
Emirates Islamic |

العرض ومعايير التأهل–الحسابات واإليداعات 
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.تطبق الشروط واألحكام
الجاري لحساب كنوز للتوفير /درهم من حسابك للراتب القيم500جاري وحساب كنوز للتوفير، تعليمات لخصم /للتأهل ألي باقة، يجب أن يتم تحويل راتبك، بطاقة ائتمانية جديدة، بطاقة الخصم، حساب الراتب القيم* 

.يمكن الحصول على هذه المنتجات بعد شهرين من فتح الحساب. الخاص بك، الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وخدمة الرسائل النصية القصيرة للتنبيه

.ال يعتبر الحمالون الحاليون للبطاقات االئتمانية مؤهلين لهذا العرض. تطبق النقاط الترحيبية على العمالء الجدد فقط وسيتم تحويلها بعد تنشيط بطاقة االئتمان بنجاح واتمام أول عملية شراء** 

.درهم سنوياً كحد أدنى على جميع البطاقات15,000يطبق فقط على البطاقات االئتمانية الوارد ذكرها في كل باقة، وانفاق *** 

سيتم احتساب رسوم التحويل الشهر التالي ***

.ال يسمح بتطبيق العرضين معا  . في حال وجود عرض ترويجي، وأميال إضافية أو معدالت ترويجية سيتم تطبيق إما عرض تحويل الراتب أو الحملة: مالحظة

الخدمات المصرفية / الخدمات المصرفية المميزة 

المميزة الذهبية
الخدمات / الخدمات المصرفية الشخصية 

المصرفية المفّضلة

سيليكت/ الخدمات المصرفية الشخصية  القسم الفرعي/ القسم

وأكثر40,000 39,999إلى 15,000 14,999إلى 5,000 (درهم إمارتي)متوسط الراتب الشهري  *

درهم300قيمة تصل إلى 

"  سمارت مايلز"ألف ميل من أميال 300,000

نقطة على 3000(  أو)على بطاقة فليكس 

ميل 40,000( أو)بطاقة االسترداد النقدي 

على بطاقات سكاي واردز االئتمانية انفينيت

درهم300قيمة تصل إلى 

سمارت "ألف ميل من أميال 100,000

نقطة 1000( أو)على بطاقة فليكس "مايلز

(  أو)على بطاقة االسترداد النقدي 

ميل على بطاقات سكاي واردز 12,500

االئتمانية سيغنتشر

درهم300قيمة تصل إلى 

سمارت "ألف ميل من أميال 30,000

نقطة 300( أو)على بطاقة فليكس " مايلز

على بطاقة االسترداد النقدي

**مكافأة ترحيبية

اناً حساب الراتب القيم وحساب كنوز للتوفير مج حساب جاري وحساب التوفير كنوز مجاناً  حساب جاري وحساب التوفير كنوز مجاناً  الحسابات

عملية صندوق مجاناً 60 عملية صندوق مجاناً 30 عمليات صندوق مجاناً 6 شهرياً / عدد عمليات الصندوق المجانية 

عمليات في الشهر3 في الشهر1 عملية في الشهر ****معاملة تحويل دولية مجاناً 

30%خصم  20%خصم  اعتيادي خصومات على أسعار تأجير خزائن الودائع 

100,000 100,000 50,000 (درهم إماراتي)تأمين تكافل للحوادث 


