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Schedule of Fees
Deposit الحسابات 

Current Account/ Savings Account Fees رسوم الحسابات لالفراد

Account Closure Fee (if closed 
within 1 year of opening) AED 105 105 درهم إماراتي إغالق الحساب )إذا تم إغالق الحساب 

خالل سنة من فتحة(
Account balance letter AED 52.50 خطاب رصيد الحساب درهم إماراتي 52.50  
No liability certificate AED 63 63 درهم إماراتي شهادة عدم  وجود التزامات
Release letter AED 52.50 درهم إماراتي 52.50  شهادة براءة ذمة
Liability letter issued to Government 
Departments/ Embassies AED 63 63 درهم إماراتي شهادة مديونيه موجهة للجهات  

الحكومية و السفارات
Liability letter issued to Financial 
Institutions AED 63 63 درهم إماراتي شهادة مديونيه موجهة الي المؤسسات 

المالية

Utility Payment (Internet and ATM 
Free)

AED 10.50 for 
counter payment

 درهم إماراتي 10.50
رسوم دفع الفواتير على الشباك 

-الصندوق )االنترنيت و الصراف االلي 
مجاني(

Account Opening Fees Without Fees بدون رسوم رسوم فتح الحساب

Account Closing -After 1 Year Without Fees بدون رسوم إغالق الحساب )إذا تم إغالق الحساب بعد 
سنة من فتحة(

Standing Instruction set up AED 52.50 اصدار تعليمات امر دفع دائم درهم إماراتي 52.50
Penalty fee for insufficient funds 
for Standing Orders AED 26.25 درهم إماراتي  26.25 غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ أمر 

الدفع
Minimum balance maintenance 
charges AED 26.25 درهم إماراتي  26.25 الرسوم المفروضة اذا قل رصيد الحساب 

عن الحد االدنى )شهري(
Dormant account charge Without Fees بدون رسوم رسوم للحسابات غير المتحركة
Statement of account (per cycle) 
(Free within the agreed Cycle)

Outside the Cycle: 
AED 26.25

درهم إماراتي  26.25 
خارج الدورة

كشف حساب دوري )مجانا للدورة المتفق 
عليها(

Teller Services (6 free per month)
Additional at 
AED10.50 per 
transaction

 لكل معاملة اضافية 
10.50 درهم إماراتي 

 رسور استخدام الصندوق او الصراف 
)6 معامالت مجانية شهريا(

Bulk cash deposits & withdrawal at 
teller counter Without fees بدون رسوم عمولة االيداع / السحب النقدي لدى 

الشباك
Non Receipt of Salary Without fees بدون رسوم عدم وصول الراتب للحساب
Foreign currency notes handling 
charges

0.394% Minimum 
AED 26.25/-

%0.394 بحد أدنى 
26.25 درهم إماراتي رسوم التعامل للعمالت األجنبية 

Payroll Account Fees رسوم  حساب الراتب

It is a zero balance account offered 
for employees of a company who 
get  their salary transferred to this 
account

Account closure fee: 
AED 105 (including 
VAT), if closed within 
1 year of opening

 رسوم إغالق الحساب
 في أول سنة من تارخ

 فتحه 105 درهم إماراتي

 هو حساب بدون حد أدنى للرصيد مقدم
 للعمالء إلستقبال رواتبهم

Call Account Fees حساب توفير رسوم (Call Account)

This account offers an interest. 
Withdrawal of funds is feasible with 
notification

Account closure fee: 
AED 105 (including 
VAT), if closed within 
1 year of opening

رسوم إغالق الحساب 
في أول سنة من تارخ 

فتحه 105 درهم إماراتي 

هو حساب ذو فائده .  يمكن سحب  مبلغ 
من الرصيد بإخطار مسبق

Fixed Deposits  Fees الوديعة الثابتة رسوم

Premature withdrawal
1% below the rate 
applicable for the 
period lapsed  

%1 أقل من سعر 
الفائدة المطبق للفترة 

التي انقضت
رسوم اغالق الوديعة الثابتة
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Interest in Advance Deposit

 • Account maintenance 
fee - Nill. 

 • Premature withdrawal 
-  1% less than the 
applicable interest rate 
at the time of booking of 
the Deposit.

