– DIB Credit Cards Key Facts Statement
Credit Card Services

بيان الحقائق األساسية لبطاقات االئتمان من
بنك دبي اإلسالمي  -خدمات بطاقات االئتمان

التعريفات

اإلشــارة إليــك ،أو إلــى "المســتهلك" أو
"العميــل" هــي إشــارة الــى (ويقصــد بهــا)
"المتعامــل" .أمــا اإلشــارة إلينــا فهــي إشــارة
إلــى "بنــك دبــي اإلســامي ش م ع" أو الــى
"بنــك دبــي اإلســامي" أو "البنــك" و  /أو
"مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "
شــركة تابعــة" 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 PJSC or DIB
or 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).

Definition

المصطلحات

الوصف

Description

Terms

بطاقة االئتمان

يُقصــد بهــا بطاقــة االئتمــان الصــادرة عــن
بنــك دبــي اإلســامي للمســتهلك (وتشــمل
البطاقــات الرئيســة والجديــدة والمجــددة
والبديلــة وأي بطاقــة إضافيــة) والتــي
تُســتخدم فــي معامــات بطاقــة االئتمــان.

Means credit card issued by DIB to a
Consumer (and includes primary, new,
renewed and replacement cards and any
Supplementary Card) which is used to
enable Credit Card transactions.

Credit Card

إصدار البطاقة
اإلضافية

يمكــن تقديــم طلــب إصــدار بطاقــة إضافيــة
مــع كل بطاقــة رئيســة مــن خــال أي
وأيضــا مــن خــال الخدمــات
كاونتــر للبنــك
ً
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف المتحــرك.

Issuance of
An add-on card can be applied with
Supplementary every primary card through any frontCard
& end channel and also through Internet
Mobile Banking.

خدمة التكافل
للحماية
االئتمانية

يمكــن لحامــل البطاقــة االشــتراك فــي
هــذه الخدمــة كحمايــة لــه /لهــا مــن حــدث
مؤســف مثــل فقــدان الوظيفــة أو العجــز
الكلــي الدائــم أو حتــى الوفــاة.

It is a service which cardholder can
expressly opt in for as a protection
for an unfortunate event like loss of
employment, permanent total disability
or even death.

Credit Shield
Takaful

استبدال بطاقة
االئتمان

فــي حالــة فقــدان البطاقــة أو تلفهــا أو
تســربت بياناتهــا الســرية ،يمكــن لحامــل
البطاقــة اســتبدال بطاقتــه الحاليــة عــن
طريــق التواصــل مــع مركــز االتصــال أو
زيــارة أحــد الفــروع أو مــن خــال الخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والهاتــف المتحــرك.

Replacement of In case of card's loss, damage or
Credit Card
compromise, the Cardholder can replace
his existing card by calling the Call
Center or visiting a branch and also
through Internet and Mobile Banking.

تغيير أمر الدفع
الدائم

يمكــن لحامــل البطاقــة إخطــار البنــك
بشــأن اختيــاره لطريقــة الدفــع وهــي إمــا )1
الحــد األدنــى المســتحق أو  )2دفــع المبلــغ
المســتحق بالكامــل علــى النظــام .كمــا إن
لحامــل البطاقــة الحريــة فــي تغييــر اختيــاره
متــى شــاء مــن خــال زيــارة الفــرع أو االتصــال
بمركــز االتصــال أو عبــر الخدمــات المصرفيــة
عبــر اإلنترنــت والهاتــف المتحــرك.

Change of
Standing
Instruction (SI
)for payment

Cardholder can advise the Bank about
his choice to pay either 1) Minimum Due
or 2) Full Due on system. Cardholder is
free to change his choice whenever he
wishes to by visiting a branch, calling
the Call Center or via Internet and Mobile
Banking.

)(1/5
بنك دبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed
and regulated by the Central Bank of the UAE

)KFS_CardServices_Rev.2-CPR (Apr 2022

ال يشــكل هــذا المســتند عرضــا مــن بنــك دبــي اإلســامي ،لكننا
علمــا بالجوانــب األساســية المتعلقــة
نزودكــم بــه لنحيطكــم
ً
بعــروض منتجــات بطاقــات االئتمــان مــن بنــك دبــي اإلســامي،
وفهــم الخدمــات المتعلقــة بهــا واتخــاذ قــرارات مســتنيرة
بشــأنها عنــد االقتضــاء.

This Key Facts Sheet Statement is NOT an offer from DUBAI
ISLAMIC BANK however, it is provided to you informing keys
aspects of DIB Credit Cards Product Service Offerings. This
will help you understand the DIB Credit Cards Services and
make informed decisions as and when required.

