DIB Credit Cards
Key Facts Statement

بيان الحقائق األساسية لبطاقات االئتمان من
بنك دبي اإلسالمي
المنتــج معتمــد مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة لبنــك
دبي اإلســامي

The Product is approved by Dubai Islamic Bank’s Internal
Shari'ah Supervision Committee

ال يشــكل هــذا المســتند عرضــا مــن بنــك دبــي اإلســامي ،لكننا
علمــا بالجوانــب األساســية المتعلقــة
نزودكــم بــه لنحيطكــم
ً
بالعــروض المتاحــة والمتعلقــة ببطاقــات ائتمــان بنــك دبــي
اإلســامي ،ممــا يســاعدك علــى فهمهــا وبالتالــي اتخــاذ القــرار
األمثــل لــك مــن خــال مقارنتهــا مــع عــروض المصــارف األخــرى
لنفــس المنتجــات.

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 Offerings. This will help
you understand the DIB Credit Cards and make informed
decision by comparing key features with other Bank offers
for similar Products.

التعريف

اإلشارة إليك أو إلى "المستهلك" أو "المتعامل"
هي إشارة الى (ويقصد بها) "المتعامل" .أما
اإلشارة إلينا إلى "بنك دبي اإلسالمي ش م
ع" أو الى "بنك دبي اإلسالمي" أو "البنك" و
 /أو "من يخلفه والمتنازل لهم" أو إلى أي
" شركة تابعة" له في حال تم تقديم أي
خدمات من قبل أحد الشركاء التابعين لبنك
دبي اإلسالمي بموجب الشروط واألحكام
العامة للخدمات المصرفية اإلسالمية لبنك
دبي اإلسالمي (حسب مقتضى الحال).

”"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

بطاقة ائتمان
السلم

تعتمــد هــذه البطاقــات علــى مبــدأ الســلم
فــي الشــريعة اإلســامية ،حيــث يقــوم
المتعامــل ببيــع كميــة معينــة مــن الســلع
الموصوفــة إلــى البنــك ليتــم تســليمها
فــي المســتقبل مقابــل دفعــة مقدمــة مــن
ســعر البيــع مــن قبــل البنــك للمتعامــل،
حيــث يفــوض المتعامــل البنــك بإيــداع
ســعر بيــع الخــاص بـــ "ســلم" (الــذي يدفعــه
البنــك للمتعامــل) فــي حســاب الوكالــة
االســتثمارية للمتعامــل لــدى البنــك
ويمكــن للمتعامــل اســتخدام الرصيــد
لشــراء البضائــع أو الســحب النقــدي.

These Credit Cards are based on the
Sharia principle of Salam whereby the
Customer will sell certain quantity of
described commodities to the Bank to
be delivered in future against advance
payment of sale price by the Bank
to the Customer. The Customer shall
authorize the Bank to deposit the sale
price of Salam (payable by the Bank to
the Customer) in the Investment Wakala
account of the Customer held with the
Bank and the Customer can use the
balance for purchase of goods or cash
withdrawal.

Salam Based
Credit Card

يقــدم بنــك دبــي اإلســامي األنــواع التاليــة
مــن البطاقــات:
 .1بطاقة برايم االئتمانية
 .3بطاقة المستهلك
 .4بطاقة بيتي االئتمانية
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 .2بطاقة سكاي واردز طيران اإلمارات

The following card varieties are offered
by DIB:
1- Prime Credit Card
2- Emirates Skywards Credit Card
3- Consumer Card
4- My Home Credit Card

Al Islami Credit
Card

DIB Al-Islami Credit Cards are based on
the Sharia principles of Qard-Hasan
(interest-free loan / benevolent loan),
service Ijara and Kafala (guarantee)
whereby the Bank will provide an
interest free loan to the credit card
Customers and guarantee payment to
the merchants who accept the use of
the subject credit cards.

بطاقة اإلسالمي تعتمد بطاقات اإلسالمي االئتمانية من
بنك دبي اإلسالمي على مبادئ الشريعة
االئتمانية
اإلسالمية للقرض الحسن (قرض بدون فوائد
 قرض خيري) وخدمة اإلجارة والكفالة/
قرضا بدون
(الضمان) حيث يقدم البنك
ً
فائدة لمتعاملي بطاقة اإلسالمي االئتمانية
وضمان الدفع للتجار الذين يقبلون استخدام
.هذه البطاقات االئتمان

Charge Card

Charge Card is also a type of Credit Card
where customer has to settle the Total
Amount Due by the Due Date. There is
no balance carry-forward facility in a
Charge Card.