رسوم الحساب - بدون 	 
رسوم

رسوم إغالق مبكر - 1% 	 
وديعة الفائدة المعَجلة

Dream Account

 • Minimum balance 
maintenance charges: 
AED 26.25 (including 
VAT)per month

 • Account closure fee: 
AED 105 (including VAT), 
if closed within 1 year of 
opening

الرسوم المفروضة إذا قل 	 
الرصيد عن الحد المسموح: 

26.25 درهم إماراتي 
رسم إغالق الحساب: 105 	 

درهم إماراتي  )شامل 
الضريبة( إذا تم إغالق 

الحساب خالل السنة األولى 
من فتحه 

حساب “الحلم”

Al Maha Account 
(for women)

 • Account closure fee: 
AED 105 (including VAT), 
if closed within 1 year of 
opening

رسم إغالق الحساب: 105 	 
درهم إماراتي  )شامل 

الضريبة( إذا تم غلق 
الحساب خالل السنة األولى 

من فتحه 

حساب “المها” )للسيدات(
 

Al Ahbab Account 
(for kids) 

 • Account closure fee: 
AED 105 (including VAT), 
if closed within 1 year of 
opening

رسم إغالق الحساب: 105 	 
درهم إماراتي  )شامل 

الضريبة( إذا تم غلق 
الحساب خالل السنة األولى 

من فتحه 

حساب “األحباب” )لألطفال(
 

Al Foursan Account
 (for young adults)

 • Minimum balance 
maintenance charges: 
AED 5.25/- (including 
VAT) p.m.

 •  Account closure fee: 
AED 105 (including VAT), 
if closed within 1 year of 
opening

الرسوم المفروضة إذا قل 	 
الرصيد عن الحد المسموح: 

5.25 درهم إماراتي 
رسم إغالق الحساب: 105 	 

درهم إماراتي  )شامل 
الضريبة( إذا تم إغالق 

الحساب خالل السنة األولى 
من فتحه 

حساب “الفرسان” )للشباب(

Value Plus Current Account

Minimum balance 
maintenance charges:  

 • AED 105 (including 
VAT) p.m. (not charged 
if customer maintains 
an average monthly 
balance of AED 40,000

 • Account closure fee: 
AED 105 (including VAT), 
if closed within 1 year of 
opening

الرسوم المفروضة إذا قل 
الرصيد عن الحد المسموح: 

105 درهم إماراتي  إذا قل 	 
متوسط رصيد الحساب 

الشهري عن 40,000 درهم 
إماراتي 

رسم إغالق الحساب: 105 	 
درهم إماراتي  )شامل 
الضريبة( إذا تم إغالق 

الحساب خالل السنة األولى 
من فتحه 

حساب الفائدة المضافة الجاري

Accelerating Rate Deposit

 • No account maintenance 
fee is applied 

 • In case of premature 
closing, the Bank will not 
pay the current month 
interest rates and will 
recover the previous 
month’s interest rates, 
which had been paid to 
the customer.

ال يوجد رسوم لصيانة 	 
الحساب

في حالة اإلغالق المبكر, 	 
يتم خصم فائدة الشهر 

الجاري و يتم تحصيل فائدة 
الشهر السابق المدفوعة 

للعميل

وديعة العائد المتصاعد

Special Products المنتجات الخاصة
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Everyday Interest Savings 
Account

 • Minimum balance 
maintenance charges: 
AED 26.25 (including 
VAT) per month

 • Account closure fee: 
AED 105 (including VAT), 
if closed within 1 year of 
opening

 • 1 Debit transaction p.m.: 
Free

 •  > 1 Debit transaction 
p.m.: AED 31.50 per 
transaction (including 
VAT)

الرسوم المفروضة إذا قل 	 
الرصيد عن الحد المسموح: 

26.25 درهم إماراتي 
رسم إغالق الحساب: 105 	 

درهم إماراتي  )شامل 
الضريبة( إذا تم إغالق 

الحساب خالل السنة األولى 
من فتحه 

عملية سحب مجانية كل	 
شهر و يتم تحصيل 31.50 	 

درهم إماراتي )شامل 
الضريبة( عن كل عملية 

سحب اضافية 

حساب توفير الفائدة اليومي

Online Saver Account

No account related Fee 
gets applied (In case 
customer does more than 
one transaction from 
branch in a month, the 
interest for that month 
gets forfeited)

