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 charges Services الزسىم الخدمات
 Account Services   خدمات الحسابات

 إماساحي دسهم 011 الحذ ألادوى للشضيذمخالـت ششؽ 
( 

 
ا  (شهٍش

AED 100 (per 
month) Breach of Minimum Balance 

 AED 50 Accounting closure fees إماساحي دسهم 01 سظىم إػالق الحعاب 
 الؿلب(  يللسظىم هشف الحعاب )

 أشهش(  6)حتى 
 أشهش( 6)أهثر مً 

 
 إماساحي دسهم 50
 إماساحي دسهم 011

 
AED 25 

AED 100 

Statement of account A/c Charges (per quest)  
(up to 6months) 
(more than 6months) 

 AED 1 Per Leaf * Cheque Book  charges *دسهم للىسكت الىاحذة سظىم دؿتر الشيياث

 AED 250 Inward Clearing  Cheque  Return due to Insufficient Funds  إماساحيدسهم  501 ضت شيً مشججع داخلي بعبب عذم هـاًت الشضيذ )للشيً(ملا
(per cheque) 

 AED 100 Stop Payment of Cheque (per request) إماساحي دسهم 011 إًلاؾ دؿع الشيً )عىذ الؿلب( 
 AED 100 Photocopy of per Instrument/cheque إماساحي دسهم 011 شيً  معدىذ/وسخت عً ول 

  سظىم خذمت الحعاب
 
 Free of Cost Account Service Charges مجاها

 )ً  اهتهاء الشخطت )ألهثر مً شهٍش
حعليم  لحين تالخالي ألاشهش يخم اظترداد الشظىم في ظ)مالحظت : 

ت( ت ظاٍس  سخطت ججاٍس
 إماساحيدسهم  011

)
 
ا  )شهٍش

AED 100 (per 
month) 

Trade License Expired ( more than two months) 
(Note: The charges will be recovered in subsequent months till the 
submission of valid Trade License.) 

 Remittances   الحىالات

 يإماساحدسهم  01 دؿع/ أمش شيً باالؾالع/ يفمطشإضذاس شيً 
 AED 30 (Flat) Issuing of Banker Cheque / DD / PO ()ثابذ

 AED 25 Cancellation of Banker Cheque/DD/PO إماساحي دسهم 50 شيً مطشفي/ شيً باالؾالع/ أمش دؿعإلؼاء 
 AED 50 Customer Request for Recall of Funds إماساحي دسهم 01 أمىاٌ الظتردادؾلب العميل 
 AED 25 Outward TT - Local Currency within UAE إماساحي دسهم 50 بالعملت اإلاحليت داخل ؤلاماساث –ضادسة  حىالت بشكيت

 AED 50 Outward TT – International إماساحي دسهم 01 دوليت -حىالت بشكيت ضادسة 
حىالت ضادسة/ الاظخـعاس مً البىىن اإلاعخـيذة/ حعذًل 

ٌ  على الشكابت مىخببالاظخـعاساث اإلاخعللت   ألاحىبيت ألاضى
(OFAC)باظخثىاء الحىالاث بالشوبيت الباهعخاهيت( ) 

 AED 100 إماساحي دسهم 011
Outward Remittance Amendment / Enquiry from 
Beneficiary Banks / OFAC related queries (other than PKR 
Remittance) 

 Standing  Instructions   الدائمةالتعليمات 
 AED 50 Setting-up Facility إماساحي دسهم 01 إعذاد الدعهيل

 AED 50 Amendment to Standing Instruction إماساحي دسهم 01  الذائمتحعذًل الخعليماث 
 AED 25 Penalty (insufficient funds) إماساحي دسهم 50 ػشامت )عذم هـاًت الشضيذ(

 Term Deposits    الىدائع آلاجلة
 Minimum Deposit-AED10,000   إماساحيدسهم  010111- للىدٌعتلحذ ألادوى ا

يي   00111 – للىدٌعت بالعملت ألاحىبيتالحذ ألادوى  أو ما دوالس أمٍش
 Minimum Deposit FCY-USD 5,000 or equivalent    ٌعادلها

