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Open the door to a brighter future for your children

Unlock your child’s potential today
Doctors, engineers, accountants – what will your children become 
one day and do you have the funds to get them there?

In today’s competitive job market, education is the greatest gift you 
can give your children. Whether it’s sending them to the best school 
or giving them a step up into a top university, there are a range of 
finance options available that make the payment of fees affordable, 
convenient and stress-free.



Paying school fees is as easy as 1, 2, 3

Stress less with NBF’s school fee solutions
We know you want to give your children the best education possible 
which is why we offer several options that you can use to pay their 
school fees from day one until they graduate.

Make in-branch or online payments from your NBF account
Enjoy the safety and convenience of paying school fees directly to 
your school via NBF Direct online or mobile banking, and you will have 
more time to do the things that count, like helping your kids with their 
homework.

You can also pop into any NBF branch to make a cash or cheque 
deposit or to get a manager’s cheque made out to the school.

Set up a direct debit and keep up to date with payments
Save yourself the worry of paying your children’s school fees on time 
every month or term. Simply set up an automated recurring payment 
option through Direct Debit on your NBF bank account.

You can set up several direct debits conveniently and securely online, 
via NBF Direct, for anything from tuition fees to boarding, sports, 
excursions and more.



Invest today in your children’s tomorrow

Plan ahead with NBF’s financing options
Take out a personal loan to manage school fees comfortably
You don’t need to draw down on your life’s savings to afford the 
best education for your child. NBF offers attractive and flexible 
financing options that allow you to repay school fees, with 
repayment periods of up to 48 months at competitive interest 
rates, alleviating unnecessary stress.

Automate savings with an NBF Savings Plan
It’s never too early to start putting money away for your children’s 
education with a savings plan from NBF. Watch your systematic 
monthly investment grow with attractive interest rates, helping you 
put your child on the road to success.



Don’t let finances stop your
kids from getting ahead

Spread out school fee payments with an 
NBF credit card

You don’t have to spend your hard-earned savings in one lump sum 
payment on your child’s annual tuition fees. Depending on what form 
of payment your school accepts, NBF offers a Cash-on-Call facility 
and Easy Payment Plans for credit cardholders that can help ease the 
financial burden of school fees.

Get Cash-on-Call
If your school doesn’t allow you to pay fees with a credit card,
you can opt for NBF Cash-on-Call facility which lets you request
up to 70% of your credit limit as cash or a draft made out to the 
school at 0% interest rate* repayable over 12 months. 

Pay with your NBF credit card and get up to 12 months’ 
interest-free*
If your child’s school accepts credit cards as a mode of payment, 
you can simply swipe your NBF card at the school’s ‘Point of Sale’ 
terminal for any education-related costs from tuition fees to excursions 
and fundraising drives. You can choose to convert the transaction at 
0% interest rate for up to 12 months.

Get rewarded every time you swipe your NBF credit card
Whether you’re paying for school fees, tablets or PCs or text books, 
you will earn up to 3% cashback** on your free-for-life NBF credit 
card, while enjoying rewards like free airport lounge access, 60% 
cashback on VOX cinema tickets and loads of Visa lifestyle discounts.



Choose NBF – in a class of its own

Give your children the education they 
deserve

School fees shouldn’t stand in the way of someone achieving success 
in their lives. Contact NBF today to find out how we can support your 
child in fulfilling his or her dreams or how we can help you make the 
most of life’s opportunities with our wide range of banking products 
and services, from home or car loans to savings accounts, bank cards 
and more:

• Call our 24-hour customer help line on 8008NBF(623)
• Visit your local NBF branch
• Or go online to nbf.ae today to find out more

Terms & conditions apply.
*Zero interest credit card promotion is valid for a limited period only
**Cashback rewards will depend on the type of NBF credit card you hold 





إمنح أطفالك التعليم الذي يستحقونه

ال ينبغي أن تقف الرسوم المدرسية عائقًا أمام تحقيق النجاح ألي شخص كان. 
اتصل ببنك الفجيرة الوطني لمعرفة كيف يمكننا دعم طفلك لتحقيق أحالمه، أو 
كيف يمكننا مساعدتك على تحقيق أقصى فائدة من فرص الحياة مع مجموعة 

واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، من قروض المنزل أو قروض السيارات 
إلى حسابات التوفير وبطاقات البنك وأكثر من ذلك: 

• اتصل بخط المساعدة الخاص بنا على مدار 24 ساعة على الرقم
• قم بزيارة فرع بنك الفجيرة الوطني

• أو قم بزيارة موقعنا اإللكتروني التالي: nbf.ae اليوم لمعرفة المزيد

تطبق الشروط واألحكام
* عروض بطاقة االئتمان مع فائدة %0 لفترة محدودة فقط

 ** مكافآت استرداد النقود سوف تعتمد على نوع بطاقة االئتمان الخاصة بك من بنك الفجيرة الوطني

8008NBF(623)

اختاروا بنك الفجيرة الوطني لتتمتعوا بخدمات مصرفية 
ليس لها نظير



مّدد دفعات الرسوم المدرسية مع البطاقة االئتمانية 
لبنك الفجيرة الوطني

الينبغي عليك دفع األموال التي وفرتها بصعوبة مرًة واحدة على الرسوم الدراسية 
السنوية لطفلك. اعتمادًا على طريقة الدفع التي تتطلبها مدرستكم، يقدم بنك الفجيرة 
الوطني تسهيالت »كاش عند الطلب« وخطط الدفع السهل لحاملي بطاقات االئتمان 

التي يمكن أن تساعد على تخفيف العبء المالي للرسوم المدرسية.

إحصل على خدمة »كاش عند الطلب«
إذا لم تسمح مدرستك بدفع الرسوم عبر بطاقة االئتمان، يمكنك أن تختار تسهيالت 

»كاش عند الطلب« التي تتيح لك الحصول على ما يصل إلى %70 من حد االئتمان 
الخاص بك نقدًا أو عبر الشيكات ليتم تقديمها إلى المدرسة مع معدل فائدة 0%* 

تسّدد على مدى 12 شهرًا.

ادفع عبر بطاقتك االئتمانية من بنك الفجيرة الوطني واحصل على خصم مجاني لمدة 
12 شهرًا *

إذا قبلت مدرسة طفلك بطاقات االئتمان كوسيلة للدفع، يمكنك ببساطة الدفع 
ببطاقة االئتمان الخاصة ببنك الفجيرة الوطني في قسم مبيعات المدرسة، وذلك ألي 

تكاليف ذات صلة بالتعليم من الرسوم الدراسية والرحالت والتبرعات. يمكنك اختيار 
تمديد الدفع لتلك المعاملة لمدة تصل إلى 12 شهرًا بمعدل فائدة 0٪.

إحصل على مكافأة عند كل استخدام لبطاقتك االئتمانية الخاصة ببنك الفجيرة الوطني
سواء كنت تدفع الرسوم المدرسية أو لشراء األجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر أو 

الكتب المدرسية، سوف تكسب ما يصل إلى ٪3 استرداد نقدي** على بطاقتك 
االئتمانية المجانية مدى الحياة من بنك الفجيرة الوطني، في حين تستمتع بالمكافآت 
مثل: دخول صاالت كبار الشخصيات في المطارات، واسترداد نقدي بنسبة تصل إلى 

٪60 على تذاكر فوكس سينما والخصومات على بطاقة "فيزا اليف ستايل".

التجعل العامل المادي يقف أمام تحقيق طموحات 
أبنائك المستقبلية 



خطط للمستقبل مع خيارات التمويل لدى بنك 
الفجيرة الوطني

إحصل على قرض شخصي لدفع الرسوم المدرسية بشكل مريح
ال تحتاج إلى سحب مدخراتك المالية لتوفر أفضل تعليم لطفلك. يقدم لك 
بنك الفجيرة الوطني خيارات تمويل جذابة ومرنة تسمح لك بسداد الرسوم 

المدرسية، مع فترات سداد تصل إلى 48 شهرًا بأسعار فائدة تنافسية، تخفف 
عنك الضغوطات واألعباء.