 ال رسوم على الحساب
)في حالة قيام العميل بأكثر 

من عملية عز طريق الفرع, يتم 
خصم الفائدة المستحقة عن 

هذا الشهر(

حساب التوفير اإللكتروني

Al Awwal Savings 
Certificate

 • Penalty for redeeming 
before lock - in period: 
2.1%

 • Re - issuance Fee: AED 
26.25 (including VAT)

For increasing chances:
 • Processing Fee: 4.2% 
(including VAT)

 • Renewal Fee: 2.10% p.a. 
to 3.15% p.a. (including 
VAT) depending on 
certificate amount.

 • Early settlement 
penalty: 1.95% of the 
certificate amount

غرامة  تسييل قيمة 	 
الشهادة قبل فترة القفل 

)عدم التعامل( - 2.1%
رسوم إعادة إصدار 	 

الشهادة: 26.25 درهم 
 إماراتي  )شامل الضريبة(

لزيادة فرص الربح:
رسوم اإلصدار: 4.2% 	 

)شامل الضريبة(
رسوم التجديد: 2.10%  	 

إلى %3.15 سنويا )شامل 
الضريبة( بحسب قيمة 

الشهادة
رسوم سداد مبكر: 1.95% 	 

من قيمة الشهادة

شهادات األول اإلدخارية

Loans & Advances القروض والسلف

Personal Loans  Fees القروض الشخصية رسوم

Delayed payment penal 
interest charges AED 210 210 درهم إماراتي  رسوم السداد المتأخر

Early Settlement from other 
bank loans

1.05% of Outstanding 
amount 
(Maximum AED 10,500)

 من قيمة الرصيد %1.05
المتبقى

 بحد أقصى 10,500 درهم
 إماراتي

رسوم تسوية مبكرة للقرض من 
بنك آخر

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

1.05% of Outstanding 
amount 
(Maximum AED 10,500)

 من قيمة الرصيد %1.05
المتبقى

 بحد أقصى 10,500 درهم
 إماراتي

رسوم تسوية مبكرة للقرض من 
 كافة

المصادر/ مكافأة نهاية الخدمة

Partial payment from all 
sources including EOSB

1.05% of Outstanding 
amount (Maximum AED 
10,500)

 1.05%من قيمة الرصيد 
المتبقى بحد أقصى 10,500 

درهم إماراتي

رسوم سداد جزئى للقرض من 
كافة المصادر/ مكافأة نهاية 

الخدمة
Revolving Overdrafts Fees AED 210 210 درهم إماراتي  رسوم السحب على المكشوف
Loan Cancellation Fee AED 105 105 درهم إماراتي  رسوم ألغاء القرض
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Car Loans  Fees قروض السيارات رسوم

Early settlement for car loan 1.05% of Outstanding 
amount

 من قيمة الرصيد %1.05
المتبقى رسوم تسوية مبكرة للقرض

NOC to Traffic department Nil بدون رسوم شهادة عدم ممانعة ألدارة المرور
Advance payment of 
installment 1.05% of Installment من قيمة القسط %1.05 رسوم التسوية الجزئية

Late payment penal charges AED 525 525 درهم إماراتي  رسوم السداد المتأخر
Loan Cancellation Fee AED 105 105 درهم إماراتي  رسوم ألغاء القرض
Issuance of liability letter to 
other banks AED 63 63 درهم إماراتي  رسوم أصدار شهادة مديونيه 

لبنك/ جهة حكومية

Processing fees
1.05% of Loan amount 
(Minimum AED 525 ; 
Maximum AED 2,625)

من قيمة القرض %1.05
  درهم إماراتي  بحد أدنى 525

  2,625  درهم إماراتي  وحد أقصى
رسوم أصدار القرض

Change of due date on 
standing instructions AED 26.25 تغيير تاريخ األستحقاق لتعليمات  درهم إماراتي 26.25

ثابته
Installment deferment 
charges/deferment AED 105 105 درهم إماراتي  رسوم تأجيل سداد القسط

Loan rescheduling fee AED 262.50 105 درهم إماراتي  رسوم إعادة هيكلة القرض
Issuance of Liability letter to 
others AED 63  63 درهم إماراتي رسوم أصدار شهادة مديونيه

