Golden Saving Account

Golden Saving Accounts
AAIB’s “Golden Account” in Egyptian Pound and other foreign
currencies (USD, GBP and EUR), offers you free instant access
to your money, competitive interest rates, significant growth, and
flexible interest payment frequency.

Benefits
• Competitive interest rates & tariff on your savings
• Same interest rate on any amount starting from account
minimum balance
• Flexible interest payment frequency (Monthly, Quarterly,
Semi-annually and Annually) according to your needs
• Easy and instant access to your money 24/7 with the Debit
Card of your choice (Visa or MasterCard)
• Issuance of credit cards (Visa or MasterCard) against saving
accounts (in EGP & USD based on account currency)

حساب توفير جولدن
،حســــاب تــوفيــر "جولـــــدن" باجلنيــــه املصـــرى والعمــالت األجنبيــة (دوالر أمريكى

 البنـك العـربى االفـريقى الـدولى يتيـح لك حريـــة السحب.) يـــورو،جنيـــه إستـــرلينى

.واإليداع ومينحك عائد متميز ومنو ملدخراتك مع حرية إختيار دورية صرف العائد

املزاي ــا
• أسعار فائدة ورسوم تنافسية على مدخراتك
إبتداء من احلد األدنى للحساب
• يطبق نفس العائد على أى مبلغ باحلساب
ً
)• حـرية إختيـار دورية صـرف العائد (شهرى – ربع سنوى – نصف سنوى – سنوى
وفقا ً إلحتياجاتك
 أيام) عن طـريق بطاقتـــك7/ ساعة24( • سهــولة التعـامل الفــورى على مدخـراتـــك
)ماستركارد/املدينـــــــة (فيزا
ميكنك إصدار بطاقات االئتمان (فيزا وماستركارد) بضمان احلساب (مصرى 	•
)ودوالر طبقا ً لعملة احلساب

General Conditions

الشروط العامة

• Minimum balance required is EGP 4,000, USD 500, GBP 500, EUR 500

 جنيـه500 ، دوالر أمـريكى500 ، جنيـه مصـرى4000 •احلـد األدنـى لفتـح احلسـاب
 يورو500 إسترلينى أو

• Return is calculated on the least balance during   the month
provided that it is not less than the required minimum balance

• يحتسـب العـائد على أقـل رصيد خالل الشهر بشرط أن ال يقل الرصيد عن احلد
األدنى للحساب

• Interest rates and tariff are subject to change periodically at the

• يتم مراجعة سعر العائد وكذلك الرسوم بصفة دورية وفقا ً لتقدير البنك املطلق

Bank’s sole discretion

Debit Card
• Pay for your purchases at POS and withdraw cash from ATMs
24/7 locally and internationally
• Card is equipped with chip and PIN technology  alongside SMS
alert sent for every card transaction

البطاقة املدينة
•هى الطـريقة األمثـل لسـداد مشتريــاتك من خـالل ماكينـات نقـاط البيـع والسحب
 أيام) محليا ودوليا7/ ساعة24( النقدى من ماكينات الصراف اآللى
• البطــاقة مــزودة بخــاصية الشـريحة الـذكيـة باإلضــافة إلى إرســال رســالة نصيــة
بعد كل معاملة تتم على البطاقة
• عروض وخصومات متميزة

• Attractive offers and discounts

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

* 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

حساب توفير جولدن

