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Key Fact Statement (KFS) – Current and Savings Accounts 
This Product is a bank account for your transactions and saving needs with Emirates Islamic Bank PJSC (the “Bank”). This KFS provides key features, indicative 
information about the profit, fee, and charges of each Product.

Product Information 

Applicable profit rates

Product description

Shariah basis

Eligibility

Qard Hasan Mudaraba

Cheque book Offered only on AED and USD accounts Offered only to Special Investment Accounts

Current Account
Based on Shariah concept of Qard Hasan, an interest 
free loan given by you to the Bank and is available for 
withdrawal at all times. This account will not earn any 
profit to you. 

Savings Account 
A profit-sharing partnership contract between, you 
as a capital provider (Rab-ul-Mal), and the Bank as a 
fund manager (Mudareb).

Debit Card*

Current Account
(Qard Hasan)

Product Expected Profit rate per annum Basis of profit calculation Profit payout frequency

Offered only on AED accounts Offered only on AED accounts

Minimum average monthly
balance required

As per package specified

Current Account Not applicable Not applicable Not applicable

As per package specified

Account currency AED, USD, GBP and other major currencies AED and USD (other major currencies may
be offered without profits)

Non residents and all entities licensed to operate in the UAE

*Offered for Sole/FZE and LLC entities with single signing authority

All entities licensed to operate in the UAE
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Applicable profit rates

Savings Account 
(Mudaraba)

Product Expected Profit rate per annum Basis of profit calculation Profit payout frequency

Investment Savings 0.20% * Quarterly average Balance Profit on Investment 
Term Deposits and 
Savings Accounts will be 
paid latest by 21st of the 
month following each 
quarter or after approval 
from the Emirates 
Islamic Board meeting. 

*Profit rates are indicative and reflective of the previous rates declared.

Profit rates (where applicable) are subject to change. Please refer to the website for the declared profit rates
https://www.emiratesislamic.ae/eng/personal-banking/accounts/profit-rates/

Packages for entities

Business Banking 
E-Trader/Tajer

Business Banking 
Premium

Business Banking
Gold

Business Banking
Platinum

Business Banking
Digital

Package eligibility

Minimum monthly
average relationship
balances

AED 3,000
(13th month
onwards)

AED 35,000 AED 100,000 AED 250,000 AED 10,000

June 2022 
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Packages for entities

Business Banking 
E-Trader/Tajer

Business Banking 
Premium

Business Banking 
Gold

Business Banking 
Platinum

Business Banking
Digital

Fee for non-
maintenance of balance 

Relationship Fee 

AED 315
per month 

AED 315 
per month 

AED 420
per month 

AED 525
per month 

AED 52.5
per month

Account opening fee

Account closure fee

Free

Nil AED 131.25 per month Nil Nil AED 210 per month

AED 210 AED 210 AED 210 AED 210 AED 210

Cheque book charge* 

Cheque Book - Processing Fee
(Manual Request)

AED 26.25 AED 52.50 Free

AED 52.50 per request

AED 52.50

(if monthly average balance 
falls below minimum 
monthly relationship 
balance requirement)

(within 6 months of 
opening) 

Each banking package has specific fees and charges applicable. Please refer to the website for full and updated fees and charges
https://www.emiratesislamic.ae/eng/soc/business-banking/

*As per the mandate from the Central Bank of UAE, cheque books issued during the first 6 months of opening the account could be limited to 10 leaves 
depending on the entity’s rating with the credit bureau (AECB).

Fees and Charges (inclusive of VAT) 

June  2022 
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Additional Information

• Emirates Islamic Bank PJSC (the “Bank”), without referring to you, may debit your accounts with any charges, expenses, or commission payable against the  
 banking services rendered in accordance with the approved and announced banking charges and commissions

• Emirates Islamic Bank PJSC (the “Bank”) may, from time to time, and at its sole discretion make Permissible changes to the Terms and Conditions pertaining  
 to these Products. Such changes will be communicated to you with a 60-day prior notice by the Bank. 

• Profit calculation methodology and frequency of payment varies depending on the product selected. 

• The customer is required to keep his/her Cheque books and debit cards including PIN and online banking credentials safe at all times to avoid any misuse or  
 fraudulent actions by others.

Packages for entities

Business Banking 
E-Trader/Tajer

Business Banking 
Premium

Business Banking 
Gold

Business Banking 
Platinum

Business Banking
Digital

Important Link 

For more details on Banking Packages, Fees and Charges and Terms and Conditions 
please refer to https://www.emiratesislamic.ae/eng/key-information or scan this 
QR code

Cheque/DDA 
returned charges

Business Online
Subscription Fees 

AED 315

Free

June 2022 
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Warning

Not maintaining the required minimum balance in the bank accounts could lead to fee being levied by the Bank. The Bank reserves the right to downgrade the 
package, if the Minimum Average Balance requirement is not met for three consecutive months.

Warning

According to the instructions of the UAE Central Bank, the Customer’s account will be closed and added to the blacklist in case 4 Cheques are returned unpaid 
within one year due to insufficient account balance.

