
NBF Microenterprises
Schedule of Charges



Classic Current 
Account*

Twin Benefit 
Account* 

Monthly average balance AED 10,000 AED 25,000

Balance fall below fee (per month)  AED 150 AED 200

Account maintainence fee
(per month)

 AED 10 AED 10

Dormant account charges AED 200 per half year 

Term Deposits 

Minimum deposit AED 10,000

Premature closure Calculated at time of closure 

Account Services 

Over the counter AED
cash deposits/withdrawals

Free

Over the counter foreign currency cash 
deposits/withdrawals

Free

Duplicate account statement  AED 25

Balance certificate  AED 50

Trade Licence update on expiry As per Bank policy 

Clearing Cheques Classic Current 
Account

Twin Benefit
Account 

Cheque books

50 leaves free per year, 
subsequent chequebooks at 

AED 1 per cheque leaf
(Only available for AED accounts)

Local clearing cheques Free

Collection cheques: 
within UAE
outside UAE

as per actuals
AED 250  

Inward cheque returns AED 250

Outward cheque returns AED 100 

Stop payment AED 100 

Special clearing per cheque
(inward and outward)

AED 100 

Demand Drafts and Cashier’s Orders

DD/CO issuance AED 20 

DD/CO stop payment AED 100

DD/CO cancellation AED 30 

* SOC valid for accounts opened after 1st August 2014 

Transactions on account will be blocked if
Trade Licence is not submitted within 3 months of expiry



الحساب الجاري 
كالسيك*

حساب المنفعة
المزدوجة*

25000درهم10000درهم               الحد األدنى لمعدل الرصيد الشهري

200درهم 150درهم                  رسوم عدم االحتفاظ بالرصيد)شهريًا( 

10درهم10 درهم                    رسوم صيانة الحساب )شهريًا(

200 درهم كل ستة أشهررسوم الحسابات الغير نشطة

الوديعة ألجل

10000درهمالحد األدنى للوديعة ألجل 

تحتسب عند اإلغالقإغالق الوديعة قبل تاريخ اإلستحقاق

خدمات الحسابات

اإليداعات/ السحوبات النقدية عبر الكاونتر 
بالدرهم اإلماراتي

مجانا ً 

اإليداعات/ السحوبات بالعملة األجنبية 
عبر الكاونتر

مجانًا

25 درهم طلب نسخة عن كشف الحساب 

50 درهمطلب شهادة بالرصيد

تزويد البنك بالرخصة التجارية المجددة عند 
إنتهاء  صالحية الرخصة الحالية.

بحسب القوانين المطبقة في البنك 

الحساب الجاري شيكات المقاصة
كالسيك

حساب المنفعة
المزدوجة

دفتر 50 ورقة مجانًا كل سنة، بعد ذلك دفاتر الشيكات
1درهم لكل ورقة،
)متوافر للحسابات بالدرهم اإلماراتي فقط(

مجاًناشيكات مقاصة محلية  

شيكات مرسلة للتحصيل
داخل اإلمارات

خارج اإلمارات  

    
 بحسب التكلفة
  250 درهم

250 درهم للشيكشيكات مرتجعة واردة

100 درهم للشيكشيكات مرتجعة صادرة

100 درهم للشيكإيقاف الدفع

100 درهم للشيكمقاصة خاصة )واردة وصادرة(

الحواالت وأوامر الدفع

20 درهمإصدار حوالة/ أمر دفع

100 درهم إيقاف دفع حوالة/ أمر دفع 

  30 درهم إلغاء حوالة/ أمر دفع 

*يطبق جدول الرسوم على الحسابات التي تقتح بعد 1 أغسطس 2014

سوف يقوم البنك بتعليق جميع المعامالت وإيقافها في حال لم يتم تزويده 
بالرخصة المجددة خالل ثالثة  أشهرة من انتهاء صالحية الرخصة الحالية.  



Post dated cheques

PDC warehousing AED 25 

Withdrawal/extension of PDC AED  25

Payments

Transfers within NBF Free

Local payments in UAE dirham
AED 40 manual

AED 25 electronic 

International payments/local 
payments in foreign currency

AED 65 manual
AED 45 electronic 

Cancellations/amendments AED 100

Swift tracers/reminders AED 100

Swift copy AED 25 

Inward remittances Free 

Payment returns AED 100

Standing Instructions 

Standing instruction set up Manual AED 50

Standing instruction set up Online Free

Standing instruction amendment/cancellation AED 30

Standing instruction failure due to 
insufficient funds

AED 25

Business Debit card

Annual renewal fee
AED 100 per card

per customer

Card replacement fee AED 150

Sales slip copy fee AED 25

Foreign currency transaction fee 2.50%

Usage Fee at Non-NBF ATMs in the UAE (UAE Switch)

Cash withdrawal Free

Balance enquiry Free

Usage fee at ATMs outside UAE

Charges as per host country system

SMS Banking (per SMS) AED 0.50

Usage Fee at NBF ATMs

Cash withdrawal Free

Balance enquiry Free

Cash deposit * Free

Cheque deposit * Free

Utility Bill Payment Free



شيكات مؤرخة بتاريخ الحق

25 درهم إيداع شيكات مؤرخة بتاريخ الحق

25 درهم سحب/ تمديد شيكات مؤرخة بتاريخ الحق
المدفوعات

مجاًناحواالت بين حسابات مختلفة ضمن البنك

40 درهم للدفع يدوًيا المدفوعات المحلية بالدرهم اإلماراتي
25 درهم للدفع اإللكتروني

