
جدول الرسوم
SCHEDULE OF FEES



خدمات الحسابات



 جدول الرسوم في الهالل
الصغارالشبابالكبار

حساب جاري
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

حساب توفير
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

حساب توفير
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

حساب توفير
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

متوسط الرصيدمتوسط الرصيدمتوسط الرصيدال ينطبقنوع الحساب حسب طريقة حساب الرصيد

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبقالمبلغ المطلوب لفتح الحساب

  الحد األدنى للرصيد الشهري
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق(لتجنب رسوم انخفاض الرصيد)

  المبلغ المطلوب ليكون الحساب مؤهاًل
500 درهم1,000 درهم5,000 درهم ال ينطبقللحصول على الربح

الرسوم الشهرية النخفاض الرصيد
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (إذا لم تتم المحافظة على متوسط الرصيد)

 درهم درهم درهم درهمالعمالت المتوفرة

الرسوم والمصروفات

 رسوم بطاقة الخصم

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا  إصدار بطاقة الخصم

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا استبدال بطاقة خصم رقمية

26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهماستبدال بطاقة خصم مطبوعة

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا  تغيير رمز التعريف الشخصي لبطاقة الخصم

26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهمنسخة من قسيمة المبيعات

2.00%2.00%2.00%2.00%نسبة الزيادة عند التعامل بالعمالت األجنبية*

رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي لمصرف الهالل وبنك أبوظبي التجاري

 أجهزة الصراف اآللي التابعة لمصرف الهالل داخل
مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا اإلمارات العربية المتحدة

 أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك أبوظبي التجاري
مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا داخل اإلمارات العربية المتحدة

رسوم المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة على السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي للبنوك األخرى

2.10 درهم2.10 درهم2.10 درهم2.10 درهمداخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 6.30 درهم 6.30 درهم 6.30 درهم 6.30 درهمفي دول مجلس التعاون الخليجي

15.75 درهم15.75 درهم15.75 درهم15.75 درهمخارج دول مجلس التعاون الخليجي

االستفسار عن الرصيد داخل دولة اإلمارات العربية 
 1.05 درهم 1.05 درهم 1.05 درهم 1.05 درهمالمتحدة

االستفسار عن الرصيد خارج دولة اإلمارات العربية 
 3.15 درهم 3.15 درهم 3.15 درهم 3.15 درهمالمتحدة

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا المعاملة المرفوضة

رسوم التحقق من معاملة الصراف اآللى المتنازع  
عليها إن كانت لصالح المصرف (مجانًا إذا كانت 

لصالح المتعامل)
 31.50 درهم 31.50 درهم 31.50 درهم 31.50 درهم

رسوم دفتر الشيكات

رسم إصدار دفتر شيكات 
 (خالل أول 6 أشهر من بدء العالقة بين المتعامل 

والمصرف يحق للمتعامل دفتر شيكات من 10 أوراق 
فقط، وبعد 6 أشهر يحق لصاحب الحساب دفتر 

شيكات بـ 25 ورقة) استحقاق دفتر الشيكات يخضع 
لسياسة وأنظمة المصرف.

 أول دفتر شيكات مجانًا
 يتم تطبيق رسم 26.25
 درهمًا لدفاتر الشيكات

 اإلضافية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق52.50 درهمإيقاف دفع الشيك - للشيك الواحد

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا شيك مودع مرتجع

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق 105 درهمشيك مّصدر مرتجع

كشف حساب

مجانًا شهريًا مجانًا شهريًا مجانًا شهريًا مجانًا شهريًا  كشف حساب إلكتروني

رسوم توصيل البريد لكشف حساب ورقي مختوم 
52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم(ستتاح قريبًا)



 جدول الرسوم في الهالل

الصغارالشبابالكبار

حساب جاري
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

حساب توفير
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

حساب توفير
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

حساب توفير
)شامل ضريبة

القيمة المضافة(

التعليمات الدائمة )ستتاح قريبًا(

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمإعداد أمر تعليمات دائمة (لمرة واحدة)

