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Schedule of Fees - Loans
All fees are inclusive of %5 VAT, where
applicable Effective 21st June, 2018

 ضريبة القيمة املضافة ويسرى العمل%5 هذة الرسـوم تشمل
2018  يونيو21 بها من
الرسـوم

القروض الشخصية

1.05% of Loan amount; min
AED 525, max AED 2,625

 من قيمة القرض بحد أدنى%1.05
2,625  درهم وحد أقصى525
درهم

رسوم أصدار القرض

Loan Top up

1.05% of Loan amount; min
AED 525, max AED 2,625

 من قيمة القرض بحد أدنى%1.05
2,625  درهم وحد أقصى525
درهم

Delayed payment penal
interest charges

AED 210

 درهم210

رسوم السـداد املتأخر

Deferment of installment

AED 105

 درهم105

رسوم تأجيل سداد القسط

Early settlement from
other bank loans

1.05% of Outstanding
amount, max AED 10,500

 من قيمة الرصيد املتبقى%1.05
 درهم10,500 بحـد أقصى

Final settlement from
other, sources/End of
Service Benefits (EOSB)

1.05% of Outstanding
amount, max AED 10,500

 من قيمة الرصيد املتبقى%1.05
 درهم10,500 بحـد أقصى

رسوم تسوية مبكرة للقرض من كافة
 مكافأة نهاية الخدمة/املصادر

Partial payment from all
sources including EOSB

1.05% of the settlement
amount, max AED 10,500

 من قيمة الدفعة الجزئية بحـد%1.05
 درهم10,500 أقصى

رسوم سـداد جزئى للقرض من كافة
 مكافأة نهاية الخدمة/املصادر

Loan Rescheduling Fee

AED 262.50

Revolving Overdrafts Fees

AED 210

 درهم210

Loan Cancellation Fee

AED 105

 درهم105

Issuance of Liability letter
to other Banks / Govt

AED 63

 درهم63

/رسوم أصدار شهادة مديونيه لبنك
جهة حكومية

Other (Loan copy, issuing
redemption statements,
audit confirmation, etc.)

AED 26.25

 درهم26.25

 كشف/رسوم أخرى (صوره القرض
)...ألخ

Car Loans

Fees

Processing fees

1.05% of Loan amount; min
AED 525, max AED 2,625

Early settlement for car
loan

1.05% of Outstanding
amount

NOC to Traffic department

Without Fees

Advance payment of
installment

1.05% of Installment

Change of due date on
Standing Instructions

AED 26.25

Installment deferment
charges/deferment

AED 105

Loan rescheduling fee

AED 262.50

Late payment penal
charges

AED 525

 درهم525

رسوم السـداد املتأخر

Loan Cancellation Fee

AED 105

 درهم105

رسوم ألغـاء القرض

Issuance of Liability letter
to other banks

AED 63

 درهم63

رسوم أصدار شهادة مديونيه الى
بنك آخر

Other (Loan copy, issuing
redemption statements,
audit confirmation, etc.)