المدفوعات الدولية/ المدفوعات المحلية 
بالعملة األجنبية

65 درهم للدفع يدوًيا
45 درهم للدفع اإللكتروني

100 درهم إلغاءات/ تعديالت

100 درهمتعقب/ تذكير بالسويفت

25 درهم نسخة عن السويفت

مجانًاالتحويالت الواردة

100 درهمرجوع المدفوعات
التعليمات المستديمة

50 درهمإعداد التعليمات المستديمة يدويًا عبر الكاونتر

إعداد التعليمات المستديمة لإلعداد 
االلكتروني عبر األنترنت

مجاًنا

30  درهمتعديل/ إلغاء التعليمات المستديمة 

25 درهم فشل التعليمات المستديمة لعدم وجود رصيد كاف

بطاقة  الخصم لألعمال
100 درهم لكل بطاقةالرسم السنوي لتجديد البطاقة 

لكل عميل
150 درهمرسم إستبدال البطاقة

25 درهمنسخة عن فاتورة البيع

%2.50رسم المعاملة بعملة أجنبية

رسم إستخدام جهاز الصراف األلي غير تابع لبنك الفجيرة الوطني )مقسم االمارات(

مجانًاالسحب النقدي

مجانًااإلستعالم عن الرصيد

رسم إستخدام جهاز الصراف األلي التابع لبنك الفجيرة الوطني)في دولة اإلمارات(
مجانًاالسحب النقدي

مجانًااإلستعالم عن الرصيد
مجانًااإليداع النقدي*
مجانًاإيداع الشيكات*

مجانًادفع فواتيرالخدمات العامة



Mini statement (last 10 transactions) Free

Credit card payment to any NBF credit card Free

Usage fee at ATMs outside UAE Charges as per
host country system

SMS Service

Minimum monthly charge AED 3.00

Additional charge per message AED 0.50

SMS history record (per request) AED 50

Loans (Fees)

Processing fee 1.5% of loan amount 

Early settlement 1% of outstanding amount

Installment deferment fee AED 100 per installment

Late payment AED 200 per installment

Clearance letter AED 50

Liability letter AED 100

Other letters (upon request) AED 200

Loan closure    AED 100

Loan rescheduling AED 1,000

Change in Bank account
(initiated by customer)

AED 1,000

*In selected ATMs, please refer to website for full list of locations

*Charges are exclusive of all taxes. All applicable taxes shall be charged by the bank

1. All charges listed in this booklet apply only to normal transactions and 
to customers of NBF.

2. NBF reserves the right to levy additional charges for services  at its sole 
discretion.

3. All terms and conditions  mentioned in this booklet are subject  to 
change without prior notice. Charges for any services  not mentioned in 
this booklet will be available upon request.

4.   Other incidental expenses such as stamps, postage, telex, SWIFT, fax 
charges etc. including charges levied by the correspondent Bank will be 
recovered where incurred.

5.   Account balances mentioned are equivalent to AED currency.

6.   Updated tariff is available on our website at www.nbf.ae

General conditions



مجانًاكشف حساب مصغر )آخر10 معامالت(

مجانًادفع فاتورة  بطاقة بنك الفجيرة الوطني اإلئتمانية

حسب الرسوم إستخدام أجهزة الصراف األلي دوليًا )خارج دولة  االمارات(
المتبعة في كل دولة

الرسائل النصية البنكية

3.00 درهمالرسم الشهري األدنى

 0.50درهمكل رسالة إضافية 

50 درهمطلب كشف بالرسائل المرسلة مسبقًا )بحسب الطلب(

القروض 

1.5% من قيمة القرضرسوم المعاملة 

1% من المبلغ المتبقيرسوم السداد المبكر

100 درهم لكل قسطرسم تاخير القسط 

200 درهم لكل قسطرسم الدفع المتأخر 

50 درهمشهادة براءة ذمة

100 درهمرسالة مديونية 

200 درهمرسائل وشهادات أخرى )حسب الطلب(

100 درهمرسم الغاء القرض

1000 درهمرسم اعادة جدولة القرض

تغيير الحساب البنكي 
)بطلب من العميل(

1000 درهم 

Account Service

*Charges are exclusive of all taxes. All applicable taxes shall be charged by the bank

الفجيرة  بنك  ولعمالء  العادية  المعامالت  على  هي  أعاله  الواردة  الرسوم  جميع   .1
الوطني فقط.

 
لخياره  وفقًا  رسوم  أية  إضافة  او  تعديل  في  بالحق  الوطني  الفجيرة  بنك  يحتفظ   .2

المطلق.

من  للتغيير  عرضة  الجدول  هذا  في  الواردة  والرسوم  والشروط  األحكام  جميع  إن   .3
وقت آلخر دون  إخطار مسبق، الرسوم المطبقة على أي خدمة غير مذكورة في هذا 

ر عند الطلب. المستند ستُوفـّ

التلكس،  المثال ال الحصر: كالمراسالت،  الرسوم والمصاريف األخرى على سبيل    .4
سوف  المراسل  البنك  قبل  من  المطبقة  الرسوم  الى  باإلضافة  الخ  السويفت، 

تحتسب عند حصولها.

جميع المبالغ المذكورة في هذا الجدول هي بالدرهم اإلماراتي.  .5

الرسوم الجديدة والمعدلة سوف تكون متوافرة على موقع البنك اإللكتروني  .6
www.nbf.ae  

أحكام عامة

*متوفرة لدى أجهزة صراف آلي مختارة, يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني لإلطالع على أماكنها.

*الرسوم المذكورة اعاله ال تشمل أي ضريبة. وعليه سوف يقوم البنك بإحتساب الضرائب السارية



www.nbf.ae

الخدمات المصرفية للمشــاريع
الصغيرة من بنك الفجيرة الوطني

جدول الرسوم