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمإعداد أمر التسوية اليومية (لمرة واحدة)

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمتعديل أو إلغاء التعليمات الدائمة

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمتعديل أو إلغاء حساب التسوية اليومية

أمر التعليمات الدائمة (من حساب إلى حساب – 
مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا ضمن مصرف الهالل)

أمر التعليمات الدائمة (للعملية الواحدة) بالعملة 
المحلية داخل اإلمارات العربية المتحدة (بواسطة 

السويفت)
 1.05 درهم 1.05 درهم 1.05 درهم 1.05 درهم

أمر التعليمات الدائمة (للعملية الواحدة) بالعملة 
األجنبية من خالل السويفت (داخل اإلمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى)

 36.75 درهم 36.75 درهم 36.75 درهم 36.75 درهم

26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهم26.25 درهمعدم توفر الرصيد الكافي إلتمام التعليمات الدائمة

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا عدم توفر الرصيد الكافي للتسوية اليومية

طلبات الرسائل والشهادات )ستتاح قريبًا(

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمخطاب تأكيدي برصيد الحساب

63.00 درهم63.00 درهم63.00 درهم63.00 درهمشهادة التزامات

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا شهادة براءة ذمة – عند إغالق الحساب 

63.00 درهم63.00 درهم63.00 درهم63.00 درهمشهادة براءة ذمة موجهة

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمخطاب فك االلتزام

الحواالت الواردة 

حوالة واردة لحساب المتعامل من مصارف داخل 
مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا دولة اإلمارات العربية المتحدة

حوالة واردة لحساب المتعامل من مصارف خارج 
مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا دولة اإلمارات العربية المتحدة

الحواالت الصادرة

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا تحويل أموال ضمن مصرف الهالل 

حوالة – بالعملة المحلية (داخل دولة اإلمارات 
مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا العربية المتحدة) 

حوالة – بالعملة األجنبية (داخل دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 

وغيرها من الدول)**
مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا 

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمإلغاء أو تعديل حوالة بالعملة األجنبية

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا إرجاع حوالة بسبب وجود خطأ

15.75 درهم15.75 درهم15.75 درهم15.75 درهمطلب نسخة عن تحويل السويفت (إلكترونية فقط)

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهماالستفسار عن حوالة بالنيابة عن المتعامل 

خدمات أخرى

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا رسوم إغالق الحساب 

مجانًا مجانًا مجانًا مجانًا رسوم الحساب الخامل

52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهم52.50 درهمرسوم البريد السريع - محلي

*يضاف إلى سعر الصرف الفوري لسوق الصرف األجنبي للمعامالت بغير الدرهم الذي يتم تحديده وتطبيقه من قبل ماستر كارد أو فيزا في تاريخ التحويل.
**قد يأخذ المصرف المراسل أو الوسيط رسومًا إضافية من المستفيد.

مالحظة: ستضاف رسوم بقيمة 1.05 درهم على الحواالت بالعملة المحلية و 105 درهم على الحواالت بالعملة األجنبية ذات رمز  Myself والتي يتحمل تكلفتها المرسل.

مصرف الهالل ش.م.ع. مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.



ACCOUNTS SERVICES



SCHEDULE OF FEES AL HILAL
ADULT TEEN KIDS

Current Account
)Inclusive of VAT( 

Saving Account
)Inclusive of VAT(

Saving Account
)Inclusive of VAT(

Saving Account
)Inclusive of VAT(

Account Type based on Balance Calculation 
Method N/A Average Balance Average Balance Average Balance

Account Opening Amount NIL NIL NIL NIL

Minimum Balance Requirement Per Month  
(To avoid fall below fee) NIL NIL NIL NIL

Amount required to be eligible for Profit N/A AED 5,000 AED 1,000 AED 500

Monthly Fall Below Fee (Only applicable if 
account balance falls below the average 
balance requirement)