AED 26.25

 درهم26.25

/رسوم أخرى (صوره القرض
)...كشف ألخ

Personal Loans

Fees

Processing fees

 درهم262.50
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رسوم زيادة القرض

رسوم تسوية مبكرة للقرض من بنك
آخر

رسوم إعادة هيكلة القرض
رسوم السـحب على املكشوف
رسوم ألغـاء القرض

الرسوم

قروض السـيارات

 من قيمة القرض بحد أدنى%1.05
 درهم2,625  درهم وحد أقصى525

رسوم أصدار القرض

 من قيمة الرصيد املتبقى للقرض%1.05

رسوم السداد املبكر لقرض
السيارة

بدون رسوم

شهادة عدم ممانعة ألدارة املرور

 من املبلغ املدفوع%1.05

رسوم التسوية الجزئية

 درهم26.25

تغيير تاريخ األستحقاق لتعليمات
ثابته

 درهم105

رسوم تأجيل سداد القسط

 درهم262.50

رسوم إعادة هيكلة القرض

الرسـوم

قرض الرهن العقارى

 درهم735

رسوم السداد املتأخر

Home Loans

Fees

Late Payment Fees

AED 735

Early settlement Fees

1.05% of Outstanding
amount

Issuance of Liability letter

AED 89.25

 درهم89.25

Other Certificate

AED 78.75

 درهم78.75

Non-Standard statement
production / copy of
original documents

AED 105

Property swaps
administration fee

AED 1386

Issuance of NOC

AED 157.75

Partial settlement charges

1.05% of Partial amount
settled

Clearance letter

 من قيمة الرصيد املتبقى%1.05
للقرض

رسوم السداد املبكر
رسوم أصدار شهادة مديونيه
رسوم أصدار شهادات أخرى

 درهم105

رسوم أصدار كشف أضافى أو صوره
عن األصل

 درهم1,386

رسوم تحويل امللكية

 درهم157.75

رسوم أصدار شهادة براءة ذمة

 من املبلغ املدفوع%1.05

رسوم سـداد جزئى للقرض

AED 99.75

 درهم99.75

رسوم أصدار شهادة براءة ذمة

Request of other letters

AED 94.50

 درهم94.50

Processing Fee

1.05%

Pre-approval Fee

رسوم أصدار شهادات أخرى

%1.05

رسوم أصدار القرض

AED 525

 درهم525

رسوم موافقة مبدئية

Field Investigation / CPV
fee

AED 525

 درهم525

رسوم األستعالم

Valuation Fee

AED 3,150

 درهم3,150

رسوم التقييم
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Schedule of Fees - Accounts & Deposits
All fees are inclusive of %5 VAT, where
applicable Effective 21st June, 2018

 ضريبة القيمة املضافة ويسرى العمل%5 هذة الرسـوم تشمل
2018  يونيو21 بها من
الرسوم

الحسابات لالفراد

بدون رسوم

رسوم فتح الحساب

AED 3,000

 درهم3000

الدحد االدنى للرصيد

Breach of Min Balance
(Monthly)

AED 26.25

 درهم26.25

التحميالت املفروضة اذا قل الرصيد
)عن الحد االدنى (شهري

Relationship Fee

Without Fees

بدون رسوم

رسوم العالقة

Non receipt of salary

Without Fees

بدون رسوم

عدم وصول الراتب للحساب

Utility Payment (Internet
and ATM Fees Free)

AED 10.50 for counter
payment

Account Closure Fee (if
closed within1 year of
opening)

AED 105

Standing Instruction set up

AED 52.50

 درهم52.50

Penalty fee for insufficient
funds for standing orders

AED 26.25

26.25درهم

غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ
امر الدفع

Account balance letter

AED 52.50

 درهم52.50

شهادة رصيد الحساب

No liability certificate

AED 63

Release letter

AED 52.50

Liability letter issued to
government departments/
embassies

AED 63

 درهم63

Liability letter issued to
financial institutions

AED 63

 درهم63 شهادة التزامات موجة الي املؤسسات
املالية

Dormant account charge

Without Fees

Statement of account (per
cycle) (Free within the
agreed Cycle)

Outside the Cycle AED
26.25

Teller Services (6 free per
month)

Additional at AED 10.50 per
transaction

Bulk cash deposits &
withdrawal at teller
counter

Without fees

Cheques

Fees

Cheque Book (one book of
25 leaf free)

Additional cheque book of
25 leaves:
AED 26.25 per cheque
book

Issuing of a Bank Cheque

AED 78.75

Cheques returned drawn
on the account (per
instrument/cheque)

AED 105

Personal Accounts

Fees

Account Opening Fees

Without Fees

Minimum Balance

 درهم على الشباك10.50 دفع فواتير على (االنترنيت و الصراف
) االلي مجانا
 درهم105 اغالق الحساب (اذا تم اغالق الحساب
)خالل سنة من فتحه

 درهم63
 درهم52.50
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وضع طلب امر دفع

شهادة عدم التزامات
شهادة براءة زمة
شهادة التزامات موجة للجهات
الحكومية و السفارات

بدون رسوم

رسوم للحسابات غير املتحركة

 درهم خارج الدورة26.25

كشف حساب دوري (مجانا للدورة
) املتفق عليها

 درهم لكل معاملة اضافية10.50 رسور استخدام الصندوق او الصراف
)  معامالت مجانية شهريا6(
بدون رسوم

 السحب النقدي لدى/ عمولة االيداع
الشباك

الرسوم

الشيكات

25  درهم لكل دفتر اضافي26.25
ورقة

25 دفتر الشيكات (دفتر محاني
)ورقة

 درهم78.75

اصدار شيك بنكي

 درهم105

رسوم الشيكات املرتجعة املسحوبة
)األداة الواحدة/ على الحساب (للشيك

الشيكات املدفوعة في املراكز ال توجد
بها مقاصة للمصرف املركزي

Cheques payable at
centers where Central
Bank clearing facility is not
available

Without fees

بدون رسوم

Returned cheque deposited
in own account

Without fees

الشيكات املرتجعة املودعة في حساب بدون رسوم
العميل

Cheque for collection within Without Fees
UAE
Cheque for collection
outside UAE

AED 157.50

Stop payment (per
instrument/cheque)

