 KEY FACTS STATEMENT – (After Sales Service)Installment Deferment

بيان الحقائق األساسية ( -خدمات بعد البيع –
تأجيل القسط)
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Date produced:

ال يشــكل هــذا المســتند عرضــً أو تســهيالً ائتمانيــً .تــم
تزويــدك ببيــان الحقائــق األساســية هــذا لمســاعدتك ("أنــت" أو
"المســتهلك" أو "المتعامــل") فــي فهــم ميــزات وفوائــد الخدمة.
ســتنتهي صالحيــة بيــان الحقائــق األساســية هــذا فــي غضــون
 15يومً ــا مــن تاريــخ اإلصــدار.

THIS IS NOT AN OFFER OF CREDIT FACILITY. This Key
”Facts Statement is provided to help you (“you”, “Consumer
or “Customer”) understand the features and benefits of the
service. This Key Fact Statement will expire in 15 days
from the Produced Date.

فيمــا يلــي المعلومــات المتاحــة لدينــا اعتبــا ًرا مــن اليــوم
بشــأن تســهيالت مرابحــة الســيارات الحاليــة الخاصــة بــك.

Below is the information available as of today on your
current Auto Murabaha facility.

اسم المتعامل______________________________________________ :

______________________________________________ Customer Name:

رقم الهوية اإلماراتية_________________________________________ :

______________________________________________ Emirates ID No.:

رقم ملف المتعامل_________________________________________ :

________________________________________________ Customer CIF:

رقم المرابحة________________________________________________ :

___________________________________________ Murabaha Number:
Definition

التعريف
تشــير الكلمــات "أنــت" أو "الخــاص بــك" أو "المســتهلك" أو "
المتعامــل" الــى (ويقصــد بهــا) "المتعامــل" .وتشــير الكلمــات
"نحــن" و "خاصتنــا" و "لنــا" إلــى "بنــك دبــي اإلســامي ش م ع،
شــركة مرخصــة ومؤسســة مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة" أو الــى "بنــك دبــي اإلســامي" أو
"البنــك" و  /أو "مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "تابــع"
لــه فــي حــال تــم تقديــم أي خدمــات مــن قبــل أحــد الشــركاء
التابعيــن لبنــك دبــي اإلســامي بموجــب الشــروط واألحــكام
العامــة للخدمــات المصرفيــة اإلســامية لبنــك دبــي اإلســامي
(حســب مقتضــى الحــال).

"You”, “your", “Consumer” or "Customer” means the customer.
"We", "our" and "us" refers to Dubai Islamic Bank Public
Joint Stock Company licensed and regulated by the Central
Bank of the UAE or “DIB” or the “Bank/bank” and/or its
successors and assigns or to any "Affiliate" if any services
are being provided by an Affiliate under the general terms
and conditions for accounts and Islamic Banking services of
DIB (where applicable).

Service Definition

تعريف الخدمة

فــي حالــة طلــب المتعامــل
تأجيــل القســط ،يحتــاج البنــك
عندئــذ إلــى إعــداد وتجهيــز
طلــب التأجيــل وســيتضمن
ذلــك تحضيــر بعض المســتندات
وعمليــات التنســيق والتقييــم
االئتمانــي ،وســيفرض البنــك
رســومًا علــى المتعامــل مقابل
هــذه اإلجــراءات والخدمــات .يحــق
للمتعامــل تأجيــل قســطين
فــي الســنة.

Applicable
AED 105
Documentation,
Coordination
and Credit
Appraisal Fee

رسوم
مستندات
المعاملة
والتنسيق
وتقييم
االئتمان
المطبقة

 105درهم

In case of Customer’s request
to defer an installment, the
Bank needs to process the
deferral request where some
documentation, coordination
and credit appraisal will be
involved, and the Bank will
charge the Customer for
these services. Throughout
the Murabaha tenor, the
customer is allowed to
postpone up to 2 installments
per year.
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تأجيــل القســط هــو تأخيــر أو تعليــق ســداد القســط الشــهري
المتعلــق بتســهيل الســيارة .خــال فتــرة المرابحــة ،يحــق
للمتعامــل تأجيــل ( )3أقســاط كحــد أقصــى.

Installment Deferral is the delay or suspension of payment
of an Auto facility’s monthly installment. Throughout the
Murabaha tenor, the customer is allowed to postpone up to
3 installments.