Home Loans  Fees قرض الرهن العقارى رسوم

Late Payment Fees AED 735 735 درهم إماراتي  رسوم السداد المتأخر

Early Settlement Fees 1.05% of outstanding 
 1.05%من قيمة الرصيد 

المتبقى للقرض رسوم السداد المبكر

Issuance of Liability letter AED 89.25 رسوم أصدار شهادة مديونيه درهم إماراتي 89.25
Other Certificate AED 78.75 رسوم أصدار شهادات أخرى درهم إماراتي 78.75
Non-Standard statement 
production / copy of original 
documents

AED 105 105 درهم إماراتي  رسوم أصدار كشف أضافى أو 
صوره عن األصل

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

AED 26.25 رسوم أخرى )صوره القرض/ كشف  درهم إماراتي 26.25
ألخ...(

Processing fees 
1.05% of Loan amount 
(Minimum AED 525 ; 
Maximum AED 2,625)

من قيمة القرض %1.05
  درهم إماراتي  بحد أدنى 525

  درهم إماراتي  وحد أقصى
2,625  

رسوم أصدار القرض

Loan Top up
1.05% of Loan amount 
(Minimum AED 525 ; 
Maximum AED 2,625)

من قيمة القرض %1.05
  درهم إماراتي  بحد أدنى 525

  درهم إماراتي  وحد أقصى
2,625  

رسوم زيادة القرض

Deferment of installment AED 105 105 درهم إماراتي  رسوم تأجيل سداد القسط
Loan Rescheduling Fee AED 262.50 رسوم إعادة هيكلة القرض درهم إماراتي 262.50

Credit Life Insurance* Linked to cost of insurance 
and period of loan

 يتم تحديدها بناء على معدل 
مربوطة بتكلفة التأمين ومدة 

القرض
رسوم التأمين على الحياة*

Temporary Overdraft 
processing fees

<1000 – AED 105 
>1001 – AED 210

  درهم إماراتي 105 - 1000>
 درهم إماراتي 210 - 1001<

رسوم السحب على المكشوف 
المؤقت

Issuance of Liability letter to 
other banks / Gov’t AED 63  63 درهم إماراتي رسوم أصدار شهادة مديونيه 

لبنك/ جهة حكومية
Note: * Linked to cost of insurance. تعتمد على تكلفة التأمين*  
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Property swaps 
administration fee (valuation 
included)

AED 1,386 رسوم تحويل الملكية )تشمل  درهم إماراتي 1,386
التقييم(

Issuance of NOC AED 157.75 رسوم أصدار شهادة براءة ذمة درهم إماراتي 157.75

Partial settlement charges 1.05% of partial amount 
settled

من المبلغ المدفوع % 1.05 رسوم سداد جزئى للقرض

Clearance letter AED 99.75 رسوم أصدار شهادة براءة ذمة درهم إماراتي 99.75
Request of other letters AED 94.5 رسوم أصدار شهادات أخرى درهم إماراتي 94.50
Processing Fee 1.05% 1.05% رسوم أصدار القرض

Credit Life Insurance* Linked to cost of insurance 
and period of loan

مربوطة بتكلفة التأمين و مدة 
القرض رسوم التأمين على الحياة*

Property Insurance* Linked to cost of insurance 
and period of loan

مربوطة بتكلفة التأمين و مدة 
القرض رسوم التأمين على العقار*

Pre-approval Fee AED 525 525 درهم إماراتي  رسوم موافقة مبدئية
Field Investigation / CPV fee AED 525 525 درهم إماراتي  رسوم األستعالم
Valuation Fee AED 3,150 رسوم التقييم درهم إماراتي 3,150

Cost of Breaking fixed rate 
contract (for fixed rate 3 
year or more)

Based on the rate as 
advised by treasury at the 
time of loan settlement. 
2.5% of prepaid amount

تعتمد على سعر الفائدة 
المنصوح به من قبل إدارة 

 الخزانة في وقت سداد القرض
بنسبة %2.5 من القيمة

رسم كسر عقد ذو فائدة ثابتة 
)للفائدة الثابتة لمدة 3 سنوات أو 

أكتر(

Fees for renewing contracted 
pricing for existing customers 
at the rates prevailing for 
new customers 

0.50% of loan outstanding
0.5% 

من قيمة القرض المتبقي

رسم تجديد السعر التعاقدي 
للعمالء الحاليين بسعر الفائدة 

المقدمة للعمالء الجدد

Commitment Fee (Under 
construction properties 
where first disbursement is 2 
years or more from the date 
of FOL.)