ؤلاًذاع للخىؿير  ظعش  بىشاإلاسحب ال
 العائذ

Prevailing Savings 
Deposit Rate Pre-mature encashment 

ـــاصة  ـــ ــ  Clearing & Collections   والتحصيلاملقـــ
ذ(لؼشع الخحطيل شيً بالعملت ألاحىبيت    AED 100 Foreign Cheque for Collection (plus courier charges) إماساحي دسهم 011 )إغاؿت إلى سظىم البًر

 AED 100 Special Inward Clearing Cheque حيإماسا دسهم 011 ت خاصداخليملاضت شيً 

 AED100 Post Dated Cheque (PDC) handling Charges (per إماساحي دسهم 011 )للشيً( ( PDCشيً مؤحل الذؿع )مىاولت سظىم 
Cheque) 

خ الاظخحلاق او الخلذًم(سحب شيً   AED 10 With draw al of PDC (Before due date or presentation) إماساحي دسهم 01  مؤحل الذؿع )كبل جاٍس
 Letters& Certificates   الخطابات والشهادات 

 AED 250 Balance Certificate إماساحي دسهم 501 شهادة سضيذ
تلإضذاس شهادة   AED 350 Issuance of Certificate for Trade License  إماساحي دسهم 001 لشخطت الخجاٍس

 جاوياٌو دؿتر شيياث م *
   * First Cheque Book Free 
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TRADE FINANCE                     التمويل التجاري 
 

 charges Services الزسىم الخدمات
 Import   الىاردات

 إضذاس اعخماد معدىذي )الحذ ألادوى سبع ظىىي واحذ(
 

 دسهم 0110111ألٌو  -
 

ذ عً  -  همدس  0110111لليمت جٍض

 
12050 

 
ا  ٪ ظىٍى

 

121650 
 
ا  ٪ ظىٍى

 

 هحذ   دسهم 501أو 
 أدوى

 

0.125% p.m 
0.0625% p.m  
or min AED 250  

Documentary credit issuance (Minimum. one quarter) 

        - For first AED 100,000 

        - For value over AED 100,000 

 -do- ذاخلي/ في  بلذ آخشعمىلت الاعخماد اإلاعدىذي اإلاخجذد/ ال
-do- 

Commission on Revolving/Inland/3rd Country 

Documentary Credit 
ادة اإلابلؽ  do- -do- Extension of LC period or increase in amount-   جمذًذ ؿترة الاعخماد اإلاعدىذي أص ٍص

 Flat Commission on TRs for open A/c or advance payment %0.1875 خت% ثاب1201.0 عمىلت على إًطاالث ألاماهت لـخح حعاب أو دؿعت ملذمت

ت  AED 250 Documentary Credit Cancellation without settlement إماساحي دسهم 501 إلؼاء الاعخماد اإلاعدىذي دون حعٍى

  AED 100 Other Documentary Credit amendments دسهم إماساحي 011 حعذًالث أخشي على الاعخماد اإلاعدىذي

 501شهش أو ول % 120 عمىلت إعادة الخأهيذ على صحت الاعخماد اإلاعدىذي

 هحذ أدوى دسهم

0.1% per month 

Or Min. AED 250 

Documentary Credit revalidation commission 

ؼ  AED 1000 Reimbursement undertaking إماساحي دسهم 0111 غمان بالخعٍى

 AED 200 Issuance of Delivery order in absence of AWB إماساحيدسهم  511 شحً حىي  وثيلتم في حالت عذم وحىد إضذاس امش حعلي

 Acceptance   القبىل 

 عمىلت على اللبٌى 
 
خ اللبٌى و جمً ول شهش اعخباسا خ اٍس حتى جاٍس

 حلاقخظالا 

 دسهم 001% او 12050

 أدوى هحذ  

0.125% or Min. AED 

350 

Commission on Acceptance per month from date of 

acceptance till maturity 

 الاخخالؾ سظىم مىاولت

يي 011  دوالس أمٍش

 عىذ او ما ٌعادال  

 الخلذًم

USD 100 

Or Equivalent per 

presentation  

Discrepancy Handling Charges 

 AED 350 Our own acceptance discounting commission إماساحي دسهم 001 ىاكبىل على معمىلت خط

 Inward Documentary Collections   الىاردة التحصيالت املستندية

(ملابل عدىذاث اإلاإًذاع )اإلاعدىذاث ملابل الذؿع/ دسهم  501% او 12050 اللبٌى

( هحذ  
 
 أدوى )ؿطاعذا

0.125% Or Min. 

