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Emerald Certificates of Deposit

توفر شهادات ادخار اميرالد باجلنيه املصرى من البنك العربى االفريقى الدولى
مجموعة متميزة ومتكاملة من شهادات اإليداع وذلك عبر اختيارات متعددة تناسب
احتياجاتك االدخارية.
شهادات إدخار إميرالد متوافرة فى  3أنواع لصرف العائد :شهادات ذات عائد ثابت،
شهادات ذات عائد متغير وشهادات ذات عائد ثابت ومتغير باإلضافة الى انها األكثر
تنوعا فى مددها واألكثر تعددا فى دورية صرف العائد.

Emerald Certificates of Deposit offers a comprehensive range of
savings plans in EGP, with variety of options to match your personal
saving needs.
3 products types: Fixed rate CD, Floating rate CD and Fixed
& Floating rate CD. Broadest tenor and widest payment frequencies.

اخلصائص

Features

• عائد تنافسى معفى من الضرائب
• مرونة فى دورية صرف العائد :يومى ،شهرى ،ربع سنوى ،نصف سنوى ،سنوى،
تراكمى
• تصدر الشهادة بقيمة 1000جنيه ومضاعفتها
• بضمان الشهادات ميكن اإلقتراض حتى  %120من قيمة الشهادة او اصدار بطاقة
ائتمان حتى  %97من قيمة الشهادة او احلصول على حساب جارى مدين حتى 	٪97
من قيمة الشهادة
القصر) والشركات
• الشهادات متوفرة للعمالء من االفراد (مبافيهم
ّ
• يسمح باسترداد قيمة الشهاداة بعد مرور  6اشهر من تاريخ اإلصدار وفقا ً جلداول
االسترداد اخلاصة بالبنك

)• Competitive interest rates (tax free
•Flexible interest payment frequency: daily, monthly,
semi-annually, annually and cumulatively
• Issued in denominations of EGP 1,000 and its multiples
• Obtain easy Secured loan (up to 120% of CD value),
Credit card (up to 97% of CD value) and Overdraft (up to 97%
of CD value) against the Certificate
• Can be purchased by individuals (including minors) and corporates
• Can be redeemed after 6 months of issuance, according to the
bank redemption table

املزايا

Benefits

شهادات ادخار اميرالد ذات العائد الثابت
• عائد مضمون و معروف مسبقا ً عند التعاقد
• عائد ثابت طوال مدة الشهادة
• تتراوح مدد الشهادة من  10 – 3سنوات
شهادات ادخار اميرالد ذات العائد املتغير
• احلل األمثل لتغطية العائد على استثماراتك ،حينما يتجه مؤشر العائد لدى البنك
املركزى للصعود فهذا يعنى زيادة معدالت العائد على استثماراتك
• عائد متغير يساوى سعر اإليداع لدى البنك املركزى
• تتراوح مدة الشهادة من  10 – 3سنوات
شهادات ادخار اميرالد ذات العائد الثابت واملتغير
• احلل األمثل لتغطية العائد على استثماراتك ،حينما يتجه مؤشر العائد لدى البنك
املركزى للصعود فهذا يعنى زيادة معدالت العائد على استثماراتك
• عائد متغير يساوى سعر اإليداع لدى البنك املركزى
• تتراوح مدة الشهادة من  10 – 3سنوات
• عائد سنوى ثابت فى السنة األولى فقط من تاريخ إصدار الشهادة
• عائد متغير فى السنة الثانية والثالثة يساوى سعر اإليداع لدى البنك املركزى
• مدة الشهادة  3سنوات

Emerald Fixed Rate CD
• Assured return known in advance
• Interest rate fixed for the entire CD tenor
• Tenor ranging from 3 to 10 years
Emerald Floating Rate CD
• Ideal way to gain from interest rate upside: when CBE interest
rate goes up your CD earns you higher interest
• Floating interest rate equal to CBE corridor rate
• Tenor ranging from 3 to 10 years
Emerald Fixed & Floating Rate CD
• Ideal way to gain from interest rate upside: when CBE interest
rate goes up your CD earns you higher interest
• Annual return fixed for the first year
• Floating interest rate equal to CBE corridor rate second year onwards
• Tenor 3 years

* تطبق الشروط واألحكام وقابلة للتغيير وفقا ً لتقدير البنك املطلق.

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

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال على

For further information please call

( 24ساعة 7/أيام)
أو زيارة موقعنا اإللكترونى
www.aaib.com

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

19555

19555
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