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الودائع الثابتة

Fixed Deposit

• •الودائــع الثابتــة ُ
ً
أيضــا بالودائــع ألجــل) هــي أدوات ماليــة
(وتعــرف
تقــدم معــدل فائــدة أعلــى مــن حســابات التوفيــر العاديــة ،حتــى تاريــخ
ـتثمارا آمنـ ًـا أو مبلغـ ًـا أساسـ ً
ً
ـيا مضمونـ ًـا
االســتحقاق المحــدد .تعتبــر اسـ
ً
دائمــا .معــدالت الفائــدة المطبقــة علــى أســاس المبلــغ والمــدة
والعملــة.

•• Fixed deposits (also called term or time deposits) are
financial instruments offering a higher rate of interest
than regular savings accounts, until the specified
maturity date. Considered as a safe investment or
principal amount is always guaranteed. Applicable
Interest rates based on amount, tenor and currency.

لمحة عامة
About

•لفتــح حســاب الوديعــة الثابتــة لــدى بنــك الكويــت الوطنــي ،يجــب أن
تبلــغ مــن العمــر  18عامـ ًـا علــى األقــل.
•مقيم أو غير مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•تحصــل علــى معــدالت فائــدة تنافســية علــى مدخراتــك  -يوفــر بنــك
الكويــت الوطنــي أداة احتســاب الفائــدة لمســاعدتك فــي حســاب
الفائــدة التــي ســوف تحصــل عليهــا.
•تمتــع بالراحــة التــي تكفلهــا الخدمــات المصرفيــة التــي يقمهــا بنــك
الكويــت الوطنــي عبــر اإلنترنــت لعــرض وإدارة الخدمــات المصرفيــة
لحســابك.
•استفد من خيار فتح حسابك بعمالت أجنبية متعددة.
•أســعار فائــدة جذابــة مضمونــة  -مــع ثقــة وأمــان المعامــات المصرفية
مــع بنــك الكويــت الوطني.
•عمــات متعــددة  -يمكنــك الحصــول علــى وديعــة بنــك الكويــت
الوطنــي بجميــع العمــات الرئيســية؛ مثــل الدرهــم اإلماراتــي والدينــار
الكويتــي والــدوالر األمريكــي واليــورو والجنيــه اإلســترليني وغيرهــا.
•التجديــد التلقائــي  -يتــم تجديــد الوديعــة ألجــل فــي نهايــة كل فتــرة مــا
لــم تطلــب غيــر ذلــك.
•معــدل فائــدة ثابــت  -بمجــرد فتــح الحســاب ،ســيتم تأميــن ســعر
الفائــدة المحــدد فــي ذلــك الوقــت طــوال المــدة المحــددة (مــا لــم
يحــدث كســر مبكــر للوديعــة).
•نحــن نســهل عليــك األمــر كذلــك مــع ميــزة التمديــد التلقائــي التــي
نقدمهــا لــك ،لــن تحتــاج إلــى مغــادرة منزلــك.

•• To open an NBK Fixed Deposit Account, you must be
18 years old and above.
•• UAE Resident or non-resident.

من المؤهل لفتح الحساب؟
?Who Is It For

•• Get competitive interest rates on your savings – NBK
provides an interest calculator to help you calculate
the interest you will earn
•• Enjoy the convenience of NBK Online Banking for
viewing and managing your account Banking
•• Take advantage of the choice to open your account in
multiple foreign currencies

ما هي المزايا المقدمة؟
?What Do I Get

•• Guaranteed attractive interest rates – With the trust
and security of banking with NBK
•• Multiple currencies – You can have the NBK Term
Deposit in All major currencies such as AED, KWD,
USD, Euro, GBP and more
•• Automatic renewal – Term Deposit is renewed at the
end of each term unless you ask otherwise
•• Stable interest rate – Once you have opened the
account, the interest rate quoted at that time will be
locked in for the duration of the tenor chosen (unless
)early breakage occurs
•• We make it easy for you, too. With our automatic rollover feature you don’t need to leave your home.

ما هي المميزات الخاصة؟
?What Makes It Special

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

• •التعامل المباشر من خالل أحد مسؤولي العالقات لدينا.