NIL NIL NIL NIL

Available Currencies AED AED AED AED

FEES & CHARGES

Debit Card Charges

Debit Card Issuance Free Free Free Free

Replacement of Virtual Debit Card Free Free Free Free

Replacement of Physical Debit Card AED 26.25 AED 26.25 AED 26.25 AED 26.25

Replacement of Debit Card PIN Free Free Free Free

Copy of Sales Slip AED 26.25 AED 26.25 AED 26.25 AED 26.25

Foreign Currency Transaction Mark-up* 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

ATM withdrawal Charges - Al Hilal and ADCB ATMs 

Al Hilal Bank ATM in UAE Free Free Free Free

ADCB Bank ATM in UAE Free Free Free Free

Central Bank UAE Switch & ATM Charges - Other Banks

In UAE AED 2.10 AED 2.10 AED 2.10 AED 2.10

In GCC AED 6.30 AED 6.30 AED 6.30 AED 6.30

Outside GCC AED 15.75 AED 15.75 AED 15.75 AED 15.75

Balance Enquiry in UAE AED 1.05 AED 1.05 AED 1.05 AED 1.05

Balance Enquiry outside UAE AED 3.15 AED 3.15 AED 3.15 AED 3.15

Rejected Transaction Free Free Free Free

ATM Transaction - Dispute Transaction  
Verification (if in bank's favour / Free if in  
customer's favour)

AED 31.50 AED 31.50 AED 31.50 AED 31.50

Cheque Charges

Cheque Book Issuance Fee 
(First 6 months of banking relationship only 
10 leaves cheque book will be provided, post 
6 months account holder is eligible for 25 
leaves) Cheque book eligibility subject to  
policy and regulation.

"First chequebook 
free. 

Additional cheque-
books will incur 

a charge of AED 
26.25"

N/A N/A N/A

Stop payment - per cheque AED 52.50 N/A N/A N/A

Outward Cheque Return Free Free Free Free

Inward Cheque Return AED 105 N/A N/A N/A

Statement of Account

E-Statement Monthly Free Monthly Free Monthly Free Monthly Free

Courier Charges for Adhoc Stamped 
Statement Physical (Coming Soon) AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50



SCHEDULE OF FEES AL HILAL
ADULT TEEN KIDS

Current Account
)Inclusive of VAT(

Saving Account
)Inclusive of VAT(

Saving Account
)Inclusive of VAT(

Saving Account
)Inclusive of VAT(

Standing Instructions )Coming Soon(

Standing Instruction Set Up (One time) AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Sweep Set Up (One time) AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Standing Instruction Amendments / Cancel-
lation AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Sweep- Amendments/ Cancellation AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Standing Instruction Transaction (Account to 
Account – Within Al Hilal Bank) Free Free Free Free

Standing Instruction (per transaction) Local 
Currency within UAE (Through SWIFT) AED 1.05 AED 1.05 AED 1.05 AED 1.05

Standing Instruction (per transaction) Foreign 
Currency (Through SWIFT) (Within UAE, GCC 
and Other Countries)

AED 36.75 AED 36.75 AED 36.75 AED 36.75

Insufficient Funds for Standing Order AED 26.25 AED 26.25 AED 26.25 AED 26.25

Insufficient Fund for Sweep Free Free Free Free

Bank Letters/ Certificate Requests )Coming Soon(

Account Balance Confirmation Letter AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Liability Letter AED 63.00 AED 63.00 AED 63.00 AED 63.00

No Liability Certificate – At the time of  
account closure Free Free Free Free

No Liability Certificate Adhoc request AED 63.00 AED 63.00 AED 63.00 AED 63.00

Release Letter AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Remittances - Inwards

Remittance from UAE Banks Credited to  
Customer Account Free Free Free Free

Remittance from Banks outside UAE Credited 
to Customer Account Free Free Free Free