نوعا من
أيضا
تعد بطاقة الخصم الشهري
ً
ً
بطاقات االئتمان حيث يتعين على المتعامل
تسوية المبلغ اإلجمالي المستحق بحلول
 ال توجد ميزة ترحيل الرصيد.تاريخ االستحقاق
. في بطاقة الخصم الشهري

Annual Fee &
Renewal Fee

An annual fee as prescribed by DIB for
the Customer's Credit Card and each
Supplementary Card when issued or
renewed. This fee is billed and stated in
the Card Statement.

يتم فرض رسم سنوي على النحو الذي
الرسوم
يحدده بنك دبي اإلسالمي على بطاقة
السنوية
ورسوم التجديد ائتمان المتعامل وعلى كل بطاقة إضافية
 يتم ادراج هذه.عند إصدارها أو تجديدها
.الرسوم في كشف حساب البطاقة

Monthly
Subscription
Fee

A monthly fee as prescribed by DIB for
the Al Islami Credit Card when issued or
renewed. This fee is billed and stated in
the Card Statement.

رسوم االشتراك يتم فرض رسم شهري على النحو الذي
يحدده بنك دبي اإلسالمي على بطاقة
الشهري
.اإلسالمي االئتمانية عند إصدارها أو تجديدها
يتم ادراج هذه الرسوم في كشف حساب
.البطاقة

Card Upgrade
Fee

If credit usage exceeds the allotted
Credit Limit and more features and
services provided to the Cardholder:

إذا تجاوز استخدام رصيد البطاقة عن حد
:االئتمان المخصص لصاحب البطاقة فإنه

A. The Cardholder will be obliged to pay
DIB Card Upgrade Fee, which will be
charged to the Cardholder's Credit
Card Account in return of the added
benefits and services.
B. The amount above the Credit Limit
will become immediately due and
payable.
A. DIB will charge an administrative
Cash
Withdrawal Fee
fee while providing you with cash
withdrawal facility.

Late Payment
Donation

يلتزم صاحب البطاقة بدفع رسوم
 والتي،ترقية بطاقة بنك دبي اإلسالمي
يتم خصمها من حساب بطاقة ائتمان
صاحب البطاقة مقابل المزايا والخدمات
.اإلضافية

-أ

بطاقة الخصم
الشهري

رسوم ترقية
البطاقة

 يلتزم صاحب البطاقة بسداد المبلغ-ب
المسحوب الزائد عن حد االئتمان على
.الفور
يقوم بنك دبي اإلسالمي بفرض رسوم
إدارية عند تزويدك بتسهيالت السحب
.النقدي

.أ

B. Cash Withdrawal Limits may be lower
than your Credit Limit

 قد تكون حدود السحب النقدي أقل من.ب
.حد االئتمان الخاص بك

Cardholder is liable to pay Minimum
Amount Due by the Payment Due
Date every month and in the event of
Cardholder’s failure to pay the Minimum
Amount Due in any given month the
Cardholder donates an amount of AED
236.25 in relation to such Due Amount
which shall be routed to the designated
charity through the Bank (on behalf of
the Cardholder) under the supervision
of its ISSC after deducting of its actual
collection expenses (attributable to the
subject transaction) as per the approved
policy by the Bank’s ISSC.

يتحمل صاحب البطاقة مسؤولية سداد
الحد األدنى للمبلغ المستحق بحلول تاريخ
 وفي حالة عدم،االستحقاق في كل شهر
قيام صاحب البطاقة بسداد الحد األدنى
 يتبرع صاحب،للمبلغ المستحق في أي شهر
 درهم إماراتي236.25 البطاقة بمبلغ قدره
وسيتم صرف هذا المبلغ للمؤسسات
الخيرية المعينة من خالل البنك (نيابة عن
صاحب البطاقة) تحت إشراف لجنة الرقابة
الشرعية التابعة للبنك بعد خصم مصاريف
التحصيل الفعلية (المنسوبة إلى المعاملة
وفقا للسياسة المعتمدة من قبل
)المعنية
ً
.لجنة الرقابة الشرعية التابعة للبنك

رسوم السحب
النقدي

االلتزام بالتبرع
عند التأخر في
السداد
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Profit
Calculation