Warning

In the event of the customer fail to meet with the Products terms and conditions before and during his/her relationship with the Bank, there will be 
consequences which may include restriction, blockage or closure of the account by the Bank. 

Warning

The Bank may close the account if account conduct is found to be unsatisfactory as per Bank’s Compliance policy and in line with UAE Central Bank 
regulations. 

Warning

The customer is required to provide the Bank with copies of his/her updated documents at all times (Emirates ID, Passport, Visa, Trade License, etc.); as not 
providing these documents to the Bank might result in the charges, transactions being restricted, account being blocked, or account being closed by the Bank. 
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بيان المعلومات الرئيسية للحسابات الجارية والتوفير
هذا المنتج هو حساب مصرفي �جراء معامالتك وتلبية احتياجاتك االدخارية مع مصرف ا�مارات ا�سالمي ش. م.ع (المصرف). ويوفر لك هذا البيان االمتيازات الرئيسية 

والمعلومات ا�رشادية حول ا�رباح والرسوم والمصاريف لكل منتج.

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 
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معلومات عن المنتج

معدالت ا�رباح المطبقة

وصف المنتج

ا�ساس الشرعي الشرعية

شروط التأهل 

دفتر الشيكات

عملة الحساب

بطاقة الخصم@

الحد ا³دنى لمتوسط الرصيد 
الشهري المطلوب 

م فقط للحسابات بالدرهم ا�ماراتي و الدوالر ا�ميركي   م فقط لحسابات االستثمار الخاصةيقدَّ يقدَّ

الدرهم ا�ماراتي، الدوالر ا�مريكي، الجنيه ا�سترليني
والعمالت الرئيسية ا�خرى

الدرهم ا�ماراتي و الدوالر ا�مريكي
(قد يتم تقديم عمالت رئيسية أخرى لكن دون أرباح)

تقدَّم فقط للحسابات بالدرهم ا�ماراتي

حسب الباقة المحددة 

تقدَّم فقط للحسابات بالدرهم ا�ماراتي

حسب الباقة المحددة

القرض الحسن 

غير المقيمين و كافة الشركات المرخصة للعمل في ا�مارات العربية المتحدة

المضاربة

الحساب الجاري
يقوم على ا�ساس الشرعي للقرض الحسن، يتم تقديمه للمصرف من 

قبلك و يمكن سحبه في أي وقت، حساب دون أرباح.

حساب التوفير
عقد شراكة لتقاسم ا�رباح بينك كمقدم لرأس المال (رب المال)، 

والمصرف كمدير ل¾موال (المضارب).

وتيرة دفع ا�رباح

غير مطبقة غير مطبقة غير مطبق

قاعدة حساب ا�رباح معدل ا�رباح المتوقع سنويًا الحساب الجاري
(القرض الحسن)

المنتج

الحساب الجاري

@مقدم للكيانات المفردة/ مؤسسات المناطق الحرة وذات المسؤولية المحدودة مع صالحية التوقيع الواحد.

كافة الشركات المرخصة للعمل في ا�مارات العربية المتحدة
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* 0.20%

معدالت ا�رباح المطبقة

باقات الشركات 

معدالت الربح هي معدالت إرشادية وتعكس ا�سعار السابقة الُمعلن عنها.

* تخضع معدالت ا�رباح (حيثما تنطبق) إلى التغيير. يرجى الرجوع إلى الموقع ا�لكتروني لالطالع على معدالت ا�رباح المعلنة:
https://www.emiratesislamic.ae/eng/personal-banking/accounts/profit-rates/

حساب التوفير (المضاربة)

معدل ا�رباح المتوقع سنوياً المنتج

حساب التوفير 
االستثماري 

الحد ا�دنى لمتوسط 
الرصيد الشهري

3,000 درهم 
(الشهر الثالث عشر 

وما بعد)

10,000 درهم 250,000 درهم 100,000 درهم 35,000 درهم 

خدمات بريميوم 
المصرفية ل¾عمال

الخدمات المصرفية 
الذهبية ل¾عمال 

الخدمات المصرفية 
البالتينية ل¾عمال 

الخدمات المصرفية 
الرقمية ل¾عمال 

الخدمات المصرفية �عمال
"التاجر ا�لكتروني" / التاجر 

وتيرة دفع ا�رباحقاعدة حساب ا�رباح

متوسط الرصيد ربع السنوي

شروط التأهل للباقة

يتم دفع أرباح الودائع 
االستثمارية �جٍل محدد وحسابات 
التوفير في موعد أقصاه 21 من 
الشهر الذي يلي كل ربع سنة أو 
بعد الموافقة عليها في اجتماع 

مجلس إدارة ا�مارات ا�سالمي.
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باقات الشركات 

الخدمات المصرفية �عمال
"التاجر ا�لكتروني" / التاجر 

رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد
(في حال انخفاض متوسط الرصيد 

الشهري عن الحد ا�دنى للرصيد 
الشهري المطلوب)

315 درهمًا في 
الشهر

315 درهمًا في 
الشهر

420 درهمًا في 
الشهر

 52.50 درهمًا لكل 
طلب

525 درهمًا  في 
الشهر

الرسوم والمصاريف (شاملة لضريبة القيمة المضافة)