Remittances – Outwards

Transfer of funds within Al Hilal Bank Free Free Free Free

Remittance/Transfer – Local Currency (Within 
UAE) Free Free Free Free

Remittance/Transfer – Foreign Currency 
(Within UAE, GCC and Other countries)** Free Free Free Free

Remittance/Transfer in Foreign  
Currency – Cancellation/ Amendments AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Remittance/Transfer returned Due to  
Discrepancy Free Free Free Free

SWIFT copy charges (Electronic only) AED 15.75 AED 15.75 AED 15.75 AED 15.75

Raising Queries on Behalf of Customer for 
Remittance/Transfers AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Others

Account Closure Fee Free Free Free Free

Dormant Account Charges Free Free Free Free

Courier Charges - Local AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50 AED 52.50

Al Hilal Bank P.J.S.C is licensed and regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates.

*Added to the Non-AED transactions’ foreign exchange market spot rate that is selected and applied by the MasterCard/Visa on the date of conversion
** Additional Correspondent bank and intermediary charges may apply to beneficiary.
Note: Local Remittance with charge code Myself, will incur additional charge of AED 1.05 and foreign currency remittance will incur additional correspondent  
charge of AED 105.



بطاقة االئتمان



 جدول الرسوم في الهالل
االتحاد سيغنتشراالتحاد إنفينيتالتفاصيل

 كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي

2,1001,050رسوم االنضمام

 الرسوم السنوية (البطاقة األساسية) - للسنة الثانية
2,1001,050وما بعدها

مجانًا (ألول ثالث بطاقات)مجانًا (ألول ثالث بطاقات) رسوم البطاقة اإلضافية (حتى 3 بطاقات)

105105بطاقة إضافية أخرى (البطاقة الرابعة فصاعدًا)

%3.25 على مبلغ التجزئة المستخدم%3.25 على مبلغ التجزئة المستخدم نسبة ربح المرابحة - معامالت التجزئة 1 (نسبة ثابتة)

  نسبة ربح المرابحة - المعامالت النقدية 1 
%3.25 على المبلغ النقدي المسحوب%3.25 على المبلغ النقدي المسحوب(نسبة ثابتة)

%3.15%3.15رسوم السحب النقدي
%3.14%3.14نسبة الزيادة عند التعامل بالعمالت األجنبية 2

47.2547.25كشف حساب آخر (قبل آخر كشف حساب)

105105رسوم تعديل حد االئتمان مؤقتًا

105105رسوم معالجة الشيك المرتجع

68.2568.25نسخة من قسيمة المبيعات

 طلب نسخة عن قسيمة مبيعات الفندق 
68.2568.25(السفر والمصاريف)

31.531.5رسوم معاملة شيك مسحوب على بنك دولي

100100مبلغ االلتزام بالتبرع 3**

NilNilرسوم استبدال البطاقة

NilNilرسوم إعادة إصدار البطاقة

شروط السداد

   5% من الرصيد المستحق أو 100 درهمالحد األدنى للمبلغ المستحق
(أيهما أعلى)

   5% من الرصيد المستحق أو 100 درهم
(أيهما أعلى)

عدد األيام من تاريخ كشف الحساب إلى تاريخ 
25 يومًا25 يومًااستحقاق الدفع

حتى 55 يومًاحتى 55 يومًاالحد األعلى لفترة السماح  (معامالت التجزئة فقط)*

%60%60حد السحب النقدي

1.  سيتم حساب أرباح المرابحة من تاريخ المعاملة حتى دفع المبلغ بالكامل. 

2.  يضاف إلى سعر الصرف الفوري لسوق الصرف األجنبي للمعامالت بغير الدرهم الذي يتم تحديده وتطبيقه من قبل ماستر كارد أو فيزا في تاريخ 
التحويل. 

3.  سيتم التبرع بمبلغ االلتزام بالتبرع المحصل إلى إحدى الجهات الخيرية بالنيابة عنك بموجب البند المتعلق بهذا في عقد التمويل، تحت إشراف لجنة 
الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف. 