Existing details of your Auto Finance

التفاصيل الحالية لتمويل السيارات الخاص بك
عدد األقساط التي سيتم تأجيلها.............................................. :

Number of Installments to be postponed: ..................................

تاريخ استحقاق القسط الشهري................................................. :

EMI Due date: ..........................................................................................

تاريخ القسط الجديد..................................................................... :

New Installment Date: .........................................................................

إجمالي عدد األقساط.................................................................... :

Total No. of EMI: .....................................................................................

عدد األقساط المدفوعة................................................................ :

Number of Paid EMI: ............................................................................

مبلغ القسط الحالي ...................................................... :درهم

Existing EMI Amount: ................................................................ AED

المبلغ المتبقي ............................................................... :درهم

Balance Outstanding: ................................................................ AED
Warnings and Consequences

التحذيرات والتبعات
عند حصولك على هذا المنتج ،قد تتعرض للمخاطر التالية:

By availing this product, you might be exposed to the
following risks:

•

تُعــد الســيارة مــن األصــول الخاضعــة لإلهــاك (انخفــاض
القيمــة) وهــذا يعنــي بأنــه ســوف يكــون هنالــك فــرق بيــن
القيمــة الســوقية للســيارة ومبلــغ التمويــل القائــم مــع
البنــك.

• A vehicle is a depreciating asset which means that there
will be a variance between the market value of the
vehicle and the finance outstanding amount with the
Bank

•

فــي حالــة التخلــف عــن الســداد يحــق للبنــك اســتعادة
ملكيــة الســيارة وهــذا يعنــي بــأن البنــك ســيقوم برفــع
دعــوى قضائيــة ضــدك واســتعادة ملكيــة الســيارة مــن خــال
الســلطات المعنيــة.

•

قــد يقــوم البنــك ووكالء التحصيــل المعتمــدون للبنــك
بزيــارة مقــر مكتبــك لمتابعــة مبلــغ األقســاط المتأخــرة
والمســتحقة تجــاه البنــك فــي حالــة التخلــف عــن ســداد
األقســاط الشــهرية للتســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لــك.

• Bank may repossess the vehicle in case of default which
means that there will be a court case against you and
the bank will repossess your vehicle through authorities
• The Bank and or its authorized collections agents might
visit your office premises for follow up against the
overdue and outstanding Installments amount towards
the Bank in the event of default in the payment of
monthly Installments of credit facilities availed.

•

إذا تخلفــت عــن الســداد ،فســيقوم البنــك باإلبــاغ عــن أي
تأخــر أو تأخيــر فــي الســداد إلــى مكتــب االتحــاد للمعلومــات
االئتمانيــة ممــا قــد يؤثــر علــى تصنيفــك االئتمانــي ،وقد يحد
مــن قدرتــك فــي الحصــول علــى التمويــل فــي المســتقبل.

•

فــي حالــة الســداد المبكــر لهــذا التمويــل ،يحــق للبنــك أن
يطالــب بالتكلفــة الفعليــة التــي تكبدهــا والتــي ســيتم
تحديدهــا فــي وقــت الســداد المبكــر.

• If you default, Bank will report any default or payment
delays to Al Etihad Credit Bureau which may affect
your credit rating and may limit your ability to access
financing in the future.
• In case of early settlement of this auto finance, the bank
will be entitled to charge the actual cost incurred by it
which will be decided at the time of early settlement

•

قــد تتعــرض ،فــي حالــة التأخــر فــي أو التخلــف عــن ســداد
هــذا التمويــل ،للعواقــب التاليــة (فضــا ً عــن غيرهــا مــن
العواقــب):

• In case of late payments or non-payment of this
auto finance, you may be exposed to the following
consequences and others:
o Late payment donation, where the Bank will ask
you for donation of a specified amount you have
undertaken pursuant to the facility documents as
mentioned under fees and charges section.

 oالتبــرع المطبــق فــي حــال الســداد المتأخــر ،حيــث ســيطلب
منــك البنــك ســداد (مبلــغ التبــرع المطبــق فــي حــال
وفقــا لتعهــدك بذلــك كمــا هــو مذكــور
الســداد المتأخــر)
ً
فــي قســم الرســوم والتكاليــف.
 oســتحصل علــى تصنيــف ائتمانــي ســلبي لــدى "وكالــة
المعلومــات االئتمانيــة" وقــد يتــم وضــع بعــض القيــود
المحتملــة فيمــا يتعلــق بفرصــة الحصــول علــى تمويــل
فــي المســتقبل.
 oإجــراءات التحصيــل ســوف تشــمل الضمانــات اإلضافيــة
ورســوم التحصيــل والمطالبــة بالضمانــات.
 oرفع دعوى قانونية للتقاضي من خالل المحاكم.