AED 250 (up front) 

Lodgment (DP/DA) 

  AED 500 Lodgment of Availization إماساحيدسهم  011  يذ الخحطيلاإلاعدىذاث كإًذاع 

خ اظخحلاق ؿىاجير اإلاعدىذاث ملابل اللبٌى كيذ  جمذًذ جاٍس

 الخحطيل
 AED 500 إماساحي دسهم 011

Extension of maturity of availized DA bills 

ل العىائذ مً حعاب بعملت أحى دوالس  011% او 1250 يتبجحٍى

يي  هحذ  أدوى أمٍش

0.25% or Min USD 

100 

Proceeds to remitted from FCY A/c 

يي 011 إلى البىً آلاخش الليمت معدىذاث مشججعت ػير مذؿىعت  USD 100 Documents returned unpaid to other Bank دوالس أمٍش

ل اإلاعدىذاث إلى بىً آخش  AED 200 Transfer of Documents to other Bank إماساحيدسهم  511 جحٍى

 عمىلت مخأخشة الذؿع على اإلاعدىذاث ملابل الذؿع
 501% ثابذ أو 12050

 هحذ  أدوىدسهم 

0.125% flat Or Min. 

AED 250 

Overdue commission on DA documents 

همبيالت معدىذاث ملابل الذؿع ملبىلت مشججعت ػير مذؿىعت 

 الليمت
 AED 200 إماساحي دسهم 511

Accepted DA Bill of Exchange Returned unpaid 

 Export   الصادرات

  AED 150 Documentary Credit Advising- MCB customer دسهم إماساحي 001 ام س ي بي بىًعمالء  –ؤلابالغ عً الاعخماد اإلاعدىذي 

 AED 250 Documentary Credit Advising- Non MCB customer دسهم إماساحي 501 ىً ام س ي بيلؼير عمالء ب –ؤلابالغ عً الاعخماد اإلاعدىذي 

 AED 100 Documentary Credit Amendment Advising- MCB customer دسهم إماساحي 011 بىً ام س ي بيعمالء  –ؤلابالغ عً حعذًل الاعخماد اإلاعدىذي 
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 ام س ي بيىً لؼير عمالء ب –ؤلابالغ عً حعذًل الاعخماد اإلاعدىذي 
 AED 200 دسهم إماساحي 511

Documentary Credit Amendment Advising- Non MCB 

customer 

 جأهيذ الاعخماد اإلاعدىذي
مع مشاعاة الترجيباث 

 اإلاعبلت

Subject to prior 

arrangements 

Documentary Credit Confirmation 

مع مشاعاة الترجيباث  خطم

 اإلاعبلت

Subject to prior 

arrangements 
Discounting 

ل الاعخماد اإلاعدىذيعم دوالس  501٪ أو 12050 ىلت جحٍى

يي هحذ  أدوى  أمٍش

0.125% Min. USD 

250 

Documentary Credit transfer commission 

ادة اإلابلؽ الضمىيت جمذًذ الـترة  011٪ ول شهش أو 1250 أو ٍص

يي هحذ  أدوى  دوالس أمٍش

 ثابذ

0.25% per month 

OR Min. USD 300 

flat 

Extension of period or increase in amount 

يي 001 سظىم مىاولت الاخخالؾ     USD 110 Discrepancy handling charges دوالس أمٍش

  AED 1000 Issuance of assignment of proceed دسهم إماساحي 0111 إضذاس جىاٌص عً العىائذ

دسهم إماساحي  011 حعذًالث أخشي 

 )ثابذ(
AED 300 (Flat) 

Other amendments  

 Outward Documentary Collections   التحصيالت املستندية الصادرة

دوالس  011٪ أو 12050 عمىلت

يي هحذ  أدوى  أمٍش

)
 
 )ؿطاعذا

0.125% OR Min. 