2.1% 2.1%

رسوم اإللتزام )للعقارات قيد 
اإلنشاء حيث أول دفعات إصدار 

القرض بعد سنتين أو أكثر من 
تاريخ اإلتفاق التعاقدي(

Note: * Linked to cost of insurance. تعتمد على تكلفة التأمين*  

Cards بطاقات

Credit Cards Annual Fee )الرسوم السنوية )بالدرهم اإلماراتي بطاقات االئتمان

UNB World Card / UNB Platinum 
Card AED 630 630 بطاقة وورلد / البطاقة البالتينيه

UNB Titanium Card / UNB 
Titanium Power Card Free مجانا بطاقة تيتانيوم / بطاقة تيتانيوم باور

UNB Vantage Credit Card Free مجانا بطاقة فانتاج
UNB ADCOOP Extra & Spar 
Titanium Card /UNB ADCOOP 
Extra Classic Card

Free مجانا
بطاقة تيتانيوم جمعية أبوظبي التعاونية 

اكسترا و سبار / بطاقة جمعية أبوظبي 
التعاونية اكسترا كالسيك

UNB Egypt Air Credit Card Free مجانا بطاقة بنك االتحاد الوطني - مصر 
للطيران االئتمانية

UNB Cashback Card AED 262.50 262.5 بطاقة كاش باك
UNB Gold Card AED 262.50 – 367.50 367.50 - 262.50 البطاقة الذهبية
UNB Classic Card AED 262.50 262.5 البطاقة الكالسيكية
UNB International Card / UNB 
Internet Card Free مجانا بطاقة السفر الدولية

Supplementary card : UNB World 
Card / UNB Platinum Card AED 525 (up to 4 free)

525 
)مجانا حتى 4)

البطاقات االضافيه : بطاقة وورلد / 
البطاقة البالتينيه

Supplementary card : All other 
Card types AED 105 (up to 4 free)

105 
)مجانا حتى 4) البطاقات االضافيه : للبطاقات االخرى
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Debit Cards  Annual Fee (بالدرهم اإلماراتي)  بطاقات الخصم المباشر

Primary card issuance fee Free مجانا رسوم إصدار البطاقة االصلية
Issuing supplementary Debit Card AED 26.25 26.25 رسوم إصدار بطاقة الخصم اإلضافية
Card replacement fee AED 26.25 26.25 البطاقة البديلة
Replacing secret PIN code AED 26.25 26.25 استبدال رقم التعريف الشخصي

Fees for using UNB ATM Free مجانًا رسوم استخدام ماكينة الصراف اآللي 
من بنك االتحاد الوطني

Retail Interest Rate شهريا %  أسعار الفائدة لألفراد

UNB World Card 2.99% - 3.25% %3.25 - %  2.99 بطاقة وورلد
UNB Titanium Power Card 0.99% - 3.19% %3.19 - % 0.99 بطاقة تيتانيوم باور
All other Card types 3.19% - 3.25% %3.25 - %  3.19 البطاقات االخرى
Cash Advance Interest Rate 3.25% - 3.50% %3.50 - %  3.25 سعر الفائدة للسحب النقدى

Balance Transfer / Payless 
Program interest rate p.m. 1.20% تصل الى 1.20%   الفائده الشهريه لخدمه تحويل 

Payless الرصيد / برنامج

Other Fees & Charges الرسوم و المصاريف االخرى  

Cash Withdrawal Fee 3.15% or AED 105  
(whichever is higher)

%3.15 أو 105 درهم 
إماراتي أيهما أعلى رسوم السحب النقدي

Balance Transfer / Payless 
Program processing fee 4.20% تصل إلى 4.20%   الرسوم اإلداريه لخدمه تحويل 

