Green Pearls Deposits

Green Pearls Time Deposits

ودائع جرين بيرلز

"Green Pearls" are AAIB unique time deposits in USD, EUR
and GBP. Green Pearls Deposits ensure the dual benefit of high
fixed interest rate and the flexibility of multiple interest payment
frequencies.

ودائع "جـــريـــن بيــرلــــز" هى ودائع البنك العربى االفريقى الدولى املتميزة بالدوالر

Benefits

املزايـ ــا

• Highly competitive interest rates (Tax Free)
• Choice of deposit tenors from 2 to 7 years
• Flexibility of interest payment frequency (Monthly, Quarterly,
Semi-annually, and Annually) to match your personal needs and
preferences
• Fixed interest rate during the tenor of the deposit
• Redeemable after the first 6 months according to

األمريكى أو ما يعادلها باليورو واإلسترلينى متنحك عائد متميز مع املرونة فى إختيار
.دورية صرف العائد

)• عائد تنافسى (معفى من الضرائب
• حرية إختيار مدة الوديعة التى تتراوح ما بني سنتني إلى سبع سنوات
 ربع سنوى – نصف سنوى – سنوى) ليتناسب- • مــرونة فى صــرف العائد (شهرى
مع إحتياجاتك الشخصية املتنوعة
• العائد ثابت طوال مدة الوديعة
 أشهر من تاريخ اإلصــدار وفقا ً جلداول6 • ميكــن إستــرداد قيمة الوديعة بعد مرور
اإلسترداد

redemption tables
• Can be issued for minors
• Available for individuals and corporate clients
• Take secured Loan / Credit Card (Visa and MasterCard) up to a
maximum of 97% of the deposit’s value
• Take an overdraft up to 97% of the deposit’s value
• Secured Credit Card can be issued only against USD Deposit

General Conditions
• Minimum deposit of USD 5,000 (Or its equivalent in EUR or
GBP) with no maximum limit
• Deposit can be increased in multiples of USD 1,000 or its
equivalent in EUR or GBP

* Terms & Conditions apply and are subject to change at the Bank’s
sole discretion.

• إمكانية شراء الوديعة للقصر
• متوفرة للعمالء األفراد و الشركات
 من قيمتها%97 • ميكن إصـدار بطاقـات االئتمـان واإلقتـراض بضمـان الوديعة حتى
 من قيمتها%9٧ • ميكن احلصول على حساب جارى مدين بضمان الوديعة حتى
• ميكن إصدار بطاقة ائتمان بضمان وديعة الدوالر األمريكى فقط

الشروط العامة
 دوالر أمـــريكى (أو ما يعـــادلهـا بالـيـورو أو٥,٠٠٠ • تصــــدر الوديعــــة بحــــد أدنــــى
 بدون حد أقصى،)اإلسترلينى

 دوالر أمـريكى أو ما يعـــادلها باليــورو1000 • ميكــن زيـــادة الـودائـع مبضـاعفات الــ
أو اإلسترلينى

.* تطبق الشروط واألحكام وقابلة للتغيير وفقا ً لتقدير البنك املطلق

For further information please call

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال على

(24 hours/7 days)
or visit our website
www.aaib.com

) أيام7/ ساعة24(
أو زيارة موقعنا اإللكترونى
www.aaib.com

19555

19555
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