Minimum
Payment Due

Al Islami:
Since this card is based on Qard Hassan
the Bank does not charge any profit in
this card.
Prime Card:
A. The difference between the sale price
paid by the Bank to the Cardholder
and the sale price DIB sells the
commodities to the third party is
considered as Bank’s profit. The
Cardholders will pay this difference
on a monthly basis at the Rate
mentioned in the Salam Contract
B. Wakala Profit will be given to
customer on the unutilized credit
limit amount.
C. Discretionary Rebate may be given to
Cardholder if he settles his Total Due
by the Due Date
In a given month, a Customer will
effectively pay Salam Capital Minus
Wakala Profit Minus Discretionary
Re b at e
Example:
Credit Card Limit - AED 10,000
Monthly Sale price difference (@ 3.15%)
- AED 315
Retail Card Usage in a month - AED 5,000
Wakala Profit (@ 3.15%) - AED 100
Payment Made (Min. Due) - AED 150
Discretionary Rebate - AED 62.23
Customer effectively pays >> AED 315 AED 100 - AED 62.23 = AED 152.77

:بطاقة اإلسالمي

نظرا ألن هذه البطاقة تعتمد على القرض
ً
 فإن البنك ال يتقاضى أي ربح على،الحسن
.هذه البطاقة

حساب الربح

:بطاقة برايم

 يعتبر الفرق بين سعر الشراء الذي.أ
يدفعه البنك لصاحب البطاقة وسعر
البيع عندما يقوم البنك ببيع تلك
.ربحا للبنك
السلع إلى طرف ثالث هو
ً
يدفع صاحب البطاقة هذا الفرق في
السعر على أساس شهري بالسعر
.المذكور في عقد السلم
 يتم اضافة ربح الوكالة للمتعامل على.ب
.مبلغ حد االئتمان غير المستخدم
 يجوز منح خصم تقديري لصاحب البطاقة.ج
إذا قام بتسوية إجمالي المستحق له
بحلول تاريخ االستحقاق

،يدفع المتعامل فعليًا في شهر معين
رأس مال السلم ناقص ربح الوكالة ناقص
الخصم التقديري
:مثال

 درهم إماراتي10,000 - حد البطاقة االئتمانية

315 - )3.15% @( فرق سعر البيع الشهري
درهم إماراتي

المبلغ المستخدم من بطاقة التجزئة خالل
 درهم5000 - شهر
 درهم إماراتي100 )3.15% @( ربح الوكالة

درهما
150 - )سداد (الحد األدنى المستحق
ً
إماراتيًا

درهما إماراتيًا
62.23 - خصم تقديري
ً
100 - درهما
315
>>
يدفع المتعامل فعليًا
ً
= درهما إماراتيًا
62.23
- درهم إماراتي
ً
درهما إماراتيًا
152.77
ً
: يشمل إما:دفع الحد األدنى أ

A. Includes either:
(i) the sum of the full amounts
owing to DIB for (a) any monthly
installment amounts (b) any
applicable fees like Annual Fee,
Late Payment donation, Upgrade
Fee etc. (c) any over limit amount
(d) 3% of the principal balance OR

) المبلغ االجمالي لكافة المبالغ1(
المستحقة لبنك دبي اإلسالمي مقابل
(أ) أي مبالغ ألقساط شهرية ب) أي
،رسوم مطبقة مثل الرسوم السنوية
،والتبرع بسبب التأخر في السداد
 (ج) أي. وما إلى ذلك،ورسوم الترقية
.مبلغ يتجاوز الحد االئتماني المحدد
 من الرصيد األساسي أو3% )(د

(ii) AED 100, whichever is higher

 درهم إماراتي أيهما أعلى100 )2(

B. DIB will notify details of your
payment obligations in your Monthly
Card Statement, which is accessible
through multiple channels

 سوف تستلم تفاصيل التزامات الدفع.ب
الخاصة بك من خالل كشف حساب بطاقتك
 والذي،الشهري من بنك دبي اإلسالمي
.يمكن الحصول عليه بطرق متعددة

C. If the Total Amount Due is less
than AED 100 (or such other
amount prescribed by DIB from
time to time), then there will be no
Minimum Amount Due and the Total
Outstanding will be fully due and
payable on the Payment Due Date

 إذا كان إجمالي المبلغ المستحق أقل.ج
 درهم إماراتي (أو أي مبلغ100 من
آخر يحدده بنك دبي اإلسالمي من وقت
 فلن يكون هناك حد أدنى للمبلغ،)آلخر
المستحق وسيكون إجمالي المبلغ
مستحقا بالكامل وواجب
المستحق
ً
.السداد في تاريخ استحقاق الدفع