AED 52.50

Counter Cheque – cash
withdrawal

Without Fees

Cheque photocopy

Less than 1 year AED 10.5,
over 1 year AED 21

Remittance

Fees

Demand draft / pay order
issuance / cancellation

بدون رسوم

الشيكات للتحصيل داخل الدولة

 درهم157.50

الشيكات للتحصيل خارج الدولة

 درهم52.50 )األداة الواحدة/امر وقف دفع (للشيك
بدون رسوم

 سحب نقدي لدى الشباك/شيكات

 درهم21,  درهم اقل من سنة10.50
الكثر من سنة

صورة عن الشيك

الرسوم

التحويالت

AED 78.75

 درهم78.75

امر دفع/شيك مصرفي
الغاء/اصدار

SWIFT Copy

AED 15.75

 درهم15.75

نسخة من رسالة السويفت

Customer Deposit

Fees

الرسوم

الودائع

%1

رسوم اغالق الوديعة الثابتة

Account Closure Fees-term 1%
deposit
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Schedule of Fees - Cards
هذة الرسـوم تشمل  %5ضريبة القيمة املضافة ويسرى العمل
بها من  21يونيو 2018

All fees are inclusive of %5 VAT, where
applicable Effective 21st June, 2018

بطاقات االئتمان

الرسوم السنويه ( درهم اماراتى)

)Annual Fee (AED

Credit Cards

بطاقة وورلد  /البطاقة البالتينيه

630

630

UNB World Card / UNB
Platinum Card

بطاقة تيتانيوم  /بطاقة تيتانيوم باور

مجان ًا

Free

UNB World Card / UNB
Platinum Card

بطاقة فانتاج

مجان ًا

Free

UNB Vantage Credit Card

مجان ًا

Free

& UNB ADCOOP Extra
Spar Titanium Card / UNB
ADCOOP Extra Classic Card

مجان ًا

Free

UNB EgyptAir Credit Card

262.50

UNB Cashback Card

262.50 - 367.50

UNB Gold Card

0 - 262.50

UNB Classic Card

Free

UNB International Card /
UNB Internet Card

 ( 525مجان ًا حتى )4

)525 (upto 4 free

Supplementary card : UNB
World Card / UNB Platinum
Card

البطاقات االضافيه  :للبطاقات االخرى  ( 105مجان ًا حتى )4

)105 (upto 4 free

Supplementary card : All
other Card types

% per month

Finance Charges

بطاقة تيتانيوم جمعية أبوظبي
التعاونية اكسترا و سبار  /بطاقة
جمعية أبوظبي التعاونية اكسترا
كالسيك
بطاقة بنك االتحاد الوطني  -مصر
للطيران االئتمانية
بطاقة كاش باك

262.5

البطاقة الذهبية

367.50 - 262.50

البطاقة الكالسيكية

262.50 - 0
مجان ًا

بطاقة السفر الدولية
البطاقات االضافيه  :بطاقة وورلد /
البطاقة البالتينيه

الرسوم املالية

شهري ُا %

أسعار الفائدة لألفراد

Retail Interest Rate

بطاقة وورلد

%3.25 - %2.99

2.99% - 3.25%

UNB World Card

بطاقة تيتانيوم باور

%3.19 - %0.99

0.99% - 3.19%

UNB Titanium Power Card

البطاقات االخرى

%3.25 - %3.19

3.19% - 3.25%

All other Card types

رسوم السحب النقدي

 %3.15أو  105 AEDايهما اعلى

"3.15% or AED 105
”whichever is higher

Cash Withdrawal Fee

سعر الفائدة للسحب النقدى

%3.50 - %3.25

Cash Advance Interest Rate 3.25% - 3.50%

الرسوم و املصاريف االخرى

املبلغ ( درهم اماراتى)

)Amount (AED

Other Fees and Charges

رسوم التأخر في السداد

214.50

214.50

Late payment fee
Over-limit fee

رسوم تجاوز سقف االئتمان
بطاقة تيتانيوم باور

367.5

البطاقة الكالسيكية  /بطاقة بنك
االتحاد الوطني  -مصر للطيران
الكالسيكية  /بطاقة جمعية أبوظبي
التعاونية أكسترا كالسيك  /بطاقة
السفر الدولية  /بطاقه االنترنت