Payless الرصيد / برنامج

Balance Transfer / Payless 
Program cancellation fee

4.20 % or minimum 
AED 52.50

 تصل إلى 4.20%
أو 52.50 درهم إماراتي  

أيهما أعلى

  رسم إلغاء لخدمه تحويل 
Payless الرصيد / برنامج

Late payment fee AED 241.50 241.50 درهم إماراتي   رسوم التأخر في السداد
Duplicate statement AED 47.25 47.25 درهم إماراتي   صورة من كشف الحساب
Copy request from merchant AED 68.25 68.25 درهم إماراتي   طلب نسخة أصلية ثانية
Foreign transaction fee* 2.99% 2.99% رسوم التعامالت األجنبية *
Payment at exchange houses AED 5.25 / transaction 5.25 لكل عملية رسوم السداد عبر محالت الصرافة

AED transaction outside UAE 2.1% 2.1% رسوم التعامل بدرهم اإلمارات خارج 
الدولة

Replacement card AED 78.75 78.75 درهم إماراتي   رسوم طلب بطاقة بديلة
Liability / No Liability Letter AED 52.50 52.50 درهم إماراتي   شهادة التزامات / شهادة عدم التزامات

Over-limit fee رسوم تجاوز سقف االئتمان  

UNB Titanium Power Card AED 367.50 367.50 بطاقة تيتانيوم باور

UNB Classic Card /UNB Egypt Air 
Classic Card /UNB ADCOOP Extra 
Classic Card / UNB International 
Card /UNB Internet Card

AED 315 315

 البطاقة الكالسيكية / بطاقة بنك 
 االتحاد الوطني - مصر للطيران

 الكالسيكية / بطاقة جمعية أبوظبي
 التعاونية أكسترا كالسيك / بطاقة

السفر الدولية / بطاقه االنترنت

All other Card types AED 210 210.00 البطاقات االخرى

Credit shield per month   رسم التأمين الشهري على االئتمان

UNB Titanium Power Card  0.273% of 
outstanding

 من الرصيد % 0.273
القائم بطاقة تيتانيوم باور

All other Card types  0.935% of 
outstanding 

 من الرصيد % 0.935
القائم البطاقات االخرى

*This fee is in excess to the regular processing fee charged by VISA or 
Mastercard on non-AED transactions.

هذه المصاريف غير شامله رسوم التشغيل المنتظمه المطبقه من فيزا أو 
ماستركارد على التعامالت األجنبية*
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Cheques  Fees الرسوم الشيكات

Cheque Book (one book of 25 
leaf free)

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

دفتر شيكات إضافي مكون 
من 25 صفحة: 26.25 درهم 

إماراتي لكل دفتر شيكات

دفتر شيكات )دفتر مجاني من 25 
صفحة(

Cheque Issuance Charge - 
Customized

at cost + AED 3.1/- for 
customized cheques per 
leaf

بالتكلفة + 3.1 درهم إماراتي 
للورقة للشيكات المخصصة

رسوم إصدار الشيك- حسب 
الطلب

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

AED 105 105 درهم إماراتي الشيك المرتجع المسحوب على 
الحساب  ) لكل أمر/ شيك(

Returned Cheque deposited in 
own account  Without fees بدون رسوم شيك مرتجع مودع في حسابنا 

الخاص

Stop Payment of a Cheque Min AED 52.5/- per Cheque 
, Maximum AED 525/-

بحد أدنى  درهم إماراتي 52.5 
للشيك، وبحد أقصى درهم 

إماراتي  525
وقف دفع شيك

Counter Cheque – cash 
withdrawal Without Fees بدون رسوم كاونتر شيك - سحب نقدي

Cheque photocopy
Less than 1 year: AED 
10.50/-, over 1 year: AED 
21/-

لفترة أقل من عام: 10.50 
درهم إماراتي- لفترة أكثر من 

عام: 21 درهم
نسخة من الشيك

Cheque for collection within 
UAE Without Fees بدون رسوم تحصيل شيكات داخل دولة 

اإلمارات العربية المتحدة

Prepaid Cards  Annual Fee (بالدرهم اإلماراتي)  البطاقات المدفوعه مقدمًا

Issuance fee AED 15.75 15.75 رسوم إصدار البطاقة
Personalization fee AED 10.50 10.50 رسوم إضفاء الطابع الشخصي
Replacement fee AED 26.25 26.25 البطاقة البديلة