أتمتة االدخار مع بنك الفجيرة الوطني لخدمات االدخار
ليس من السابق ألوانه التخطيط لتوفير األموال الالزمة لتعليم أطفالك مع 

خطة االدخار التي يقدمها لك بنك الفجيرة الوطني. شاهد نمو االستثمار 
الشهري المنهجي الخاص بك مع معدالت فائدة مغرية، مما يساعدك على 

وضع طفلك على الطريق الصحيح  للنجاح.

استثمر اليوم في مستقبل أبنائك



هدفنا تخفيف الضغوطات عنك مع حلول دفع 
الرسوم المدرسية من بنك الفجيرة الوطني

نحن نعلم بأنك تريد أن تمنح أطفالك أفضل فرص التعليم الممكنة، وهذا هو 
السبب الذي يدفعنا إلى تقديم العديد من خيارات الدفع التي يمكنك االستفادة 

منها لدفع الرسوم المدرسية، وذلك بدءًا من اليوم األول وحتى التخّرج.

يمكنك الدفع عبر أحد فروع بنك الفجيرة الوطني أو من خالل الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت باستخدام حسابك البنكي

تمتع بالسالمة والراحة مع دفع الرسوم المدرسية مباشرًة إلى مدرسة أطفالك 
بواسطة الخدمة المباشرة عبر اإلنترنت، أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف 

المتحرك، وسيكون لديك المزيد من الوقت للقيام بأشياء أخرى، مثل مساعدة 
أطفالك على أداء واجباتهم المنزلية.

يمكنك أيضًا التوجه إلى أي فرع من فروع بنك الفجيرة الوطني إلجراء إيداع نقدي أو 
إيداع الشيكات أو الحصول على شيك مدير صادر بإسم المدرسة.

إحصل على ميزة الخصم المباشر وإبقى على إطالع على جميع الدفعات 
ما من داٍع للقلق إزاء دفع الرسوم المدرسية ألبنائك في الوقت المحدد كل شهر 

أو في فصل دراسي. كل ماعليك القيام به هو تفعيل إعداد خيار الدفع التلقائي 
المتكرر عبر الخصم المباشر من حسابك المصرفي في بنك الفجيرة الوطني. 

يمكنك إعداد عدة أقساط مباشرة ومريحة وبشكل آمن عبر اإلنترنت، والتي تشمل 
كل شيء من المحاضرات الدراسية واألنشطة الرياضية حتى الرحالت المدرسية 

وغيرها، وذلك عن طريق الخدمات المصرفية المباشرة لبنك الفجيرة الوطني.

دفع الرسوم المدرسية هو أمر في غاية السهولة مثل 1، 2، 3



ضع طفلك على طريق النجاح من خالل خيارات 
الدفع السهل للرسوم المدرسية المتوفرة لدينا

سيصبح أطفالك يومًا ما أطباء أو مهندسين أو محاسبين، ولكن هل لديك األموال 

الكافية كي تساعدهم على الوصول إلى أهدافهم تلك؟

في ظل التحدّيات والمنافسة التي تواجهها أسواق الوظائف اليوم، يعّد التعليم 

أعظم هدية يمكن أن تقدمها إلى أطفالك. سواء أكان ذلك عبر إرسالهم إلى أفضل 

مدرسة، أو منحهم خطوة متقدمة عبر التعّلم في أفضل الجامعات. هناك مجموعة 

من الخيارات المتاحة التي من شأنها أن تسّهل عملية دفع الرسوم المدرسّية بأقساط 

معقولة ومريحة، وخالية من الصعوبات.

افتح أبواب المستقبل الُمشرق ألطفالك



حلول الرسوم المدرسية
الخدمات المصرفية لألفراد

ضع طفلك على طريق 
النجاح من خالل خيارات 

الدفع السهل للرسوم 
المدرسية المتوفرة لدينا


