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Dear Valued Customer,

We would like to take this opportunity to thank you for 
banking with Abu Dhabi Islamic Bank.

The purpose of this brochure is to provide you with an 
update on all our products and services with their assigned 
competitive prices. 

Should you have any questions about this schedule of 
charges or any other products and services, please do not 
hesitate to visit any of our ADIB branches or contact us on 
our toll free customer service number 800 2288. 

Yours sincerely,

ADIB Team

In the event of any change that is applied to the schedule of charges, clients 
will be given a notice period of one month prior to implementation of the 
new charges.



ACCOUNT MONTHLy MINIMUM BALANCE 
All Accounts should maintain a minimum balance

MONTHLy FALL BELOw FEE 

Account Monthly Charges 

Minimum amount required to earn profit on Saving, 
Ghina and Banoon Account 
(Profits are declared on the first of January, April, July and October)

UNRESTRICTED RECURRINg  
INVESTMENT DEPOSIT ACCOUNT 
Minimum opening amount 

First Debit Card
First Chequebook

USINg ADIB  ATM 
Withdrawal/Deposit 
Balance inquiry 
Mini-statement (last 5 transactions) 
Transfer within accounts 
Utility Bill payment  
(ADDC, AADC, DEWA, SEWA, Etisalat)

USINg UAE SwITCH ATM 
Withdrawal  
Inquiry 
Decline for unsufficient funds only

USINg gCC SwITCH ATM 
Withdrawal 
Inquiry

USINg OVERSEAS ATM FOR VISA ELECTRON 
Withdrawal
International Transaction in Foreign Currency 
Conversion Rate
Copy of Sales Slip

CHEQUES 
Subsequent chequebook  
Clearing cheques in UAE
Clearing cheques outside of UAE 
Postdated cheques
Returned cheques
Special clearing
Stop payment
Certified cheque issuance

Cheque sent for collection 
Cheques payable at centers where  
CB clearing facility is available
Cheques payable at centers where  
CB clearing facility is not available 

3000

25

5000 

PERSONAL  ACCOUNTS

CARDS, CHEQUES & SERVICES

TARIFFS  (IN AED)

10000 

 

Free
Free 

Free
Free
Free
Free
Free

2
1
1

as per host country
as per host country

as per host country
2% 

25

25
Free

25 US Dollar
Free
100
150
50
30

Free

Free



SERVICES

Mobile Banking
SMS Banking
Phone Banking
e-ADIB Internet Banking
Teller Service
Monthly Statement

STANDINg INSTRUCTIONS

Setting up 
Per transaction 
System auto transfer (account to account) 
Charitable donation

Free
Free
Free
Free
Free
Free

50
Free 
Free 
Free

ADIB ETIHAD gUEST DEBIT CARD (OPTIONAL)
Annual Fees/Renewal
Classic (1,000 Etihad Sign Up Guest Miles)

Gold (2,000 Etihad Sign Up Guest Miles)

Platinum (3,000 Etihad Sign Up Guest Miles)

Replacement Fee
Classic
Gold
Platinum

200
350
700

100
100
100

get your ADIB Etihad guest Debit Card, 
start earning miles and save up on flying

REMITTANCES
INwARD REMITTANCE IN AED 
Credited to account with ADIB 
Paid in cash at ADIB counter  
Paid to benefeciary account elsewhere  
in UAE by SWIFT 

Free 
Free 
50



VISA FOOTBALL CARD
Annual Fee/ Renewal
Replacement Fee
Supplementary Fee

250
100

  4 Free (additional AED 250 per card)

Profit Rate (incase there is a Murabaha) 
With Salary Transfer

Without Salary Transfer

2.83% flat per month (Profit can be exempted partially 
or fully upon payment subject to Bank’s evaluation)

2.99% flat per month (Profit can be exempted partially 
or fully upon payment subject to Bank’s evaluation)