المقرر
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Payment
Settlement
Sequence/
Order

Warning: If you only pay the Minimum
Payment every month, your Credit
Charges will keep increasing and it
will take you longer to pay off the
outstanding balance on your credit card

 إذا كنت تدفع الحد األدنى فقط من:تحذير
 فستستمر رسوم االئتمان،السداد كل شهر
الخاصة بك في الزيادة وسيستغرق منك
األمر وقتًا أطول لسداد الرصيد المستحق
.على بطاقتك االئتمانية

All payments will be settled when
received by DIB in cleared funds and
will be applied in the following order of
payment or such other order of priority
as DIB deems fit, in its sole discretion:
A. VAT
B. Fees & Charges
C. Cash & other Purchases
D. Installments (Balance Transfer /
Cash on Card / Easy Payment Plan)
E. Current unbilled Credit Card
transactions

 ترتيب جميع المدفوعات المستلمة من قبل بنك/ تسلسل
،تسوية الدفعات دبي اإلسالمي يتم تسويتها وعمل مقاصة
ويتم تطبيقها حسب ترتيب الدفع التالي أو
أي ترتيب آخر يتسم باألولوية يراه بنك دبي
:وفقا لتقديره الخاص
،اإلسالمي مناسبًا
ً

. ضريبة القيمة المضافة.أ
 الرسوم والنفقات.ب
 النقد والمشتريات األخرى.ج
 الدفع/  األقساط (تحويل الرصيد.د
 خطة السداد/ النقدي على البطاقة
) ا لميسر ة
 معامالت بطاقة االئتمان الحالية غير.ه
. ا لمفو تر ة

Card
Cancellation

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.

إذا قام صاحب البطاقة بإخطار بنك دبي
اإلسالمي بأنه يرغب في إلغاء بطاقة
 يلتزم صاحب البطاقة عندئذ،االئتمان
،بدفع إجمالي الرصيد المستحق عليه
مستحقا بمجرد استالم طلب
ويكون
ً
 يمكن للمتعامل االتصال.اإللغاء ومعالجته
بمركز االتصال الخاص ببنك دبي اإلسالمي
) أو زيارة7 * 24( في أي وقت خالل األسبوع
أي فرع من فروع بنك دبي اإلسالمي خالل
.ساعات العمل لتقديم طلب لإللغاء

إلغاء البطاقة

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

يشمل جدول الرسوم جميع رسوم
 وهو متاح،ومصاريف بطاقة االئتمان
.على موقع بنك دبي اإلسالمي
https://www.dib.ae/schedule-of-charges

جدول الرسوم

Transaction
Dispute

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

يحق للمتعامل االعتراض على أي معاملة
من خالل التواصل مع مركز االتصال ببنك
.+971 4 609 2222 دبي اإلسالمي على

االعتراض على
المعاملة

Temporarily
Blocking Card

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

يمكن للمتعامل طلب اإليقاف المؤقت
لبطاقته عن طريق التواصل من خال
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيق
.الهاتف المتحرك

إيقاف البطاقة
مؤق ًتا

Complaint
Process

• 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.

أي فرع من فروع البنك
مدير العالقات المخصص لك (في
حال تعيينه بشكل خاص لحسابك
)المصرفي
)+971 4 609 2222( الهاتف المصرفي
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
والهاتف المتحرك
ContactUs@dib.ae :البريد االلكتروني
ملء استمارة شكوى عبر موقعنا
االلكتروني
، وحدة إدارة الشكاوى:عن طريق البريد
 صندوق بريد،بنك دبي اإلسالمي
. اإلمارات العربية المتحدة، دبي،1080

•
•

طرق تقديم
الشكوى

•
•
•
•
•

*ســنؤكد اســتالم شــكواك فــي غضــون
يومــي عمــل وسنســعى جاهديــن للــرد
. أيــام عمــل5 عليــك فــي غضــون
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Key Terms,
Conditions &
Card Usage
Guidance:

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.
• 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.
• 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.

