرتبط.

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

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

المصروفات والمدفوعات عند ا�نهاء المسبق

•     إذا سحب العميل الوديعة خالل ٧ أيام من تاريخ الحجز فال ُتدفع أي فائدة.

•     إذا سحب العميل الوديعة بعد ٧ أيام من تاريخ الحجز ولكن قبل انتهاء المدة فسيحصل العميل فقط على الفائدة للمدة التي جرى 
االحتفاظ فيها بالوديعة فعلي� ("المدة ا�قصر"). سيكون سعر الفائدة كما يلي:

- إذا ُعرض سعر الفائدة لمدة محددة من "المدة ا�قصر" ("السعر المعادل") فسيكون سعر الفائدة على الوديعة هو "السعر المعادل" 
ناقص ١٪ (غرامة الدفع المسبق).

- إذا لم ُيعرض سعر الفائدة لمدة محددة من "المدة ا�قصر" فسيكون سعر الفائدة على الوديعة هو "سعر الفائدة للمدة التي تسبقها 
مباشرة" ناقص ١٪ (غرامة الدفع المسبق).

- في كلتا الحالتين، سوف يخضع سعر الفائدة المعروض لمبلغ يصل إلى صفر بحد أدنى (أي ال تفرض أي أسعار بالسالب على الودائع �جل).

مدة  طوال  ثابتة  فائدة  وُتكتسب  المبلغ  بأصل  االحتفاظ  ُيجرى  بحيث  مسبق�  محددة  لمدة  البنك  بها  يحتفظ  الثابتة  الودائع  أو  �جل  الودائع 
االحتفاظ بالوديعة �جل لدى البنك.

القسم ١: ما هذا المنتج وكيف يعمل؟

القسم ٢: بيانات المنتج

القسم ٣: الرسوم والمصروفات



ما يجب أن تعرفه:

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

أو  أونالين،  الذي يجوز أن يحصل عليه من خالل خدمة سيتي بنك  العميل  المعامالت متاحة في كشف حساب  ستكون تفاصيل 
القائمة المفضلة  البريد ا�لكتروني، أو عند الطلب. يجوز للعميل تغيير  أو  الخدمة المصرفية عبر الهاتف المتحرك من سيتي بنك، 

للتنبيهات من خالل خدمة سيتي بنك أونالين. 

لالتصال بنا: �ي شكاوى/ استفسارات يمكنك مخاطبتنا على  uaeservice@citi.com، أو االتصال بنا على: 4000 311 4 971+.

سيتي بنك إن أيه – فرع ا�مارات العربية المتحدة (سيتي) مرخص من مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي بوصفه فرع� لبنك أجنبي.
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