سداد البطاقة

يمكــن للمتعامــل اختيــار ســداد بطاقتــه
مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر
اإلنترنــت ،والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف
المحمــول ،وآلــة اإليــداع النقــدي ،والتحويــل
المصرفــي مــن بنــك إلــى بنــك والتفويــض
بالخصــم المباشــر

Payment to the Customer can choose to make a payment
Card
to his card through Internet Banking,
Mobile Banking, Cash Deposit Machine,
Bank to Bank Transfer and Direct Debit
Authority

طلب كشف
حساب

يتــم إرســال كشــوفات حســاب البطاقــة إلى
المتعامليــن علــى أســاس شــهري ،ولكــن
يمكــن للمتعامــل طلــب كشــف حســاب
إضافــي مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر
اإلنترنــت ،والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف
المتحــرك ،ومركــز االتصــال بالبنــك.

Card Statements are sent to customers
on a monthly basis however a customer
can choose to request for additional
statement through Internet Banking,
Mobile Banking and Call Center

Request
Statement

يمكــن للمتعامــل إنشــاء رقــم التعريــف
انشاء رقم
التعريف
الشــخصي ( )PINلبطاقتــه مــن خــال
الشخصي ( )PINالخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك
أو أجهــزة الصــراف اآللــي أو خدمــة االســتجابة
الصوتيــة التفاعليــة ( )IVRعــن طريق التواصل
مــع مركــز االتصــال لبنــك دبــي اإلســامي.

Customer can generate his Card PIN
through Internet Banking, Mobile
Banking, ATM or IVR by calling DIB Call
Center

PIN generation

يمكــن للمتعامــل إعــادة تعييــن رقــم
التعريــف الشــخصي لبطاقتــه مــن خــال
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك
أو خدمــة االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة
( )IVRعــن طريــق التواصــل مــع مركــز
االتصــال لبنــك دبــي اإلســامي.

Customer can reset his Card PIN through
Internet Banking, Mobile Banking or IVR
by calling DIB Call Center

PIN reset

إعادة تعيين
رقم التعريف
الشخصي

يمكــن للمتعامــل تغييــر حــد بطاقتــه
تغيير حد
البطاقة اإلضافية اإلضافيــة مــن خــال الخدمــات المصرفيــة
عبــر اإلنترنــت أو الخدمــات المصرفيــة عبــر
الهاتــف المتحــرك أو االتصــال بمركــز االتصــال
أو زيــارة أي فــرع للبنــك.

Supplementary Customer can get his Supplementary
Card Limit
Card limit change via Internet Banking,
Change
Mobile Banking, calling the Call Center or
visiting any branch

عرض معامالت
البطاقة األخيرة

يمكــن للمتعامــل االطــاع علــى معامــات
البطاقــة األخيــرة مــن خــال الخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك.

Customer can view his recent card
transactions on Internet Banking and
Mobile Banking

View
Recent Card
Transactions

ترقية منتج
البطاقة

يمكــن للمتعامــل طلــب ترقيــة منتــج
البطاقــة عــن طريــق زيــارة الفــرع أو عــن
طريــق مركــز تقديــم الحلــول Solution Hub
ببنــك دبــي اإلســامي

Customer can request for card product
upgrade by visiting a branch or through
Solution Hub

Card Product
Upgrade

زيادة حد
االئتمان

يمكــن للمتعامــل طلــب زيــادة الحــد
االئتمانــي للبطاقــة عــن طريــق التواصــل مــع
مركــز االتصــال أو زيــارة الفــرع.

Customer can request for his credit card
limit increase by calling the Call Center
or by visiting a branch

Credit Limit
Increase

إيقاف البطاقة

فــي حالــة فقــدان البطاقــة أو تســريب
بياناتهــا الســرية ،يمكــن لحامــل البطاقــة
طلــب إيقــاف بطاقتــه الحاليــة عــن طريــق
وأيضــا مــن
التواصــل مــع مركــز االتصــال
ً
خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت
والهاتــف المتحــرك.

In case of card's loss or compromise, the
Cardholder can block his existing card by
calling the Call Center and also through
Internet and Mobile Banking.

Blocking Card
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استرداد
مكافآت الوالء

ســيحصل المتعامــل الــذي يختــار بطاقــة
اإلســامي االئتمانيــة أو البطاقــة الرئيســة
(برايــم) االئتمانيــة علــى مكافــآت الــوالء
عندمــا يســتخدم بطاقتــه فــي عمليــات
الشــراء بالتجزئــة والشــراء عبــر اإلنترنــت.
يمكــن للمتعامــل اســتبدال مكافــآت
الــوالء المكتســبة عــن طريــق التواصــل مــع
مركــز االتصــال أو عبــر اإلنترنــت أو مــن خــال
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك.