تسري الشروط واألحكام ودليل التسعير
المذكور في هذا المستند في الوقت
الحالي ويحتفظ البنك بالحق في تغييرها
من خالل تقديم إشعار مسبق لعمالئه مدته
.يوما
60
ً
• يرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام
المتعلقة ببطاقات بنك دبي اإلسالمي
والمنشورة على الموقع اإللكتروني لبنك
 للحصول علىwww.dib.ae دبي اإلسالمي
المجموعة الكاملة من الشروط واألحكام
 وكذلك،المعمول بها والمطبقة عليك
.على بطاقتك االئتمانية

• في حالة وجود تعارض بين المعلومات
الواردة في هذا المستند وشروط وأحكام
 تسود وتطبق،بطاقات بنك دبي اإلسالمي
شروط وأحكام بنك دبي اإلسالمي المتاحة
.www.dib.ae على

• In case of late payments or nonpayments 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.

• في حالة التأخر في السداد أو عدم سداد
القسط الشهري المستحق لبطاقتك
 يحق للبنك أن يطلب منك دفع،االئتمانية
"" مبلغ تبرع بسبب التأخر في السداد
وفقا لتعهدك المنصوص عليه في الشروط
ً
 كما سيؤدي هذا التأخر في.واألحكام
السداد إلى حصولك على تصنيف سلبي
من قبل "وكالة المعلومات االئتمانية" وقد
.يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدك

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

 يوافق العميل على،عند االقتضاء
الترقية ويقبل دفع رسوم ترقية
.االقتضاء
حسب
البطاقة

•

لتقديم طلب للحصول على بطاقة
 عليك،ائتمان من بنك دبي اإلسالمي
قراءة بيان الحقائق األساسية والتوقيع
.عليه وتقديمه إلى البنك

•

يقدم لك بنك دبي اإلسالمي كشف
.حساب شهري للبطاقة بشكل مجاني

•

• Dubai Islamic Bank has a stringent
policy
of
keeping
customer
information secret and secure.
• In order to apply for a DIB credit card
you must read and sign a Key Fact
Statement and submit it to the Bank.
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.

واالختصاص
القانون واجب التطبيق
 تخضع اتفاقية بطاقة االئتمان: القضائي
وغيرها من الشروط واألحكام للقانون
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
على النحو المطبق من قبل المحاكم
المختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بما ال تتعارض فيه هذه القوانين مع مبادئ
الشريعة اإلسالمية وفي هذه الحالة تسود
.وتطبق مبادئ الشريعة اإلسالمية

The Example shown in the Profit
Calculation section (above) is only an
example, the calculation will change in
case of a change in any of the parameters

)المثال الموضح في قسم حساب الربح (أعاله
 سيتغير الحساب في حالة،هو مجرد مثال
.حدوث تغيير في أي من المؤشرات
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Product Comparison:

مقارنة السلعة:

المسافر الدائم

إذا كنــت دائــم الســفر وترغــب فــي
االســتمتاع بمزايــا الســفر المميــزة ،فــإن
بطاقــات ســكاي واردز مــن بنــك دبــي
اإلســامي هــي األمثــل لــك ألنهــا مصممــة
خصيصــا لهــذا الغــرض.
ً

If you are a frequent traveler and
want to enjoy distinguished traveling
benefits then DIB EK Skywards Cards are
designed just for you.

Frequent
Travelers

المدخرات
النقدية

بطاقــات المســتهلك هــي مجموعــة مــن
المنتجــات التــي تمنحــك اســترداد نقديًــا
علــى كافــة نفقاتــك األساســية مثــل
دفــع رســوم المدرســة ،وتســوية فواتيــر
خدمــات المرافــق ،وشــراء البقالــة ،وشــراء
وقــود الســيارة ،والحصــول علــى خدمــات
الســيارات ،إلــخ.

Consumer Cards are a suite of products
that gives you healthy cashback on all
your essential expenditure like Paying
School Fees, Settling Utility Bills, Buying
Groceries, Purchasing Car Fuel, Getting
your car services etc.

Cash Savers

االحتياجات
اليومية

إذا كان إنفاقــك الشــهري يتضمــن مجموعــة
واســعة مــن فئــات النفقــات مثــل الســفر
والذهــاب إلــى المطاعــم والمصاريــف
الطبيــة وتســوية الفواتيــر الشــهرية ،فــإن
بطاقــات برايــم االئتمانيــة هــي األنســب
لــك .يمكنــك ربــح مكافــآت الــوالء علــى
جميــع فئــات اإلنفــاق ويمكنــك اســتبدالها
بمجموعــة واســعة مــن المزايــا بمــا فــي
ذلــك شــراء تذاكــر الطيــران وحجــز الفنــادق
ودفــع فواتيــر خدمــات المرافــق وشــراء
البضائــع اإللكترونيــة ومــا إلــى ذلــك.