•

قــد يســتخدم بنــك دبــي اإلســامي بياناتــك الشــخصية
إلرســال العــروض الترويجيــة إليــك

o A negative Credit Information Agency rating and the
possible limitations on the ability to obtain financing
in the future.
o Collection measures Involving collateral, collection
Fees and claim on guarantees
o Legal actions through the courts.
• DIB may use your Personal data to send you promotions.
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•

يجــب عليــك ســداد كافــة األقســاط المحــددة فــي اتفاقيــة
تمويــل الســيارات ذات الصلــة عنــد اســتحقاقها كمــا هــو
منصــوص عليــه ،فــي حــال أخفقــت فــي ســداد قســطين
ألي ســبب مــن األســباب بعــد إخطــارك كتابيًــا بالدفــع فــي
يومــا ،فــإن جميــع األقســاط المتبقيــة تصبــح
غضــون ()14
ً
مســتحقة وواجبــة الســداد كدفعــة إجماليــة واحــدة.

• You shall pay the installments specified into respective
Auto finance agreement when due as set out and if
you fail to pay two installments for any reason after
being notified in writing to pay within (14) days, all the
remaining installments shall fall due and payable in one
single payment, and you shall pay them accordingly.
?Where to apply for this Service

أين يمكنك تقديم طلبك لهذا المنتج؟
يمكنــك الحصــول علــى خدمــة تمويــل الســيارة مــن خــال أي
فــرع لــدى بنــك دبــي اإلٍ ســامي أو مركــز الحلــول.

This Auto Finance is available through any of DIB Branches
or Solution Hub.
Terms and Conditions

الشروط واألحكام

•

بيــان الحقائــق األساســية هــذا ليــس عرضــا لالئتمــان .والبنــك
غيــر ملــزم بتزويــدك بتمويــل الســيارة الموضــح فــي هــذا
البيــان .عليــك تقديــم طلــب للحصــول علــى التمويــل
وتلبيــة معاييــر األهليــة االئتمانيــة الخاصــة بالبنــك قبــل أن
يتمكــن البنــك مــن تحديــد مــا إذا كنــت مؤه ـا ً للحصــول
علــى هــذا التمويــل.

• This Key Facts Statement is not an offer of credit. The
Bank is not obliged to provide you with the auto finance
described in this Key Facts Statement. You will need
to apply for the finance and meet the Bank’s credit
suitability criteria before we can determine whether you
are eligible for this finance.

•

معــدالت الربــح والرســوم والمصاريــف هــي تلــك المطبقــة
فــي تاريــخ إصــدار بيــان الحقائــق األساســية الماثــل

• The profit rates, fees and charges are those that apply
as at the date of production of this Key Facts Statement.
• The amount required to be paid does not include fees,
which are dependent on events that may not occur (for
example, late payment donation if you do not pay on
time).

•

المبلــغ المطلــوب دفعــه ال يشــمل الرســوم التــي يعتمــد
ســدادها علــى وقائــع قــد ال تحــدث (علــى ســبيل المثــال،
التبــرع بمبلــغ فــي حــال الســداد المتأخــر أو إذا لــم تقــم
بالســداد فــي الوقــت المحــدد).

•

ســيتغير مبلغ الســداد الموضح في بيان الحقائق األساســية
الماثــل إذا تغيــرت معــدالت الربــح والرســوم والمصاريــف وإذا
تــم اســتخدام نــوع تمويــل أو مــدة تمويــل أو مبلــغ تمويــل
مختلــف.

•

يرجــى الرجــوع إلــى قســم "التحذيــرات والتبعــات" لمعرفــة
العواقــب فــي حالــة فشــل المتعامــل فــي االلتــزام بشــروط
وأحــكام البنــك.

• The amount shown in this Key Facts Statement will
change if profit rates, fees and charges change and if a
different finance type, finance term or finance amount
is used.
• Please refer to the Warning Section for consequences
in the event of a Consumer's failure to meet The Bank’s
terms and conditions

•

يتحمــل العميــل وحــده مســؤولية صحــة المعلومــات
والبيانــات التــي يقدمهــا.