يرجى المالحظة: 

*  لن يتم حساب أرباح المرابحة على معامالت التجزئة إذا تم دفع %100 من المبلغ المستحق في  كشف الحساب  في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع وفقًا 
لتقدير البنك المطلق. 

** لن يتم أخذ مبلغ االلتزام بالتبرع إذا تم دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع. 

مصرف الهالل ش.م.ع. مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.



CREDIT CARD



SCHEDULE OF FEES AL HILAL
Particulars Etihad Infinite Etihad Signature

All values are in AED

Joining Fee  2,100 1,050

Annual Fee (Primary Card) - 2nd year onwards 2,100 1,050

Supplementary Card Fee (up to 3 cards) Free (up to 3) Free (up to 3)

Additional Supplementary Card (4th onwards) 105 105

 Murabaha Profit Rate - Retail transactions1 

(fixed rate) 3.25% per month on retail balances 3.25% per month on retail balances

 Murabaha Profit Rate - Cash transactions1 
(fixed rate) 3.25% per month on cash balances 3.25% per month on cash balances

Cash Withdrawal Fee 3.15% 3.15%

Foreign Currency Transactions - Markup2 3.14% 3.14%

Duplicate Statement (before last statement) 47.25 47.25

Temporary Credit Limit Enhancement Fee 105 105

Returned cheque Handling Charges 105 105

Copy of Sales Voucher 68.25 68.25

Hotel (T & E) Sales Copy Request 68.25 68.25

Outstation Cheque Processing fee 31.5 31.5

Commitment To Donate3** 100 100

Card Replacement Fee Nil Nil

Card Re-Issuance  Fee Nil Nil

Payment Terms

Minimum Amount Due 5% of outstanding balance or AED 100 
(whichever is higher)

5% of outstanding balance or AED 100 
(whichever is higher)

No. of days from statement date to payment 
due date 25 days 25 days

Maximum Profit Free period (for retail transac-
tions only)* up to 55 days up to 55 days

Cash Withdrawal Limit 60% 60%

1.  Murabaha Profit  will be applicable from the date of transaction till the amount is paid in full.  

2. Added to the Non-AED transactions foreign exchange market spot rate that is selected and applied by  MasterCard/Visa on the date 
of conversion.  

3. Commitment To Donate amount collected will be donated on your behalf to charity under the supervision of the bank’s Internal Shariah 
Supervision Committee.  

Please Note:  
* No Murabaha profit on retail transactions will be levied if 100% of the statement outstanding is paid in full on or before the payment due 
date at the bank’s sole discretion.  

**No Commitment To Donate Amount will be charged if the minimum amount due is paid on or before the payment due date. 
 

Al Hilal Bank P.J.S.C is licensed and regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates.



بطاقة االسترداد النقدي
من الهالل



 جدول الرسوم - في الهالل
بطاقة االسترداد النقدي من الهاللالتفاصيل

 كل الرسوم بالدرهم اإلماراتي

مجانًاالرسوم السنوية

مجانًارسوم البطاقة اإلضافية (حتى 3 بطاقات)

105 بطاقة إضافية أخرى (البطاقة الرابعة فصاعدًا)

3.25% شهريًا على مبلغ التجزئة المستخدمنسبة ربح المرابحة - معامالت التجزئة1 (نسبة ثابتة)

  نسبة ربح المرابحة - المعامالت النقدية1 
3.25% شهريًا على المبلغ النقدي المستخدم(نسبة ثابتة)

3.15%رسوم السحب النقدي
3.14%نسبة الزيادة عند التعامل بالعمالت األجنبية2

47.25كشف حساب آخر (قبل آخر كشف حساب)

تغيير الخيار المفضل السترداد النقود للمرة الثالثة 
25(أو أكثر) في السنة

105رسوم تعديل حد االئتمان مؤقتًا

105رسوم معالجة الشيك المرتجع

68.25نسخة من قسيمة المبيعات (عادية)