Customer who opt for Al Islami or Prime
Credit Card will earn Wala'a Rewards
when he/she use his/her card for
retail and online purchases. He/She can
redeem these Wala'a Rewards by calling
the Call Center or via Internet & Mobile
Banking

بطاقة حماية
بلس

يحــق للمتعامــل تقييــد اســتخدام بطاقتــه
فــي مواقــع جغرافيــة مختلفــة مــن خــال
زيــارة الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.

Card Protection Customer has the option of restricting
Plus
the usage of his/her card in various
geographical locations by visiting
Internet Banking

االعتراض على
المعاملة

يحــق للمتعامــل االعتــراض علــى أي معاملــة
عــن طريــق التواصــل مــع مركــز االتصــال ببنك
دبــي اإلســامي علــى +971 4 609 2222

Customer has the right to dispute a
transaction by calling the DIB Call Center
at +971 4 609 2222

Transaction
Dispute

تجديد البطاقة

إذا احتــاج المتعامــل إلــى تجديــد بطاقتــه
االئتمانيــة (علــى ســبيل المثــال فــي حالــة
تلــف البالســتيك) ،فيمكنــه  /يمكنهــا طلــب
ذلــك مــن مركــز االتصــال أو أحــد الفــروع.

If customer needs to renew his card (e.g.
if plastic is damaged) then he/she can
request it through Call Center or a branch

Renewal of
Card

تغيير حساب
استرداد
الدفعات

يمكــن للمتعامــل طلــب تغييــر حســاب
دفــع البطاقــة مــن خــال مركــز االتصــال أو
زيــارة أحــد فــروع بنــك دبــي اإلســامي

Customer can request to change his card
payment account through Call Center or
by visiting a DIB branch

Change
Payment
Recovery
Account

اإليقاف المؤقت
للبطاقة

يمكــن للمتعامــل طلــب اإليقــاف المؤقــت
لبطاقتــه عــن طريــق التواصــل مــن خــال
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت وتطبيــق
الهاتــف المتحــرك.

Customer can block his card on a
temporary basis via Online and Mobile
Banking

Temporarily
Blocking Card

إلغاء البطاقة

إذا أخطــر صاحــب البطاقــة بنــك دبــي
اإلســامي عــن رغبتــه فــي إلغــاء بطاقــة
االئتمــان ،يتوجــب عليــه /عليهــا دفــع
إجمالــي الرصيــد المســتحق ،والذي ســيعتبر
مســتحقا بمجــرد اســتالم طلــب اإللغــاء
ً
ومعالجتــه .يمكــن للمتعامــل االتصــال
بمركــز االتصــال ببنــك دبــي اإلســامي فــي
أي وقــت وطــوال أيــام األســبوع ( )7 * 24أو
زيــارة أي فــرع مــن فــروع بنــك دبي اإلســامي
خــال ســاعات العمــل لتقديــم طلــب لإللغــاء.

If the Cardholder notifies DIB that
he wishes to cancel the Credit Card,
the Cardholder must pay the Total
Outstanding balance, as it will be due
once cancellation request is received
and processed. Customer can call DIB
call center 24*7 or visit any DIB branch
during working hours to place a request
for cancellation.

Card
Cancellation

جدول الرسوم

يشــمل جــدول الرســوم جميــع رســوم
ومصاريــف بطاقــة االئتمــان ،وهــو متــاح على
الموقــع اإللكترونــي لبنــك دبــي اإلســامي
https://www.dib.ae/schedule-of-charges

The Schedule of Charges includes
all Credit Card fees and charges, it is
available on DIB website https://www.
dib.ae/schedule-of-charges

Schedule of
Charges

Redemption
of Loyalty
Rewards
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Complaint Process

طرق تقديم الشكوى
• أي فرع من فروع البنك

• مديــر العالقــات المخصــص لــك (فــي حــال تعيينــه بشــكل
خــاص لحســابك المصرفــي)

• الهاتف المصرفي ()+971 4 609 2222

• الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك
• البريد االلكترونيContactUs@dib.ae :

• ملء استمارة شكوى عبر موقعنا االلكتروني

• عــن طريــق البريــد :وحــدة إدارة الشــكاوى ،بنــك دبــي
اإلســامي ،صنــدوق بريــد  ،1080دبــي ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
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
• Email: 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.

& Key Terms, Conditions
Card Usage Guidance

الشروط واألحكام األساسية واإلرشادات
المتعلقة باستخدام البطاقة
تســري الشــروط واألحــكام ودليــل التســعير المذكــور فــي
هــذا المســتند فــي الوقــت الحالــي ويحتفــظ البنــك بالحــق فــي
تغييرهــا مــن خــال تقديــم إشــعار مســبق لمتعامليــه مدتــه 60
يومــا.
ً

The Terms & Conditions and Pricing Guide mentioned in
this document hold true for now and the Bank reserves the
right to change these by giving a 60 days prior notice to its
customers.