خدمات بريميوم 
المصرفية ل¾عمال

الخدمات المصرفية 
الذهبية ل¾عمال 

الخدمات المصرفية 
البالتينية ل¾عمال 

الخدمات المصرفية 
الرقمية ل¾عمال 

52,5 درهمًا في
الشهر 

52,50 درهم  52,50 درهم  26.25 درهم 

ال يوجدرسوم العالقة المصرفية

مجانًا

مجانًا

131,25 درهم في 
الشهر

210 درهم في الشهرال يوجدال يوجد

رسوم فتح الحساب

رسوم إغالق الحساب
210 درهم 210 درهم 210 درهم 210 درهم210 درهم (خالل 6 أشهر من تاريخ 

فتح الحساب)

رسوم دفتر الشيكات@

كل حزمة مصرفية لها رسوم ومصاريف محددة مطبقة. يرجى الرجوع إلى الموقع ا�لكتروني لالطالع على الرسوم والمصاريف الكاملة والمحدثة:
https://www.emiratesislamic.ae/eng/soc/business-banking/

@ وفًقا لتفويض من البنك المركزي لدولة ا�مارات العربية المتحدة ، يمكن أن تقتصر دفاتر الشيكات الصادرة خالل ا�شهر الستة ا�ولى من فتح الحساب على 10 أوراق اعتماًدا
.(AECB) على تصنيف الكيان لدى مكتب االئتمان

دفتر الشيكات - رسوم المعالجة
(طلب يدوي)
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معلومات إضافية

• يحق لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع ("المصرف")، دون الرجوع إليك، أن يخصم من حساباتك أي رسوم أو نفقات أو عمولة مستحقة الدفع مقابل الخدمات المصرفية المقدمة وفقًا للرسوم 
والعموالت المصرفية المعتمدة والمعلنة.

• يحق  لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع ("المصرف")، من وقت ³خر، ووفق تقديره الخاص، إجراء تغييرات مسموح بها على أي من الشروط وا�حكام المتعلقة بهذه المنتجات. وسيتم إعالمك بهذه 
التغييرات عن طريق إرسال إشعار قبل 60 يومًا من قبل المصرف.

• يختلف نظام حساب ا�رباح ووتيرة دفعها حسب المنتج الذي يتم اختياره.
• يجب على المتعامل المحافظة على دفاتر شيكاته/شيكاتها وبطاقات الخصم. بما في ذلك رقم التعريف الشخصي وبيانات الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت في مأمن في جميع ا�وقات لتجنب أي 

سوء استخدام أو عمليات االحتيال التي يقوم بها ا³خرون.

315 درهمًا 

باقات الشركات 

الخدمات المصرفية �عمال
"التاجر ا�لكتروني" / التاجر 

خدمات بريميوم 
المصرفية ل¾عمال

الخدمات المصرفية 
الذهبية ل¾عمال 

الخدمات المصرفية 
البالتينية ل¾عمال 

الخدمات المصرفية 
الرقمية ل¾عمال 

مجانًا

رسوم الشيكات المرتجعة/ 
التفويض بالخصم المباشر

رسوم االشتراك في الخدمات 
المصرفية عبر ا�نترنت ل¾عمال 

"بزنس أونالين"

روابط مهمة

للمزيد من التفاصيل حول الباقات المصرفية والرسوم والمصاريف والشروط واالحكام، يرجى زيارة
(https://www.emiratesislamic.ae/eng/key-information) ضوئيًا QR أو مسح رمز
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تنبيه هام

• قد يؤدي عدم االحتفاظ بالحد ا�دنى للرصيد المطلوب في حسابات المصرف إلى فرض رسوم من قبل المصرف. ويحتفظ المصرف بحقه في تخفيض الباقة إذا لم يتم استيفاء شرط الحد ا�دنى 
لمتوسط الرصيد لمدة 3 أشهر متتالية.

تنبيه هام

• يلتزم المتعامل بتزويد المصرف بنسخ من وثائقه/ وثائقها المحدثة في جميع ا�وقات (الهوية ا�ماراتية، جواز السفر، التأشيرة، الرخصة التجارية، إلخ). وقد يؤدي عدم تقديم هذه الوثائق إلى فرض رسوم 
أو تقييد معامالته/ معامالتها أو تجميد حسابه/ حسابها أو إغالقه من قبل المصرف.

تنبيه هام

• قد يقوم المصرف بإغالق الحساب إذا تبين أن سلوك الحساب غير ُمرٍض حسب سياسة االمتثال الخاصة بالمصرف وتماشيًا مع لوائح مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

تنبيه هام

• بناًء على تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي، سيتم إغالق حساب المتعامل وإضافته إلى القائمة السوداء في حال ارتجاع ٤ شيكات غير مدفوعة خالل عام واحد بسبب عدم كفاية الرصيد.

تنبيه هام

• في حال عدم استيفاء المتعامل للشروط وا�حكام الخاصة بالمنتج قبل وخالل عالقته/عالقتها مع المصرف، ستكون هناك عواقب قد تشمل فرض قيود أو تجميد حسابه/ حسابها أو إغالقه من 
قبل المصرف.