•

يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أيــة طلبات أو تعليمــات أو خدمات
يطلبهــا المتعامــل فــي حــال عــدم التزامــه باإلجــراءات
الالزمــة ،أو إذا كانــت المعلومــات أو البيانــات غيــر صحيحــة
أو تخالــف القانــون المعمــول بــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

• The customer alone shall be responsible for the
correctness of information and data that they are
providing.
• The Bank may refuse to execute any requests,
instructions or services requested by the Customer
if the Customer fails to comply with the necessary
procedures; or if the information or data are incorrect or
are in violation of the law applicable in the United Arab
Emirates.

•

•

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر وتعديــل هــذه الشــروط
واألحــكام أو عــروض الخدمــات والمنتجــات بمــا يتماشــى
مــع القانــون أو سياســة البنــك .يتــم إخطــار المتعامــل بــأي
يومــا.
مــن هــذه التغييــرات فــي غضــون 60
ً
يتبــع بنــك دبــي اإلســامي سياســة صارمــة تتعلــق بالحفــاظ
علــى ســرية معلومــات المتعامــل.

• The bank shall reserve the right to change and modify
these terms and conditions or the services and products
offers as required by the law or bank policy. Such changes
shall be notified to the Customer within a period of 60
days.
• Dubai Islamic Bank (DIB) has a strict policy of keeping
Customer information secret and secure.

•

تتوفــر النســخة الكاملــة مــن هــذه الشــروط واألحــكام
علــى الموقــع اإللكترونــي التالــيdib.ae/af :

• Full version of these terms and conditions is available on
the website at the following dib.ae/af
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•

القانــون الواجــب التطبيــق واختصــاص المحكمــة :تخضــع
اتفاقيــة التســهيالت التمويليــة وغيرهــا مــن الشــروط
واألحــكام للقوانيــن االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة علــى النحــو المطبــق مــن قبــل المحاكــم
المختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا ال
تتعــارض هــذه القوانيــن مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
وفقــا لتفســير لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للبنــك لهــا.
ً

• Governing Law and Jurisdiction of court: The finance
facility agreement and other terms and conditions shall
be governed by the UAE federal laws as applied by the
competent courts of the UAE to the extent these laws do
not conflict with the principles of Sharia as interpreted
by the Internal Sharia Supervision Committee of the
Bank.

•

هــذا منتــج متوافــق مــع الشــريعة اإلســامية ،يرجــى زيــارة
موقع بنك دبي اإلسالمي  www.dib.aeللتفاصيل.

• This is a Sharia compliant product, please visit DIB
website www.dib.ae for details.
Acknowledgement:

إقرار
أقــر باســتالم وفهــم بيــان الحقائــق األساســية هــذا ،كمــا أقــر
بأننــي قــد فهمــت ميــزات المنتــج أو الخدمــة ،وتســعيرتها،
ومزاياهــا ومخاطرهــا والرســوم المرتبطــة بهــا وحقــوق
المســتهلك والتزاماتــه علــى النحــو الــوارد والمفصــل فــي بيــان
الحقائــق األساســية.
المقدمــة فــي هــذا البيــان دقيقــة
أؤكــد أن المعلومــات
ُ
وكاملــة .وعليــه أفــوض بنــك دبــي اإلســامي للتحقــق مــن
المعلومــات المقدمــة هنــا أو أي معلومــات أخــرى متاحــة لبنــك
دبــي اإلســامي مــن أي مصــدر (مصــادر) يــراه البنــك مناســبًا،
بمــا فــي ذلــك علــى وجــه التحديــد أيــة تقاريــر ائتمانيــة مــن أي
وكالــة أو مكتــب تصنيــف ائتمانــي .وأنــا علــى علــم بــأن بنــك
دبــي اإلســامي غيــر ملــزم بتزويــدي بالتمويــل لمجــرد أننــي
قمــت بتقديــم طلــب التمويــل .أقــر بــأن أي تمويــل يتــم تقديمــه
وفقــا لتقديــر بنــك دبــي اإلســامي ويخضــع لجميــع
ســيكون
ً
الشــروط واألحــكام المعمــول بهــا التفاقيــة تمويــل الســيارات
والشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة لبنــك دبــي
اإلســامي ،والتــي قــد يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر.