طلب نسخة عن قسيمة مبيعات الفندق (السفر 
68.25والمصاريف)

31.5رسوم معاملة شيك مسحوب على بنك دولي

100مبلغ االلتزام بالتبرع3** (رسوم التأخر في الدفع)

ال يوجدرسوم استبدال البطاقة

ال يوجدرسوم إعادة إصدار البطاقة

63خطاب/شهادة التزامات

شروط السداد

 5% من الرصيد المستحق أو 100 درهم (أيهما أعلى)الحد األدنى للمبلغ المستحق

عدد األيام من تاريخ كشف الحساب إلى تاريخ 
25 يومًااستحقاق الدفع

حتى 55 يومًاالحد األعلى لفترة السماح  (معامالت التجزئة فقط)*

60%حد السحب النقدي

1.  سيتم تطبيق نسبة ربح المرابحة من تاريخ المعاملة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل. 

2.  يضاف إلى سعر الصرف الفوري لسوق الصرف األجنبي للمعامالت بغير الدرهم الذي يتم تحديده وتطبيقه من قبل ماستر كارد في تاريخ  التحويل.

3.  سيتم دفع مبلغ االلتزام بالتبرع المحّصل إلى إحدى الجهات الخيرية بالنيابة عنك بموجب البند المتعّلق به في عقد التمويل، تحت إشراف لجنة الرقابة  
الشرعية الداخلية للمصرف. 

يرجى المالحظة: 

*لن يتم حساب أرباح المرابحة على معامالت التجزئة إذا تم دفع 100% من المبلغ المستحق في كشف الحساب في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع وفقًا  
لتقدير المصرف المطلق.

**لن يتم أخذ مبلغ االلتزام بالتبرع إذا تم دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع. 

مصرف الهالل ش.م.ع. مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.



AL HILAL CASHBACK
CREDIT CARD



SCHEDULE OF FEES - AL HILAL CASHBACK CREDIT CARD
Particulars Al Hilal Cashback credit card

All values are in AED

Annual Fee  Free

Supplementary Card Fee (up to 3 cards) Free

Additional Supplementary Card (4th onwards) 105

Murabaha Profit Rate - Retail transactions1 

(fixed rate) 3.25% per month on retail balances

 Murabaha Profit Rate - Cash transactions1 
(fixed rate) 3.25% per month on cash balances

 Cash Withdrawal Fee 3.15%

Foreign Currency Transactions - Markup2 3.14%

Duplicate Statement (before last statement) 47.25

Change preferred cashback option for the 3rd 
time (or more) in a year 25

Temporary Credit Limit Enhancement Fee 105

Returned cheque Handling Charges 105

Copy of Sales Voucher (Normal) 68.25

Hotel (T & E) Sales Copy Request 68.25

Outstation Cheque Processing fee 31.5

Commitment To Donate3** (Late Payment fee) 100

Card Replacement Fee Nil

Card Re-Issuance Fee Nil

Liability letter/ certificate 63

Payment Terms

Minimum Amount Due 5% of outstanding balance or AED 100 (whichever is higher)

No. of days from statement date to payment 
due date 25 days

Maximum Profit Free period (for retail 
transactions only)* up to 55 days

Cash Withdrawal Limit 60%

1.  Murabaha Profit  will be applicable from the date of transaction till the amount is paid in full.  

2.  Added to the NON-AED transactions foreign exchange market spot rate that is selected and applied by Mastercard on the date of 
conversion.  

3.  Commitment To Donate amount collected will be donated on your behalf to charity under the supervision of the bank’s Internal Shariah  
Supervision Committee.  

Please Note:  
* No Murabaha profit on retail transactions will be levied if 100% of statement outstanding is paid in full on or before the payment due date 
at the bank’s sole discretion

**No Commitment To Donate Amount will be charged if the minimum amount due is paid on or before the payment due date.

Al Hilal Bank P.J.S.C is licensed and regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates.