If your monthly spend encompasses a
wide range of expense categories like
traveling, going to restaurants, taking
care of medical expenses, settling the
monthly bills then Prime Credit Cards
are the best suited cards for you. You
can earn Wala'a Rewards on all spend
categories and you can redeem them for
a wide spectrum of benefits including
purchasing airline tickets, booking
hotels, paying utility bills, buying
electronic merchandise etc.

Daily Needs

Warning & Key Risks:

التحذيرات والمخاطر الرئيسة:

منتج ائتمان
تنافسي

يرجــى إجــراء البحــث الــازم الختيــار أفضــل
التســهيالت االئتمانيــة قبــل اختيــار بطاقــة
االئتمــان .كمــا يتعيّــن عليــك مقارنــة
الخيــارات المتاحــة فــي الســوق قبــل اختيــار
بطاقــة ائتمــان بنــك دبــي اإلســامي

Please do your research to choose the
best credit facility before you opt for
a credit card. You should also compare
the options available in market before
choosing Dubai Islamic Bank credit card

Competitive
Credit Product

مخاطر االئتمان

يتعيّــن علــى المتعامليــن الذيــن يحصلــون
علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن أي مصــرف
تســديد المدفوعــات فــي الوقــت المناســب
ـد
لتســوية المبالــغ المســتحقة عليهــم .ويعـ ّ
هــذا أمــرًا بالــغ األهميــة للحفــاظ علــى
ســجل ائتمانــي جيــد لــدى شــركة االتحــاد
للمعلومــات االئتمانيــة كــي تتمكــن
البنــوك مــن تلبيــة االحتياجــات المصرفيــة
للمتعامليــن فــي المســتقبل

Customers who take credit facilities from
a bank must ensure timely payments to
settle their outstanding amounts. This is
critical to maintain good credit history at
AECB (Al Etihad Credit Bureau) so that
banks are able to service customer’s
future banking needs

Credit Risk

فــي حالــة إصــدار بطاقــة ائتمــان باســتخدام
مخاطر تصفية
وتسييل الودائع وديعــة ثابتــة علــى ســبيل الضمــان ،قــد
يــؤدي عــدم ســداد الحــد الشــهري األدنــى
الثابتة
المســتحق عليــك إلــى تصفيــة وتســييل
وديعتــك الثابتــة

In case of issuing a Credit Card by
providing a Fixed Deposit as security, a
non-payment of your Monthly Minimum
Due may result in liquidation of your
Fixed Deposit

Risk of Fixed
Deposit
Liquidation

قــد يضطــر المتعاملــون الذيــن يفتقــرون
إلــى االنضبــاط فــي اســتخدام بطاقاتهم إلى
دفــع رســوم أربــاح عاليــة علــى مــدى عمــر
بطاقــة االئتمــان .تعتبــر منتجــات بطاقــات
االئتمــان باهظــة الثمــن للمتعامليــن
الذيــن يســددون جــزءًا فقــط مــن بطاقتهــم
المســتحقة بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفــع.

Customers who are undisciplined in
using their cards judiciously may end
up paying high profit charges over the
lifetime of the credit card. Credit card
products are expensive for customers
who settle only a part of their card
outstanding by the Payment Due Date.

Risk of High
Credit Price

مخاطر ارتفاع
سعر االئتمان
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تجاوز حد اإلنفاق يتعيّــن علــى المتعامليــن إدراك تداعيــات
اإلنفــاق بمــا يتجــاوز دخلهــم المتــاح .يمنــح
منتــج بطاقــة االئتمــان المتعامليــن ســلطة
وحريــة إنفــاق المزيــد ،وقــد يــؤدي ذلــك إلــى
إنفــاق المتعامليــن أكثــر ممــا تســمح
بــه دخولهــم ،ممــا قــد يــؤدي إلــى وقــوع
المتعاملين في فخ الديون.

Customers should be cognizant of the
repercussions of spending more than
their disposable income. A Credit Card
product gives customers leverage and
freedom to spend more and this can
lead to customers spending more than
their incomes permit, which can lead
customers to a debt trap.

