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الوديعة الثابتة هي حساب يتم فيه إيداع وديعة لدى البنك بهدف 
كسب الفائدة. تستعيد قيمة الوديعة من البنك بعد مدة عام واحد. 

ويتاح حساب الودائع الثابتة بالدرهم اإلماراتي. ال يمكن تمويل 
حساب الودائع الثابتة إال عبر حساب لدى الخليجي فرنسا.

الخليجي فرنسا يقدم لك:
معدالت الفائدة  •

%2.5 : 350,000 درهم  - 1 مليون درهم   o   
%2.75 : 1 مليون درهم - 10 مليون درهم   o   

%3 : 10 مليون درهم فأكثر   o   
الحد األدنى لمبلغ الوديعة: 350,000 درهم  •

مدة الوديعة: عام واحد  •
سداد الفائدة: عند اكتمال مدة الوديعة  •

يمكن أن يكون حساب مفرد أو مشترك لألفراد  •
أو حساب للشركات  

بطاقة ماستركارد العالمية االئتمانية مجانية صالحة لمدة عام  •
واحد مع استرداد نقدي حتى 5% لألفراد ومضمونة بوديعة  

متاحة فقط بالدرهم اإلماراتي  •
اتصل على 5425454 800 لتتعرف على المزيد ولتبدأ معنا  •

انضم إلى الخليجي فرنسا 
واستمتع بنسبة فائدة مرتفعة 

على ودائعك الثابتة.

حسابات الودائع الثابتة لدى
الخليجي فرنسا.

Al Khaliji France offers:

The Fixed Deposit is an account in which a currency deposit is 
placed with the Bank, with a view to earn interest. The deposit 
is repayable by the Bank after a period of one year. Fixed 
deposits are offered in AED. Funding a fixed deposit account 
may only be done from an account with Al Khaliji France.

Switch to Al Khaliji France 
and enjoy high interest 
rates on your Fixed Deposit.

About Al Khaliji France 
Fixed Deposit Accounts.

• Interest Rates
 o   AED 350,000 to AED 1 million     : 2.50%
 o   AED 1 million to AED 10 million   : 2.75%
 o   AED 10 million plus                      : 3.00%
• Minimum deposit amount: AED 350,000
• Deposit period: 1 Year
• Interest Payment: At maturity
• Can be single or joint account for individuals or
 a company account
• Issuance of deposit receipt on booking, renewal
 and closure
• Free Secured World MasterCard credit card for
 1 year with up to 5% cash back offer for individuals
• Offered in AED only     
• Call 800 5425454 to know more and to get started