VISA COVERED CARDS 
Annual Fees / Renewal 
Classic 
Gold 
Platinum

Replacement Fee 
Classic 
Gold 
Platinum

Supplementary Fee 
Classic 
Gold 
Platinum

ADIB ETIHAD gUEST VISA CARD
Annual Fees / Renewal 
Classic (10,000 Etihad Guest Sign Up Miles) 
Gold (35,000 Etihad Guest Sign Up Miles) 
Platinum (50,000 Etihad Guest Sign Up Miles)

Replacement Fee 
Classic 
Gold 
Platinum

Supplementary Fee 
Classic 
Gold 
Platinum

250
500

1000

100
100
100

4 Free (additional AED 250 per card) 
  4 Free (additional AED 500 per card)
 4 Free (additional AED 1000 per card)

500
1000
2000

100
100
100

4 Free (additional AED 500 per card) 
4 Free (additional AED 1000 per card) 
  4 Free (additional AED 2000 per card)

 
 
IN FOREIgN CURRENCy 
Paid in AED to an ADIB customer 
Credited to account in local currency 
Credited to account in same currency 
Remitted elsewhere within UAE in same currency

OUTwARD REMITTANCE SwIFT TRANSFER 
Online transfers to other ADIB Accounts
Online transfers to other Accounts outside ADIB 
AGCC countries 
Other countries 
Confirmation of payment to benefeciary 
Payment through UAE central bank 
SWIFT cancellation/funds recall 
SWIFT inquires (overseas)
DEMAND DRAFT 
Issuance to customer 
Payment order/Manager›s cheque 
Courier Service 
Cancellation (same day) 
Stop Payment

 

Current declared buying rate 
Current declared buying rate 

N/A 
75 
 
 

Free
1

100 
150 
100 
100 
100 
100

 
75 
30 

100 
Buying rate 

150



FINANCES

Processing Fees (Non refundable)

Car Finance

Personal Finance

Temporary Overdraft 

Installment Postponement
Changing Post dated Cheque

Direct Debit Authority (DDA) Set up charges
DDA amendment charges
DDA settlement charges
DDA insufficient fund charges
Late Payment charges

1000

1% of financing amount 
(minimum AED 500, maximum AED 2500) 

100 
Free
Free

100
100
100
100
100

BANK ASSURANCE
Cash Cover Takaful Protection (optional)

Education Takaful Program (optional)

Covered Card Takaful Protection (optional)

Monthly contribution
Classic

Gold

Platinum

Account closed within 12 months from  
date of opening  
Account balance certificate  
Duplicate account statement  
Document/Cheque copy 
 
Liability Certificate  
Clearance Certificate 
Other Certificate 
Hold mail annual charges  
SAFE DEPOSIT LOCKERS** (CM) 
Small (35*25*7 ) 
Medium (35*25*11) 
Big (35*25*19) 
Large (35*25*29) 
Very Large (35*25*50) 
Super (35*25*100) 
Replacement Key 
Safe Deposit locker’s Insurance

15 dirham monthly
(Takaful subscription)

365 (per year)

50 fils (Takaful subscription)
per AED 100 of outstanding balance

50 fils (Takaful subscription)
per AED 100 of outstanding balance

50 fils (Takaful subscription)
per AED 100 of outstanding balance

100 
 

50 
25 

AED 10 for less than 1 year, 
AED 20 over 1 year 

100 
50 

Free 
100

 

350 
500 
800 

1000 
1500 
2000 
1000 
1000

*For all foreign currency accounts, respective charges specified in local currency will be converted and applied.
**Annual rental charges payable in advances.

Personal Finance

Finance Amount Non-Salary Transfer

Non-Salary TransferSalaray Transfer

Debt SettlementSalaray Transfer

Finance Amount

5.99% - 12.00%

2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%
2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%
2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%
2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%

AED 5K - 50K

AED 5K - 50K

AED 51K - 100K

AED 51K - 100K

AED 101K - 200K

AED 101K - 200K

Above AED 200K

Above AED 200K

5.99% - 12.00%16% - 19% 
16% - 19% 
16% - 19% 
16% - 19% 

5.99% - 12.00% 5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00% 5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00% 5.99% - 12.00%