AED 300 (up front) 

Commission 

دوالس  011٪ أو 1250 عىائذ ظيخم كيذها في حعاب بعملت أحىبيت

يي هحذ  أدوى  أمٍش

0.25% OR Min. USD 

100 

Proceeds to be credited in FCY A/c 

 AED 100 Follow-up / Reminder دسهم إماساحي 011 مخابعت/  جزهير

 AED 100 Documents Returned unpaid دسهم إماساحي 011 اإلاعدىذاث اإلاشججعت ػير مذؿىعت الليمت

TRADE FINANCE                التمويل التجاري 
 

 charges Services الزسىم الخدمات
 Structured Trade Finance   التمىيل التجاري املنظم

 As agreed Processing Fee  اإلاخـم عليهحعب  سظىم اإلاعالجت

 Discounting/Purchasing/Negotiation    التداول الخصم/الشزاء/

دسهم  011% او 12050 عمىلت

 أدوى إماساحي هحذ  

( 
 
 (ؿطاعذا

0.125% OR Min. 

AED 300 (upfront) 

Commission 

سهم د 011% أو 0250 حعاب بعملت أحىبيتؤلاًشاداث التي ًخم إًذاعها في 

 هحذ  أدوىإماساحي 

0.125% OR Min. 

AED300 

Proceeds to be credited in FCY A/c 

 As agreed Interest اإلاخـم عليهحعب  الـائذة

ؼ  إماساحي دسهم 011 الخعٍى

 للمؿالبت

AED 100 per claim Reimbursement 

إماساحي دسهم  CAD /LAFB 011معالجت 

 )ثابخت(

300 (FLAT) CAD /LAFB processing 

FCB-  خالية من الزهىن   FBC – Clean 

 دسهم 51% أو 1200 تعمىل

 هحذ  أدوى إماساحي

0.15% OR Min. AED 

20 

Commission 

 دسهم 51% أو 1200 اسججاع/ عذم ضشؾ شيً

 هحذ  أدوى إماساحي

0.15% OR Min. 

AED20 

Cheque  returned/ unrealized 
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ذ   البًر

 داخل ؤلاماساث -

 خاسج ؤلاماساث -

 

 دسهم إماساحي 01

 دسهم إماساحي 050

 

AED 50  

AED125 

Courier 

- Within UAE 

- Outside UAE 

 داخل ؤلاماساث العشبيت اإلاخحذة

 خاسج ؤلاماساث العشبيت اإلاخحذة 

   

 Letter  Of Guarantee   الضمانخطاب 

 على أظاط % 0 غمانإضذاس 
 
ا ظىٍى

جىاظبي لشبع ظىىي 

واحذ هحذ  أدوى أو 

 أدوى2 دسهم هحذ   011

1% P.a.Pro – rate 

basis for min.one 

quarter or min300 

AED. 

Guarantee issuance  

% مً كيمت 12050 غمان الصحً

دسهم  511و أالـاجىسة 

 ادوى2  هحذ  

0.125% OF invoice 

value or min 200 

AED. 

Shipping Guarantee 

ادة ال  طالحيت الليمت و ٍص

 

 على أظاط % 0
 
ا ظىٍى

جىاظبي لشبع ظىىي 

واحذ هحذ  أدوى أو 

 2أدوى دسهم هحذ   011

1% p .a.pro   rate 

basis for min.one 

quarter or min300 

AED. 

Enhancement in amount and validity  

 AED 250 Issuance of Duplicate Guarantee إماساحيدسهم  501 ً الػمانؾبم ألاضل عضذاس وسخت إ

 AED 250 Re-issuance of LG due to text /language change دسهم إماساحي2 501 خؿاب غمان هديجت إلى حؼيير في الىظ/ اللؼتإعادة إضذاس 

دسهم إماساحي  511 ىلذيال ػمانالىلذي / الهامش مً ال% 011ملابل  عملغمان 

 (ثابخت)

200 (FLAT) Labour Guarantee against 100% cash margin/cash 

collateral 

 Local Bill Discounted   املحلية خصم الكمبياالت

 دسهم 01 أو% 12050 العمىلت 

 هحذ  أدوى

0.125% Min. AED 

50  

Commission 

وؿم اإلاخـم عليه في  الخطممعذٌ 

 الائخماوي عشعال

As approved in 

credit proposal 

Discount rate 

 AED 300. LBD Cheque Return إماساحيدسهم  011 الىمبيالت اإلاحليت خطم اسججاع شيً 

 Credit Proposal Processing   الائتماني العزض ثنفيذ

ت   - سظم الخىـيز دسهم  0111% او 1250 اإلاشاحعت العىٍى

 أدوى2 هحذ  

0.25% OR Min. AED 

1000 

Processing Fee. 