Packaging fee
Standard packing-Free 
Premium packing- AED 
15.75

تعبئه و تغليف عادى - 
 مجانًا

تعبئه و تغليف مميز 
15.75-

رسوم التعبئة والتغليف

Statement fee AED 10.50 10.50 رسوم كشف الحساب

Redemption fee 5.25% or AED 26.25 
whichever is higher

26.25 or AED %5.25 
ايهما اعلى رسوم االسترداد

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

2.0% 2.0%

 رسوم إجراءات المعامالت بالعمالت
 األجنبية مضافة إلى سعر الصرف

 األجنبي لمكاتب البيع البريدية وأجهزة
الصراف اآللي

Note - All charges are subject to change. Any changes will be 
communicated via UNB’s official website under Fees and Tariffs.

تنويه: يجوز للبنك ان يقوم عن طريق النشر بتعديل أية رسوم / اتعاب محددة في 
الجدول أعاله .أى تغير سيتم االعالن عنه عن طريق الموقع الرسمى لبنك االتحاد 

الوطنى من خالل رابط الرسوم و المصاريف

Fees for using other bank ATMs 
in UAE AED 2.10 / transaction لكل عمليه / 2.10  رسوم استخدام أجهزة الصراف اآللي 

من البنوك األخرى

Fees for using an ATM outside the 
UAE

2.1% with min. AED 21 
per transaction  

 درهم بحد ادنى 21 % 2.1
لكل عمليه  إماراتي

رسوم استخدام ماكينة الصراف اآللي  
خارج دولة اإلمارات

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

2.0% 2.0%

 رسوم إجراءات المعامالت بالعمالت 
 األجنبية مضافة إلى سعر الصرف

 األجنبي لمكاتب البيع البريدية وأجهزة
الصراف اآللي

Copy of sales slip AED 26.25 26.25 نسخة عن قسيمة البيع

Other Fees & Charges الرسوم األخرى
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Outward Remittances Fees الرسوم التحويالت

Outward Remittance through 
SWIFT AED 157.50/- درهم إماراتي 157.50 تحويل مالي عبر السويفت

Outward Remittance through 
UAEFTS

AED 5.25/-  (plus additional 
AED 1/- charged if code is 
“OUR”)

 درهم إماراتي )باإلضافة 5.25
 إلى 1 درهم إماراتي إضافي

)“OUR”إذا كان الكود 

تحويل مالي عبر نظام تحويل 
األموال اإلماراتي

Swift Copy Charges AED 15.75/- درهم إماراتي 15.75 رسوم نسخة عن السويفت
Stop Payment of Demand 
Draft & Pay order AED 52.5/- درهم إماراتي 52.5 إيقاف دفع شيك مصدق/ أمر دفع 

Pay Oder Issuance AED 78.75/- درهم إماراتي 78.75 إصدار أمر دفع
Demand Draft Issuance  - 
Local Currency AED 78.75/- درهم إماراتي 78.75 شيك مصدق- بالعملة المحلية 

Demand Draft Issuance  - 
Foreign Currency AED 78.75/- درهم إماراتي 78.75 شيك مصدق - بالعملة األجنبية

Cancellation of Demand Draft 
& Pay order AED 78.75/- درهم إماراتي 78.75 إلغاء الشيك المصدق / أمر دفع 

Standing Instructions Fees تعليمات مستديمة الرسوم

Standing Instruction set up AED 52.50/- درهم إماراتي 52.50 إنشاء تعليمات مستديمة
Execution Charge, per 
transaction (excluding 
Postage, Courier, SWIFT 
Charges)

AED 52.50/- درهم إماراتي 52.50
رسوم تنفيذ لكل معاملة )باستثناء 

رسوم البريد والبريد السريع 
والسويفت(

Penalty fee for insufficient 
funds for Standing Orders AED 26.25/- درهم إماراتي 26.25 رسوم عدم كفاية الرصيد 

للتعليمات المستديمة

Amendment  of Standing 
Order AED 105/- 105 درهم إماراتي تعديل االوامر المستديمة

Monthly Sweep Maintenance 
Charges AED 525/- 525 درهم إماراتي رسوم صيانة حساب قابل 

للتحويل شهرية

Inward Remittance  Fees حواالت واردة الرسوم

Inward Remittance Received 
through SWIFT AED 26.25/- درهم إماراتي 26.25 حوالة واردة مستلمة عبر 