Profit rates are based on reducing rate method



التمويالت

رسوم اإلعداد والخدمات اإلدارية
)سواء تم التمويل أو ال(

تمويل السيارات

التمويل الشخصي

سحب على المكشوف 

تأجيل األقساط
تبديل/تغيير شيك مؤجل  الدفع

)DDA( رسوم طلب التعليمات لتفويض الخصم المباشر
)DDA( رسوم التعديل لتفويض الخصم المباشر

)DDA( رسوم سداد االلتزامات لتفويض الخصم المباشر
رسوم عدم توفر رصيد كاف لتفويض الخصم المباشر 

)DDA(
رسومالتأخر في السداد

1000

1 % من قيمة التمويل )500 درهم كحد أدنى، 
2500 درهم كحد أقصى(

100

مجانًا
مجانًا

100

100

100

100

100

*سوف يتم تحويل الرسوم المحددة بالعملة المحلية وفقًا لسعر الصرف السائد، وتطبيقها على الحسابات المفتوحة 
بالعملة األجنبية.

**رسوم اإليجار السنوية مدفوعة مقدمًا. 

الحماية التكافلية للسحوبات النقدية )اختياري(
برنامج الحماية التكافلية للتعليم )اختياري(

برنامج الحماية التكافلية للبطاقة المغطاة )اختياري(
مقدار المشاركة الشهرية

الكالسيكية

الذهبية

البالتينية

إغالق حساب خالل 12 شهرًا من تاريخ فتح الحساب
شهادة رصيد

نسخة إضافية من كشف الحساب
نسخة من وثيقة أو شيك

شهادة مديونية
شهادة براءة ذمة

شهادات أخرى
رسوم االحتفاظ ببريد المتعامل

صناديق األمانات** )سم(
صغير )35*25*7(

وسط )35*25*11(
كبير )35*25*19(

ضخم )35*25*29(
ضخم جدًا )35*25*50(

حجم خاص )35*25*100(
رسوم بدل فاقد للمفتاح

رسوم تأمين صناديق األمانات

15 درهمًا في الشهر )اشتراك التكافل(
365 )سنويًا(

50 فلسًا )اشتراك التكافل( لكل 100 
درهم من المبلغ المستخدم

50 فلسًا )اشتراك التكافل( لكل 100 
درهم من المبلغ المستخدم

50 فلسًا )اشتراك التكافل( لكل 100 
درهم من المبلغ المستخدم

100
50
25

10 درهم  إذا كان عمر الوثيقة أو الشيك 
أقل عن عام، 20 درهم ألكثر عن عام

100
50

مجانًا
100

350
500
800

1000
1500
2000
1000
1000

التأمين المصرفي

5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00%

5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00%
5.99% - 12.00%

16% - 19% 
16% - 19% 
16% - 19% 
16% - 19% 

التمويل الشخصي
مع تحويل الراتبقيمة التمويل

قيمة التمويل

بدون مع تحويل الراتب

بدون مع تحويل الراتب مع تحويل الراتب

تسوية الديون
5 آالف - 50 ألف درهم

51 آالف - 100 ألف درهم
101 آالف - 200 ألف درهم
أكثر من 200 ألف درهم

2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%
2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%
2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%
2.50% - 3.99% 2.34% - 2.99%

5 آالف - 50 ألف درهم
51 آالف - 100 ألف درهم
101 آالف - 200 ألف درهم
أكثر من 200 ألف درهم

األرباح للتمويالت أعاله متناقصة



بطاقة فيزا من مصرف أبوظبي اإلسالمي وضيف اإلتحاد
الرسم السنوي

الكالسيكية )10,000 ميل من أميال ضيف اإلتحاد عند االشتراك(
الذهبية )35,000 ميل من أميال ضيف اإلتحاد عند االشتراك(