Risk of Overspending

خطر فقدان
عملة الوالء

ســواء تعلــق األمــر بمكافــآت الــوالء أو أميــال
ســكاي واردز مــن طيــران اإلمــارات ،تنطــوي
كل عملــة والء علــى تاريــخ انتهــاء الســريان.
كمتعامــل يتمتــع بالحكمــة ،ينبغــي لــك
اســترداد عملــة الــوالء الخاصــة بــك الختيــار
مزايــاك قبــل انتهــاء ســريان العملــة.

Be it Wala’a Rewards or EK Skywards
Miles, each loyalty currency has its
life expiry. As a prudent customer, you
should redeem your loyalty currency for
the choice of your benefit before the
currency expires.

Risk of Losing
Loyalty
Currency

مخاطر كشف
بيانات البطاقة

يتعيّــن علــى المتعامليــن عــدم كشــف
تفاصيــل بطاقتهــم و/أو رقــم التعريــف
الشــخصي الخــاص بهــم ألي شــخص .كمــا
ينبغــي علــى المتعامليــن عــدم كشــف
كلمــة المــرور التــي يرســلها لهــم البنــك
لمــرة واحــدة أثنــاء إجــراء معاملــة ماليــة.
وإذا تعرضــت بطاقــة المتعامــل لالختــراق
أو الفقد/الســرقة ،يجــب علــى المتعامــل
االتصــال فــورًا بالبنــك لوقــف التعامــل
بالبطاقــة.

Customers should not share their
Card details and/or PIN with anyone.
Customers should also not share the
One Time Password (OTP) that is sent
to them by the Bank while performing
a financial transaction. In case, a
customer’s card is compromised or lost/
stolen, the customer must contact the
Bank immediately to block the card.

Risk of Card
Compromise

أيضــا إجــراء تقييمــك الشــرعي
مخاطر عدم
يجــب عليــك ً
االمتثال ألحكام المســتقل والتأكــد مــن توافــق المنتــج مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية بمــا فــي ذلــك
الشريعة
جميــع المســتندات والعمليــات المعمــول
اإلسالمية
بهــا قبــل توقيــع العقــود ذات العالقــة
وتنفيذهــا ،وعليــه عــدم االحتجــاج والطعــن
ـتقبل فــي مــدى شــرعية المنتــج فــي أي
مسـ
ً
حــال مــن األحــوال.

DIB Credit Cards are determined as Sharia
Compliant by the Bank’s Internal Sharia
Supervisory Committee (ISSC). You
should also make your own independent
assessment as to the Sharia compliance
of the Credit Card product with all its
applicable documentation and process
and not call into question its Sharia
compliance in any forum.

Sharia Risk

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 بتنفيــذ طلــب المتعامــل .ال يشــكل
عرضــا أو طلبًــا للتعامــل
هــذا المســتند ()1
ً
فــي أي منتــج يتــم الترويــج له ،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 المتعامل
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

Disclaimer

إخالء
المسؤولية:
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فترة انهاء
الشراء

يحــق لــك الحصــول علــى "فتــرة انهــاء
الشــراء" لمــدة  5أيــام عمــل مــن تاريــخ
الموافقــة علــى طلبــك المقــدم .تتيــح لــك
هــذه الفتــرة بمراجعــة المعاملــة وإعــادة
النظــر فيهــا واالنســحاب منهــا دون تحمــل
أيــة تكاليــف أو التزامــات أو عنــاء ال داعــي
لــه .فــي حــال تنازلــك عــن خيــار " فتــرة انهــاء
الشــراء" ،فســيتم المباشــرة فــي المعاملــة
وفقــا إلجــراءات
فــي أقــرب وقــت ممكــن
ً
العمــل المعتــادة للبنــك.

You are eligible for a cooling off
period of 5 Business days from the
date of application approval. This
provision allows you to reconsider and
withdraw from the transaction without
suffering any undue costs, obligations
or inconvenience. If you waive your
Cooling-off Option, the transaction will
be processed as soon as possible, as per
the Bank's normal conduct of business.