يرجــى الرجــوع إلــى الشــروط واألحــكام المتعلقــة ببطاقــات
بنــك دبــي اإلســامي والمنشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي
لبنــك دبــي اإلســامي  www.dib.aeللحصــول علــى المجموعــة
الكاملــة مــن الشــروط واألحــكام المعمــول بهــا والمطبقــة
عليــك ،وكذلــك علــى بطاقتــك االئتمانيــة.

Please refer to DIB Cards Terms & Conditions available on
DIB website www.dib.ae for full set of terms & conditions
applicable to you and your Credit Card.

فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا
المســتند وشــروط وأحــكام بطاقــات بنــك دبــي اإلســامي،
تســود وتطبــق شــروط وأحــكام بنــك دبــي اإلســامي المتاحــة
علــى www.dib.ae

In an event of conflict between the information provided in
this document and DIB Cards Terms & Conditions, DIB Terms
& Conditions available on www.dib.ae shall prevail.

فــي حالــة التأخــر فــي الســداد أو عــدم ســداد القســط الشــهري
المســتحق لبطاقتــك االئتمانيــة ،يحــق للبنــك أن يطلــب منــك
وفقــا لتعهــدك
دفــع "مبلــغ تبــرع بســبب التأخــر فــي الســداد"
ً
المنصــوص عليــه فــي الشــروط واألحــكام .كمــا ســيؤدي هــذا
التأخــر فــي الســداد إلــى حصولــك علــى تصنيــف ســلبي مــن
قبــل "وكالــة المعلومــات االئتمانيــة" وقــد يتــم اتخــاذ إجــراء
قانونــي ضــدك.

In case of late payments or non-payments of your Monthly
Credit Card Payment, The Bank may ask you to pay a Late
Payment donation pursuant to your undertaking provided in
the T&Cs. In addition a Negative Credit Information Agency
rating and possible legal action may also be taken against
you.

عنــد االقتضــاء ،يوافــق العميــل علــى الترقيــة ويقبــل دفــع رســوم
ترقيــة البطاقــة حســب االقتضــاء.

Where applicable, the Customer agrees to be upgraded and
accept to pay the Card Upgrade Fee as applicable.

يقــدم لــك بنــك دبــي اإلســامي كشــف حســاب شــهري للبطاقــة
بشــكل مجاني.

Dubai Islamic Bank has a stringent policy of keeping
customer information secret and secure.

القانــون واجــب التطبيــق واالختصــاص القضائــي يخضــع عقــد
بطاقــة االئتمــان والشــروط واألحــكام األخــرى للقانــون االتحــادي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى النحــو المطبــق مــن قبــل
المحاكــم المختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا
ال تتعــارض فيــه هــذه القوانيــن مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية
وفــي هــذه الحالــة تســود وتطبــق مبــادئ الشــريعة اإلســامية.

DIB will provide you a free of charge Card Statement on a
monthly basis Governing Law and Jurisdiction of Court: The
credit card agreement and other terms and conditions shall
be governed by the UAE Federal Law as applied by the
competent courts of the UAE to the extent these laws are
not in contradiction with the principles of Sharia in which
case the principles of Sharia shall prevail.
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Disclaimer

إخالء المسؤولية:
تــم إصــدار هــذا المســتند 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 األساســية 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 يشــكل هــذا المســتند ()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 .ويعتبــر المتعامــل مســؤوال ً
عــن الحصــول علــى االستشــارة القانونيــة ،أو الضريبيــة ،أو
الماليــة بنفســه للغــرض المذكــور.

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 product
and services to confirm the Customer’s understanding of
the product 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
Customer Acknowledgement

إقرار المتعامل
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 .أقــر بــأن أي خدمــات مصرفيــة يتــم تقديمهــا
وفقــا لتقديــر بنــك دبــي اإلســامي وتخضــع لجميــع
ســتكون
ً
شــروط وأحــكام الخدمــات المصرفيــة لبنــك دبــي اإلســامي
المعمــول بهــا ،والتــي قــد يتــم مراجعتهــا مــن وقــت آلخــر.

I acknowledge the receipt of and understanding of this
Key Fact Statement. I also acknowledge that I have an
understanding of the product/service features, pricing,
benefits, risks, fees and Consumer’s rights and obligations
as detailed in the Key Fact Statement. I acknowledge and
agree that the provision of any banking services shall be
at DIB’s discretion and subject to all applicable terms and
conditions of DIB Banking Services General Terms and
Conditions, which may be revised from time to time.

اســم مقــدم الطلــبApplicant Name: ________________________________________________________________________ :

توقيــع مقــدم الطلــبApplicant Signature: _____________________________________________________________________ :

التاريخ_____/_____/_____ :

_____Date:_____/_____/
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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