البالتينية )50,000 ميل من أميال ضيف اإلتحاد عند االشتراك(

رسم بدل فاقد
الكالسيكية

الذهبية
البالتينية

الرسم السنوي )بطاقة إضافية(
الكالسيكية

الذهبية
البالتينية

بطاقة فيزا لكرة القدم
الرسم السنوي
رسم بدل فاقد

الرسم السنوي )بطاقة إضافية(

500
1000
2000

100
100
100

4 بطاقات مجانًا )إضافة 500درهم عن كل بطاقة أخرى(
4 بطاقات مجانًا )إضافة 1000درهم عن كل بطاقة أخرى(
4 بطاقات مجانًا )إضافة 2000درهم عن كل بطاقة أخرى(

250
100

4 بطاقات مجانًا )إضافة 250 درهم عن كل بطاقة أخرى(

تحويالت إلى الحساب )بالعملة األجنبية(
مدفوع بالدرهم لعمالء المصرف

مدفوع في الحساب بالعملة المحلية
مدفوع في الحساب بنفس العملة

محولة داخل اإلمارات بنفس العملة

تحويالت من الحساب بالسويفت
التحويل لحسابات أخرى داخل المصرف عن طريق الخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت
التحويل لحسابات أخرى داخل المصرف عن طريق الخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت
دول مجلس التعاون الخليجي

دول أخرى
تأكيد وصول التحويل إلى المستفيد

الدفع عن طريق المصرف المركزي
إلغاء سويفت/استرجاع المبلغ

استفسارات عن سويفت محول إلى دول خارجية

إصدار شيك بالعملة األجنبية
إصدار شيك للعمالء

أمر دفع/شيك المدير
خدمة توصيل البريد السريع

إلغاء الشيك )خالل نفس اليوم(
أمر بوقف الدفع

سعر الشراء المعلن وقت الدفع
سعر الشراء المعلن وقت الدفع

ال يوجد
75

مجانًا

1
100
150
100
100
100
100

75
30

100
سعر الشراء

150

بطاقات فيزا المغطاة
الرسم السنوي

الكالسيكية
الذهبية

البالتينية

رسم بدل فاقد
الكالسيكية

الذهبية
البالتينية

الرسم السنوي )بطاقة إضافية(
الكالسيكية

الذهبية
البالتينية 

250
500

1000

100
100
100

4 بطاقات مجانًا )إضافة 250درهم عن كل بطاقة أخرى(
4 بطاقات مجانًا )إضافة 500درهم عن كل بطاقة أخرى(

4 بطاقات مجانًا )إضافة 1000درهم عن كل بطاقة أخرى(

2.83 % نسبة ثابتة شهريًا )يمكن التنازل عند الدفع عن 
جزء من الربح أو كله وفقًا لتقدير المصرف(

2.99 % نسبة ثابتة شهريًا )يمكن التنازل عند الدفع عن 
جزء من الربح أو كله وفقًا لتقدير المصرف(

نسبة الربح )في حال وجود مرابحة(
مع تحويل الراتب

بدون تحويل الراتب



الخدمات
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك

الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة
الخدمات المصرفية الهاتفية

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
خدمة الصّراف

كشف حساب شهري

تعليمات دائمة

طلب تعليمات
عن كل عملية

تحويل آلي من حساب إلى آخر
تبرع للجمعيات الخيرية

مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا

50
مجانًا
مجانا
مجانا

احصل على بطاقة الخصم المباشر من مصرف أبوظبي 

اإلسالمي وضيف اإلتحاد, وابدأ بجمع األميال والتوفير للسفر

بطاقة الخصم المباشر من مصرف أبوظبي اإلسالمي 
وضيف اإلتحاد )اختياري(

الرسوم السنوية/التجديد
الكالسيكية )1,000 ميل من أميال ضيف اإلتحاد عند االشتراك(

الذهبية )2,000 ميل من أميال ضيف اإلتحاد عند االشتراك(
البالتينية )3,000 ميل من أميال ضيف اإلتحاد عند االشتراك(