يرجى اختيار نعم أم ال:
نعم

Please choose Yes or No.
Yes
No

ال

أود المشاركة  /أنــا  /نحــن نخــول البنــك للتواصــل معــي /
ال أود المشاركة معنــا بخصــوص كل مــا يتعلــق بتســويق
المنتجــات أو الخدمــات الحاليــة أو الترويــج
عــن المنتجــات أو الخدمــات الماليــة الجديــدة
أو غيرهــا مــن المنتجــات ذات الصلــة (بمــا
فــي ذلــك أبحــاث الســوق والمســوحات
المتعلقــة بالمتعامليــن) عبــر القنــوات
التاليــة للبنــك:
القنوات

إقرار المتعامل

Cooling Off

إختيار العميل

Opt In / Opt Out I/We authorize the Bank to communicate/
contact me/us on communication
including marketing of existing products/
services or promoting new financial
products/ services or other related
products (including market research
and customer surveys) via the following
channels of the Bank:
Customer Decision

بريد إلكرتروني

نعم

رسائل نصية

نعم

ال

إتصال هاتفي

نعم

ال

Channels

ال

No

Yes

Email

No

Yes

SMS

No

Yes

Phone Call

يحتفــظ بنــك دبــي اإلســامي (شــركة
مســاهمة عامــة) بالحــق فــي التواصــل مــع
المتعامليــن عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة
 /رســائل البريــد اإللكترونــي  /المكالمــات
الهاتفيــة و  /أو القنــوات األخــرى لإلخطــارات
والمعلومــات الصادرة مــن الجهات التنظيمية
ذات الصلــة.

Dubai Islamic Bank (Public Joint
Stock Company) reserves the right to
communicate with customers via SMSs/
Emails/phone calls and/or other channels
for notification related and other
regulatory related messages/information

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
وفقــا لتقديــر بنــك
يتــم تقديمهــا ســتكون
ً
دبــي اإلســامي وتخضــع لجميــع شــروط
وأحــكام الخدمــات المصرفيــة لبنــك دبــي
اإلســامي المعمــول بهــا ،والتــي قــد يتــم
مراجعتهــا مــن وقــت آلخــر.

Customer
I acknowledge the receipt of and
Acknowledgement 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.
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2,625 1,575 525

Renewal Fee

1,575 735

Nil

Nil

525 208.95 157.5

Monthly Profit Rate on
Salam

Cash Withdrawal Fee

Nil

Nil

Nil

Nil

Al Islami
Classic
Charge

Al Islami
Gold Charge

Qard Al Hassan

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

1,050 420

315

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

1,050 420

315

3.15%
Nil

Al Islami
Platinum
Charge

Al Islami Gold
Premium
Credit

MyHome
Signature

Prime
Classic

Prime Gold

Prime
Platinum

Prime
Signature

Salam

Annual Fee

Monthly Subscription
Fee

Prime
Infinite

Consumer
Rewards

Consumer
Platinum

EK
Skywards
Platinum

EK
Skywards
Signature

EK
Skywards
Infinite

Sharia Structure

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

475

Nil

Nil

Nil

Cash Withdrawal Fee: AED 94.50 Per transaction

Undertaking to donate
due to Late Payment

236.25

Reissuance or
Replacement Fee
Credit Shield Takaful
Contribution

52.5
0.94% of the Outstanding Amount

International Usage Fee
(non-AED)

3.41% of transaction amount

International Usage Fee
(AED)

2.09% of transaction amonunt

"Visa & MasterCard
International Withdrawal
Fee (Cash Withdrawal
fee for non-DIB ATM’s
made Internationally)

26.25

Annual Fee for
Supplementary Cards

Free

Duplicate Statement Fee

47.25

Returned Cheque Fee

105

Issuance of Liability
Letter

52.5

Extended Payment Plan
on Retail Purchases and
Cash Transactions (like
Cash on Card, Balance
Transfer, Easy Payment
Plan, Full Balance
Conversion etc)

as below*

Upgrade Fees

288.75**

*Customer’s entitlement to applicable discretionary rewards and benefits (including entitlement to the profit) shall reduce proportionally, to the extent
the customer has availed the easy payment plan facility on the credit card.
**In case of permanent upgrade.
Notes:
• All charges are inclusive of 5% VAT which may be amended from time to time in accordance with UAE VAT Law and DIB Consumer Banking Terms &
Conditions available on www.dib.ae.

All fees & charges are in UAE Dirhams (AED) unless
specified otherwise

) مــا لــمAED( جميــع الرســوم والمصاريــف بالدرهــم اإلماراتــي
ينــص علــى خــاف ذلــك

Customer Signature: _________________________________________________________________________ :توقيــع العميــل
Customer Name: _____________________________________________________________________________ :اســم العميــل
_______ /____ /____ :التاريخ

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

،لالستفسارات العامة
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي اإلسالمي على
www.dib.ae  تفضل بزيارة، أو بدال ً من ذلك+971 4 609 2222 الرقم

