
Schedule of Charges

الئحة رسوم الخدمات المصرفية

www.dib.ae/soc لالطالع على جميع التفاصيل الخاصة بالمنتج والتحذيرات، تفضل بزيارة

For a list of detailed charges & fees, please visit www.dib.ae/soc

Outward Remittancesالحواالت الصادرة

By Telex/SWIFT for DIB customers (local) 5.25+ CB charges

By Telex/SWIFT for DIB customers through Al Islami 
Online Banking (local) 

1.05+ CB charges

By Telex/SWIFT for DIB customers (international) 63

By Telex/SWIFT for DIB customers through Al Islami 
Online Banking (international) 

36.75

Remit to ATM 10.50 (maximum)

Issuing Manager's Cheque in foreign currency 52.50

Cancellation of Manager's Cheque in foreign currency 10.50

Collection of Cheque
105 + Courier charg-
es 52.50 for GCC, 84 

for others

Returned cheques drawn on Banks outside the UAE 105

Stop Payment of Cheque/Remittance outside the UAE 
(police letter)

10.50+ fee of Telex/
SWIFT

Express Transfer Processing Fee 36.75

Correspondent Bank charges: May vary according to country, currency and 
correspondent Bank

Insufficient funds for Direct Debit Authority 26.25

Issuing a Manager’s Cheque in UAE Currency

Bank Customers 31.50

Cancellation of Manager's Cheque 52.50

Demand Draft Issuance 52.50

Demand Draft Cancellation 21

Standing Order Instructions

One-time Set-up Charge 52.50

بالتلكس/السويفت لمتعاملي البنك )داخل 
الدولة(

5.25 + رسوم المصرف 
المركزي

بالتلكس/السويفت لمتعاملي البنك من خالل 
خدمة اإلسالمي أون الين المصرفية )داخل الدولة(

1.05 + رسوم المصرف 
المركزي

بالتلكس / السويفت لمتعاملي البنك )خارج 
الدولة(

63

بالتلكس / السويفت لمتعاملي البنك من خالل 
خدمة اإلسالمي أون الين المصرفية )خارج الدولة(

36.75

5.25 بالشهر )كحدٍ أقصى(اإلسالمي للرسائل النصية القصيرة

52.50إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية

10.50إلغاء شيك مصرفي بعملة أجنبية

تحصيل شيك
105 + رسوم النقل )52.50 
ضمن دول مجلس التعاون، 
84 للدول األخرى(

105ارتجاع شيك مسحوب خارج الدولة

إيقاف شيك / حوالة خارج الدولة )بعد موافقة 
الشرطة(

10.50 + رسوم التلكس /
السويفت

36.75رسوم خدمة التحويل السريع

رسوم البنوك المراسلة: قد تختلف حسب البلد والعملة والبنك المراسل

26.25عدم كفاية الرصيد لتوكيل الخصم المباشر

إصدار شيك مدير بالعملة المحلية

31.50ألصحاب الحسابات بالبنك

52.50إلغاء شيك مدير

52.50إصدار حوالة

21إلغاء حوالة

التعليمات المستديمة

52.50رسوم التفعيل لمرة واحدة