رسم بدل فاقد
الكالسيكية

الذهبية
البالتينية

200
350
700

100
100
100

التحويالت

تحويالت إلى الحساب بالدرهم اإلماراتي
مدفوع في الحساب لدى المصرف

مدفوع نقدًا عند الصراف في المصرف
مدفوع في حساب المستفيد في المصرف داخل اإلمارات 

بالسويفت

مجانًا
مجانًا

50



3000

25

5000

10000

مجانًا
مجانًا

مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا

مجانًا

2
1
1

وفقا لنظام البلد المضيف
وفقا لنظام البلد المضيف

وفقا لنظام البلد المضيف
% 2
25

25
مجانًا

25 دوالر أمريكي
مجانًا
100
150
50
30

مجانًا

مجانًا

الرسوم  )بالدرهم( الحسابات الشخصية

الحد األدنى للرصيد الشهري في الحساب
الحد األدنى لجميع الحسابات

الرسم الشهري في حال قل الرصيد عن الحد األدنى
الرسوم الشهرية للحساب

الحد األدنى للرصيد لتحصيل أرباح )من األرباح المتحققة( 
على حساب التوفير، حساب غنى وحساب بنون )توزيع 

األرباح يتم في األول من يناير، أبريل، يوليو و أكتوبر(

حساب الودائع االستثمارية غير المقيدة المستمرة
الحد األدنى لمبلغ الوديعة

البطاقات، الشيكات والخدمات

أول بطاقة خصم مباشر
أول دفتر شيكات

استخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف
سحب/إيداع

استفسار عن الرصيد
كشف مصغر )آخر 5 عمليات(

التحويل بين حساباتك في المصرف
دفع فواتير الخدمات )أبوظبي/العين للتوزيع وهيئة 

كهرباء ومياه دبي/الشارقة واتصاالت(

استخدام أجهزة الصراف اآللي
)التابعة لمقسم اإلمارات(

سحب
استفسار عن الرصيد

الحركة المرفوضة لعدم توفر رصيد كاف

استخدام أجهزة الصراف اآللي
)التابعة لمقسم دول مجلس التعاون الخليجي(

سحب
استفسار عن الرصيد

استخدام أجهزة الصراف اآللي الدولية لبطاقة فيزا 
الكترون

سحب
نسبة إضافية على السعر السائد لصرف العمالت األجنبية

صورة عن فاتورة المبيعات

الشيكات
دفتر شيكات إضافي

تحصيل شيكات داخل اإلمارات
تحصيل شيكات خارج اإلمارات

شيكات مؤجلة
شيكات مرتجعة

تحصيل خاص وسريع
أمر بوقف الدفع

إصدار شيك مصدق

تحصيل الشيكات
شيكات يمكن صرفها في مراكز التحصيل الخاصة 

بالمصرف المركزي
شيكات يمكن صرفها في المناطق التي ال يوجد فيها 

مركز تحصيل خاص بالمصرف المركزي



عزيزنا المتعامل،

لتعاملكم  لكم  شكرنا  عن  للتعبير  الفرصة  هذه  ننتهز  بداية 
مع مصرف أبوظبي اإلسالمي.

يهدف هذا الكتيب إلى إعالمكم بسلسلة الخدمات والمنتجات 
التي يقدمها المصرف مع أسعارها،

من  أي  أو  المصرفية  الخدمات  رسوم  حول  استفسار  ألي 
الخدمات والمنتجات، تفضل بزيارة أي من فروع مصرف أبوظبي 

اإلسالمي أو اتصل بنا على خدمة الهاتف المجاني 2288 800.

 مع تحيات،
 فريق عمل مصرف أبوظبي اإلسالمي

عمالئنا  إبالغ  سيتم  المصرفية   الخدمات  رسوم  جدول  على  تعديل  أي  وجود  حال  في 
الكرام قبل  شهر واحد من تطبيق الرسوم الجديدة.





رسوم الخدمات المصرفية
لمصرف أبوظبي اإلسالمي

الحسابات الشخصية

البطاقات، الشيكات والخدمات

التحويالت

بطاقات فيزا المغطاة

التمويالت

التأمين المصرفي

adib.ae

Fax

adib.ae

Fax

•

•

•

•

•

•