I acknowledge the receipt of and understanding of this Key
Fact Statement. I also acknowledge that I understand the
product/service features, pricing, benefits, risks, fees and
Consumer’s rights and obligations as detailed in the Key
Fact Statement. I confirm that the information provided
in this Statement is accurate and complete. I authorize
Dubai Islamic Bank (DIB) to verify the information provided
herein or any other information available with DIB from
whatever source(s) it considers appropriate, including
specifically any credit reports from any credit rating agency
or bureau. I understand that DIB is not obliged to provide
me with finance solely based on the finance application.
I acknowledge that any finance provided shall be at DIB’s
discretion and subject to all applicable terms and conditions
of Auto Finance agreement and DIB Banking Services
General Terms and Conditions, which may be revised from
time to time.
?How to file a complaint

كيفية تقديم شكوى؟
• من خالل أي فرع

• مديــر العالقــات المخصــص لــك (فــي حــال تعيينــه بشــكل
خــاص لحســابك المصرفــي)
• الهاتف المصرفي ()+971 4 609 2222

• الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والجوال
• البريد اإللكترونيContactus@dib.ae :

• ملئ استمارة شكوى عبر موقعنا االلكتروني

• إرســال بريــد إلــى :وحــدة إدارة الشــكاوى ،بنــك دبــي
اإلســامي ،صنــدوق بريــد  ،1080دبــي ،اإلمــارات العربيــة
ا لمتحــد ة

ســنؤكد اســتالم شــكواك فــي غضــون يومــي عمل وسنســعى
جاهديــن للــرد عليــك فــي غضــون  5أيــام عمــل.

• Any branch
• If assigned to your bank account, your dedicated
relationship manager
)• Phone Banking (+971 4 609 2222
• Internet and Mobile Banking
• E-mail: Contactus@dib.ae
• Our Website Complaint Form
• By post: Complaints Management Unit, Dubai Islamic
Bank, PO Box 1080, Dubai, UAE
We will acknowledge your complaint within 2 business
days and strive to respond to your complaint within an
estimated average of 5 business days.

توقيع المتعامل_____________________________________________ :

______________________________________ Customer Signature:

تاريخ التوقيع________________________________________________ :

_________________________________________ Date of Signature:
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Disclaimer:

إخالء مسؤولية:
تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســامي ش.م.ع
 الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.تــم تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات األساســية
بهــدف تلخيــص الميــزات الرئيســية للمنتجــات والخدمــات التــي
يتــم الترويــج لهــا وللتأكــد مــن فهــم المتعامــل للمنتجــات
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــم قبــل أن يقــوم البنــك
عرضــا أو
بتنفيــذ طلــب المتعامــل .ال تشــكل هــذه الوثيقــة ()1
ً
طلبًــا للتعامــل فــي أي منتــج يتــم الترويــج لــه ،أو ( )2مشــورة
قانونيــة ،أو ضريبيــة ،أو تنظيميــة ،أو ماليــة ،أو محاســبية ،أو
شــرعية .إن أي قــرار يتعلــق بالحصــول علــى منتجــات وخدمــات
بنــك دبــي اإلســامي يجــب أن يســتند إلــى تحليــل مســتقل مــن
قبــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي مســتند العــرض ذي
الصلــة أو أي مســتند قانونــي آخــر .يتحمــل المتعامل مســؤولية
الرجــوع الــى واستشــارة مستشــاريه القانونييــن أو الضريبييــن
أو المالييــن واستشــارتهم بهــذا الشــأن

This communication has been issued by Dubai Islamic Bank
PJSC (“DIB”) – regulated by the Central Bank of the United
Arab Emirates. The information contained in the underlined
documents has been compiled with the objective of
summarizing the key features of the promoted products
and services to confirm the Customer’s understanding of
the products and services and its associated risks before
the Customer’s application is executed by the Bank. It does
not constitute (i) an offer or a solicitation to deal in any
promoted product, or (ii) legal, tax, regulatory, financial
or accounting or Sharia advice. Any decision to avail DIB
product and services should be based upon an independent
analysis by the Customer of the information contained in
the associated offering document or other legal document.
The Customer is responsible for consulting his/her own
legal, tax or financial advisors for this purpose.
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لالستفسارات العامة،
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي اإلسالمي على
الرقم  +971 4 609 2222أو بدال ً من ذلك ،تفضل بزيارة www.dib.ae

For general queries,
Please contact Al Islami Phone Banking Service on
+971 4 609 2222 or visit www.dib.ae