•• Over-the-counter through one of our Relationship
Officers

ما هي الشروط والمتطلبات؟
?How Do I Get It

• •أســعار الفائــدة قابلــة للتغييــر .يرجــى الرجــوع إلــى ورقــة األســعار •• Interest rates are subject to change; please refer to the
المنشــورة.
Published rate sheet.

معدالت الفائدة
Interest Rates

• •لمعرفــة الرســوم المحدثــة ،يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت أو •• For updated fees/charges, you may visit our website or
زيــارة فروعنــا .تطبــق الشــروط واألحــكام.
visit our branches. Terms and conditions apply.

الرسوم والعموالت
Fees and Charges

• •يجــوز فتــح حســابات الودائــع الثابتــة مــن قبــل المقيميــن وغيــر
المقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
• •الحســاب التشــغيلي (الجــاري أو التوفيــر) إلزامــي قبــل فتــح حســاب
الوديعــة الثابتــة (.)FD
• •يتم احتساب الفائدة على أساس الفترة الزمنية ومبلغ اإليداع.

•• Fixed Deposit accounts may be opened by UAE
residents and non-residents.
•• An operative account (Current or Savings) is
)mandatory prior to opening a Fixed Deposit (FD
account.
•• Interest is calculated based on the time period and the
amount of the deposit.

كيف يمكنني فتح وديعة ثابتة؟
?How can I open a Fixed Deposit
كيف ُتحسب الفائدة؟
?How is interest calculated
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يتعين عليك معرفة ما يلي:
ً
دائمــا بملفــات التعريف/الســجالت الخاصــة بــك محدثــة لــدى
تحديــث الســجل :احتفــظ
البنــك لتجنــب أي إزعــاج لخدمــة الحســاب.
مــاذا يحــدث إذا لــم تســتخدم هــذا الحســاب لفتــرة طويلــة؟ إذا ظــل حســابك معطـ ً
ـا لمــدة
عــام واحــد ،ســيتم التعامــل معــه باعتبــاره حســاب غيــر نشــط ،ولــن يُ ســمح فــي تلــك الحالــة
بإجــراء بــأي عمليــات ســحب ،فضـ ً
ـا عــن إلغــاء تنشــيط الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة
الرقميـ�ة والبطاق��ات .يحتف��ظ البنكــ بالحـ�ق فــي الخصــم الســترداد القــروض  /الفوائــد .لــن
تخضــع أي رســوم أو ضرائــب بنكيــة مصــرح بهــا وأي تعليمــات صــادرة عــن المحكمــة لقيــود
الخصـ�م أو السـ�حب.

You Must Know
Record Update: Always keep your profiles/records updated with the bank to
avoid any account service inconvenience.
What happens if you do not use this account for a long period? If your account
remains inoperative for 1 year, it will be treated as Inactive. Once your account
becomes Inactive, no withdrawals will be allowed and access to card and
digital banking services will be deactivated. The Bank reserves the right to
debit for the recovery of loans / interest. Any permissible Bank charges or
levies and instructions issued from the court will not be subject to debit or
withdrawal restrictions.

إذا ظــل حســابك معطـ ً
ـا ولــم يتــم تحديــث الســجل لمــدة  3ســنوات ،ســيتم التعامــل معــه
ً
خامــا ،ولــن يُ ســمح فــي تلــك الحالــة
باعتبــاره حســاب خامــل .بمجــرد أن يصبــح حســابك
بإجــراء بــأي عمليــات ســحب ،فضـ ً
ـا عــن إلغــاء تنشــيط الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة
الرقميةــ والبطاق��ات .ل��ن يت�مـ ف��رض أي رس�وـم أو رســوم قائم��ة علـ�ى النظــام بخــاف تلــك
المتفـ�ق عليهـ�ا خـلال فتـ�رة نشـ�اط الحسـ�اب .يرجـ�ى االستفسـ�ار عـ�ن مزيـ�د مـ�ن التفاصيـ�ل.

If your account remains inoperative and record has not been updated for 3
years, it will be treated as Dormant. Once your account becomes Dormant, no
debits and withdrawals will be allowed and access to card and digital banking
services will be deactivated. No fees or system based charges other than
those agreed during the lifecycle of account activity will be levied. Please ask
for more details.