دسهم  0111% او 50   عشع حذًذ  - سظم الخىـيز

 هحذ أدوى2

0.25% OR Min. AED 

1000 

Processing Fee-fresh proposal 

 للسحب على اإلاىشىؾ/ بشهامج  -سظم جىـيز
 
اإلاىخج اإلاػمىن هلذا

 خؿاب الػمان/ الاعخماد اإلاعدىذي

دسهم  011% او 120

 ادوى هحذ  

0.1% OR Min. AED 

500 

Processing Fee-cash secured product program for 

OD/LG/LC 

 Communication    املزاسالت

ـذ  AED 200  Swift for Documentary Credit Charges pre دسهم إماساحي 511 سظىم إسظاٌ الاعخماد اإلاعدىذي بالعٍى

 AED 300  Advice charges دسهم إماساحي 011 إخؿاس معبمسظىم 

ـذ ألاخشي سظىم   AED 100  Other Swift charges دسهم إماساحي 011 العٍى

ذ ) اإلاحلي(  AED 100 Postage(local) دسهم إماساحي 011 البًر

ذ )    AED 200 Courier(international) دسهم إماساحي 511 (الذوليالبًر

ظخالم معدىذاث العىائذ إرا جأثشث الحىالت عىذ امً  ملخؿعسظم 

 الىاسداث

يي دوالس  61  USD 60 Fee deductible from proceeds if remittance to be effected أمٍش

upon receipt of import documents. 

 AED 100  Telephonic enquiry (overseas call) دسهم إماساحي 011 (خاسحيتالاظخعالم الهاجـي )مياإلااث 
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  51خاص باالظخيراد الزي ًخجاوص الاعخماد اإلاعدىذي ال
 
 AED 100 Import Documentary Credit exceeding 20 clauses دسهم إماساحي 011 بىذا

ذ ال ـذ/ البًر  AED 250 Full Swift/Courier إماساحيدسهم  501 الياملعٍى

ألاؾشاؾ اإلاشترهين العمىالث إلى لعذاد العمىلت إلى مش دؿع أسظىم 

 في اإلاعاملت
  AED 25 إماساحي همدس  50

Pay order charges for payment of commission to indenters 

 اكخؿاع سظم إرا جأثشث الحىالت عىذ اظخالم اإلاعدىذاث 
يي 01   USD 50 دوالس امٍش

Fee deduction if remittance effected upon receipt of 

documents  

  AED 100  Discounting interest on usance document إماساحي دسهم 011 ث ألاحل لالظخحلاقخطم على الاعخماداث اإلاعدىذًت راؿائذة   

  AED 100  Discounting interest on sight document إماساحي دسهم 011 ؿائذة خطم على الاعخماداث اإلاعدىذًت عىذ الاؾالع

ل لؿشؾ ثالث  دسهم  501% أو 12050 جحٍى

 إماساحي هحذ  أدوى
0.125% or Min 250 

Transfer to 3rd party  

 
 :NOTE   مالحظه:

02  
 
ت واإلاعمٌى بها حاليا جخػع حميع الشظىم للػشائب العاٍس

خ الحم2    والتي كذ جذخل حيز الخىـيز في جاٍس
1. All charges are subject statutory levies presently in 

force and which may come into force at a future date.  

52  ٌ مىاؿلت خؿيت مً اإلاذًش بأي اظخثىاءاث  ٌعشي مـعى
   2 الذوليؤلاكليمي أو سئيغ مجمىعت الاظدثماس 

2. Any exceptions will be with the written consent of the 
Country Manager or Group Head of International 
Investment Group.  

  .Applicable to all branches in U.A.E .3   لعشبيت اإلاخحذة2جؿبم على حميع الـشوع في ؤلاماساث ا 02

الحعاباث بالعملت بشأن العمىالث  وأالشظىم ًخم عشع  42
يي ًيبغي  ،للعمالث ألاخشي باليعبت و  2ألاحىبيت بالذوالس ألامٍش

 2العملت اإلاعمٌى بهابمبلؽ معاوي بأن 
  

4. Charges or commissions for FCY accounts are quoted 
in USD for other currencies it should be an equaling 
amount in the applicable currency.  

 