315

315

البطاقات االخرى

210

210

All other Card types

صورة من كشف الحساب

47.25

47.25

Duplicate statement

طلب نسخة أصلية ثانية

68.25

68.25

Copy request
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367.50

UNB Titanium Power Card
"UNB Classic Card / UNB
EgyptAir Classic Card /
UNB ADCOOP Extra Classic
Card / UNB International
”Card / UNB Internet Card

رسم التأمني الشهري على االئتمان

Credit shield per month

بطاقة تيتانيوم باور

 %0.273من الرصيد القائم

0.273% of outstanding

UNB Titanium Power Card

البطاقات االخرى

 %0.935من الرصيد القائم

0.935% of outstanding

All other Card types

رسوم التعامالت األجنبية *

%2.99

2.99%

*Foreign transaction fee

رسوم السداد عبر محالت الصرافة

 / 5.25لكل عمليه

5.25 / transaction

Payment at exchange
houses

رسوم التعامل بدرهم اإلمارات خارج
الدولة

%2.10

2.10%

AED transaction outside
UAE

رسوم طلب بطاقة بديلة

78.75

78.75

Replacement card

شهادة التزامات  /شهادة عدم
التزامات

52.5

Liability / No Liability Letter 52.50
*This fee is in excess to the regular processing fee charged by VISA or
Mastercard on non-AED transactions.

*هذه املصاريف غير شامله رسوم التشغيل املنتظمه املطبقه من فيزا او
ماستركارد على التعامالت األجنبية
بطاقات الخصم املباشر
رسوم إصدار البطاقة االصلية

املبلغ ( درهم اماراتى)
مجان ًا

رسوم إصدار بطاقة الخصم اإلضافية

26.25

26.25

البطاقة البديلة

26.25

26.25

Card replacement fee

استبدال رقم التعريف الشخصي

26.25
مجان ًا

26.25

Replacing secret PIN code

Free

Fees for using UNB ATM

2.10 / transaction

Fees for using other bank
ATMs in UAE

2.1% with min. AED 21 per
transaction

Fees for using an ATM
outside the UAE

رسوم استخدام ماكينة الصراف اآللي
من بنك االتحاد الوطني
رسوم استخدام أجهزة الصراف اآللي
من البنوك األخرى

 / 2.10لكل عمليه

رسوم استخدام ماكينة الصراف اآللي
خارج دولة اإلمارات

 %2.1بحد ادنى  21درهم لكل عمليه

رسوم إجراءات املعامالت بالعمالت
األجنبية مضافة إلى سعر الصرف
األجنبي ملكاتب البيع البريدية وأجهزة
الصراف اآللي

%2

نسخة عن قسيمة البيع

26.25

البطاقات املدفوعه مقدم ًا

املبلغ ( درهم اماراتى)

)Amount (AED

Debit Cards

Free

Primary card issuance fee
Issuing supplementary
Debit Card

Processing fee on foreign
2%
currency transaction added
& to exchange rate (POS
)ATM
26.25

Copy of sales slip

)Amount (AED

Prepaid Cards

رسوم إصدار البطاقة

15.75

15.75

Issuance fee

رسوم إضفاء الطابع الشخصي

10.5

10.50

Personalization fee

البطاقة البديلة

26.25

26.25

Replacement fee

رسوم التعبئة والتغليف

تعبئه و تغليف عادى  -مجان ًا
تعبئه و تغليف مميز 15.75 -

"Standard packing-Free
”Premium packing - 15.75

Packaging fee

رسوم كشف الحساب

10.50

10.50

Statement fee

رسوم االسترداد

26.25 or AED %5.25
ايهما اعلى

5.25% or AED 26.25
whichever is higher

Redemption fee

رسوم إجراءات املعامالت بالعمالت
األجنبية مضافة إلى سعر الصرف
األجنبي ملكاتب البيع البريدية وأجهزة
الصراف اآللي

%2

Processing fee on foreign
2%
currency transaction added
& to exchange rate (POS
)ATM
Note - The rates given above are indicative, and the final applicable rates may
vary at bank’s discretion from time to time. Any changes will be communicated
via UNB’s official website under Fees and Tariffs.

تنويه :يجوز للبنك ان يقوم من حني الخر اما بتوجيه اشعار خطي أو عن طريق النشر بتعديل
أية رسوم  /اتعاب محددة في الجدول اعالة  .ويسري ذلك التغيير من تاريخ السريان الذي
يحدده البنك .أى تغير سيتم االعالن عنه عن طريق املوقع الرسمى لبنك االتحاد الوطنى من
خالل الرسوم و املصاريف
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