الودائــع غيــر المطالــب بهــا :بموجــب المــادة  8مــن الئحــة الحســابات الخاملــة الصــادرة
عــن البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يتــم تســليم جميــع الودائــع التــي
لــم يتــم تشــغيلها خــال فتــرة خمــس ســنوات إلــى البنــك المركــزي اإلماراتــي ،شــريطة أال
يكــون للعميــل حســابات نشــطة أخــرى مــع البنــك ويتــم تحديــث ســجالت العمــاء .يرجــى
االستفسـ�ار عـ�ن مزيـ�د مـ�ن التفاصيـ�ل.

Unclaimed Deposits: In terms of Article 8 UAECB Dormant Account Regulation,
all deposits which have not been operated during the period of 5 years are
surrendered to the Central Bank of the UAE (UAECB). This is provided the
customer has no other active accounts with the Bank and customer records
are updated. Please ask for more details.

إغــاق هــذا الحســاب :قــد يتــم تطبيــق رســوم مــا قبــل اإلنهــاء وفقـ ًـا لشــروط وأحــكام هــذا Closing this Account: Pre-termination charges may apply subject to the terms
الحســاب .يرجــى اتبــاع التعليمــات التــي يرشــدها فرعــك.
and conditions of this account. Please follow the instructions as guided by
your branch.
الشــروط واألحــكام :يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمــات يطلبهــا
المســتهلك فــي حالــة تخلــف المســتهلك عــن االمتثــال لشــروط وأحــكام البنــك قبــل وأثنــاء
تعامــل المســتهلك مــع البنــك .يلتــزم البنــك بتزويــد العمــاء بإشــعار بفتــرة  60يومـ ًـا علــى
األقــل قبــل إنفــاذ أي تغييــرات مســموح بهــا علــى شــروط وأحــكام المنتــج المالــي و/أو
الخدمــة الماليــة ،بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي الرســوم .للحصــول علــى معلومــات محدثــة
عــن الرســوم ،يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت أو زيــارة فروعنــا.

Terms and Conditions: The Bank may refuse to execute any requests,
instructions or services requested by the Consumer in the event of a
Consumer’s failure to comply to the Bank’s terms and conditions before and
during the Consumer’s dealings with the Bank. The Bank shall give Consumers
a minimum of 60 calendar days’ notice before any permissible changes to the
terms and conditions of a Financial Product and/or Service, including changes
to Fees, can take effect. For updated fees/charges, you may visit our website
or visit our branches.
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هل ترغب في معرفة المزيد؟

Would like to know more?
Please contact us on 00971 4 3161700
or visit one of our branches in the UAE
or NBK International Branches for more details.

،009714 3161700 يرجى االتصال بنا على الرقم
أو زيارة أحد فروعنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
.أو فروع بنك الكويت الوطني الدولية لمزيد من التفاصيل

How can you make a complaint?
Complaint Management Unit: Ground Floor,
Latifa Tower Sheikh Zayed Road Dubai, UAE
Post Box: 9293
Phone: 00971 4 3161600
Fax:
00971 4 3888588
Email:
UAE-CustomerComplaint@nbk.com
Website: www.nbk.com/uae

كيف يمكنك تقديم شكوى؟
، برج لطيفة، الطابق األرضي:وحدة إدارة الشكاوى
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،شارع الشيخ زايد
9293 صندوق بريد
009714 3161600 :
هاتف
009714 3888588 :
الفاكس
UAE-CustomerComplaint@nbk.com : بريد إلكتروني
www.nbk.com/uae :موقع الكتروني

By Signing The Below, I Acknowledge Receiving The Documents Marked Above
Signature
Customer Name
Mobile Number
Email Address
Date
For Official Use
Staff Name & ID
Staff Initial
Date
 أقر باستالم الوثائق المشار إليها أعاله،بالتوقيع أدناه
التوقيع
اسم العميل
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
التاريخ
لالستخدام الرسمي
اسم ورقم الموظف
توقيع الحروف األولى
التاريخ

National Bank of Kuwait S.A.K.P. - Dubai branch
Unit 01 (Ground & Mezz)
Latifa Tower, Sheikh Zayed Road
Licensed by the Central Bank of the UAE

 فرع دبي- ع.ك.م.بنك الكويت الوطني ش
 الدور األرضي و الميزانين- 1 معرض رقم
 شارع الشيخ زايد- برج لطيفة
مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