السويفت
Inward Remittance Received 
through UAEFTS AED 1.05/- per transaction درهم إماراتي لكل معاملة 1.05 حوالة واردة مستلمة عبر نظام 

تحويل األموال اإلماراتي

Cheque for collection outside 
UAE 

AED 157.50/-  plus Foreign 
Bank collection charge

 درهم إماراتي 157.50
 باإلضافة إلى رسوم تحصيل

من بنك أجنبي

تحصيل شيكات خارج دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

Realisation charges for 
Foreign Cheques

Min AED 52.5/-, Maximum 
0.525% of Cheque amount.

بحد أدنى درهم إماراتي 52.5، 
وبحد أقصى 0.525 % من 

مبلغ الشيك
رسوم صرف الشيكات األجنبية

Return of foreign outward 
collection cheque

AED 157.50/- plus 
correspondent Bank 
charges

 درهم إماراتي 157.50
 باإلضافة إلى رسوم المصرف

المراسل
إعادة تحصيل شيك خارجي أجنبي

Special Clearing Inward Without fees بدون رسوم رسوم مقاصة خاصة للشيكات 
المسحوبة من الحساب

Special Clearing Outward AED 215.25/- per 
transaction

 درهم إماراتي لكل 215.25
معاملة

رسوم مقاصة خاصة لتحصيل 
الشيك
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Safe Deposit Boxes Fees صناديق حفظ األمانات الرسوم

Annual Fee

Small Size - AED 210/- 
Medium Size - AED 420/- 
Big Size - AED 630/- 
Large Size - AED 840/- 
Extra Large Size - AED 
1,050/

 صغير- 210 درهم إماراتي
 متوسط- 420 درهم إماراتي

 ضخم- 630 درهم إماراتي
 كبير- 840 درهم إماراتي

كبير جًدا- 1,050 درهم إماراتي

رسوم سنوية

General  Fees رسوم عامة الرسوم

Postage - Within UAE AED 31.5/- 31.5 درهم إماراتي بريد- داخل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

Postage - Outside UAE AED 52.5/- درهم إماراتي 52.5 بريد- خارج دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

Courier - Within UAE AED 52.5/- درهم إماراتي 52.5 بريد سريع- داخل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

Courier - Outside UAE Actual cost, minimum AED 
105/- 

بالتكلفة الفعلية- بحد أدنى 105 
درهم إماراتي

بريد سريع- خارج دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

Uninet Transactions Fees معامالت خدمة يوني نت الرسوم

Outward Remittance through 
UAEFTS AED 1.05/- درهم إماراتي 1.05 حوالة صادرة عبر نظام تحويل 

األموال اإلماراتي
Outward Remittance through 
SWIFT AED 36.75/- درهم إماراتي 36.75 حوالة صادرة عبر السويفت

UAEDDS Charges  Fees رسوم نظام اإلمارات للخصم المباشر الرسوم  

Lodgment of Direct 
Debit Authority Request/ 
Amendment (Outbound 
DD300, DDS Set up)

AED 315/- 315 درهم إماراتي

تقديم طلب تعديل لتفويض 
بالخصم المباشر)خصم مباشر 

صادر 300 وإنشاء نظام الخصم 
المباشر( 

Direct Debit Authority 
Cancellation (Outbound 
DD400)

AED 210/- 210 درهم إماراتي إلغاء تفويض الخصم المباشر 
)خصم مباشر صادر 400)

No-Pay Response to Direct 
Debit Request (Only for No- 
Pay Reason Code- Insufficient 
Funds)- one time only

AED 26.25/- 26.25 درهم إماراتي

 رد غير مدفوع على طب الخصم 
المباشر )فقط لكود  رمز سبب 

عدم الدفع- عدم كفاية الرصيد(- 
مرة واحدة فقط 

The Fees & Charges mentioned above are subject to change الرسوم أعاله خاضعة للتغيير

For the fees & Charges of new products please refer to the Branch 
Manager

يرجى الرجوع إلى مدير الفرع لالستفسار عن رسوم الخدمات الجديدة

All Fees are inclusive of 5% VAT , where applicableالرسوم شاملة %5 ضريبة القيمة المضافة إن وجد




