
KEY FACTS STATEMENT 
Lockers Facility

بيان الحقائق ا�ساسية
خزائن ا�مانات الشخصية 

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

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Products/Services and/or its fees may change from time to 
time based on the Bank's discretion 

قــد يطــرأ تغييــر علــى المنتجــات / الخدمــات و / أو رســومها مــن 
حيــن آلخــر بنــاًء علــى تقديــر البنــك

Definition التعريف

"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 for accounts and Islamic Banking services of DIB 
(where applicable).

أو  "المســتهلك"  أو  بــك"  "الخــاص  أو  "أنــت"  الكلمــات  تشــير 
"العميــل" الــى (ويقصــد بهــا) "المتعامــل". وتشــير الكلمــات 
"نحــن" و "خاصتنــا" و "لنــا" إلــى "بنــك دبــي اإلســالمي ش م 
ع، شــركة مرخصــة ومؤسســة مــن قبــل المصــرف المركــزي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة" أو الــى "بنــك دبــي اإلســالمي" 
أو "البنــك" و / أو "مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "تابــع" 
ــل أحــد الشــركاء  ــم أي خدمــات مــن قب ــم تقدي ــال ت ــي ح ــه ف ل
التابعيــن لبنــك دبــي اإلســالمي بموجــب الشــروط واألحــكام 
ــي اإلســالمي  ــك دب ــة اإلســالمية لبن ــات المصرفي ــة للخدم العام

(حســب مقتضــى الحــال)

Important Notice مالحظة هامة

Read this document carefully if you (“You” or “Customer”) 
are considering opening a Locker Facility. You may also use 
this document to compare with different accounts and the 
associated services offered by other banks. You have the 
right to receive the Key Fact Statement from other banks 
for comparison

قــم بقــراءة هــذا المســتند بعنايــة إذا كنــت ("أنــت" أو "المتعامل 
") تضــع فــي اعتبــارك فتــح خزائــن األمانــات الشــخصية . حيــث 
يمكنــك أيًضــا اســتخدام هــذا المســتند للمقارنة مع الحســابات 
المختلفــة والخدمــات ذات الصلــة التــي تقدمهــا البنــوك األخــرى. 
يحــق لكــم تلقــي بيــان الحقائــق األساســية مــن البنــوك األخــرى 

للمقارنــة 
Service Name اسم الخدمة 

Personal Lockers خزائن األمانات الشخصية 
Service Description وصف المنتج

The Personal Locker service offered by Dubai Islamic Bank 
provides you with a safe place to store your important 
documents and valuables across the UAE at convenient 
locations, giving you complete peace of mind. This service 
is based on principle of Ijara where DIB will lease you the 
locker against an agreed rental. 

توفــر لــك خدمــة خزائــن األمانــات الشــخصية  التــي يقدمهــا بنــك 
دبــي اإلســالمي مكانـًـا آمنـًـا لحفــظ مســتنداتك الهامــة واألشــياء 
الثمينــة فــي كافــة أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مواقــع 
مناســبة، ممــا يمنحــك كامــل الصفــاء الذهنــي. وتعتمــد هــذه 
الخدمــة علــى مبــدأ اإلجــارة حيــث ســيؤجر بنــك دبــي اإلســالمي 

الخزانــة مقابــل عقــد إيجــار متفــق عليــه.
Eligibility ا�هلية

The service is available for all existing Current and Savings 
account customers of Dubai Islamic Bank

وحســابات  الجاريــة  الحســابات  عمــالء  لكافــة  الخدمــة  تُتــاح 
اإلســالمي دبــي  لبنــك  الحاليــة  التوفيــر 

Cooling-off Period فترة المراجعة 

There is no "Cooling-off" period available for this service خيار فترة (خيار المراجعة) غير متوفر لهذا المنتج.
Requirements to open a Locker متطلبات فتح الخزانة "ا�مانات"

• Rental Contract signed in the presence of a Bank 
representative

• Valid Emirates ID (for UAE nationals & Residents)

• Valid Passport

• Valid Residence visa (For Expats)

توقيع عقد اإليجار بحضور ممثل البنك   •
بطاقــة هويــة إماراتيــة ســارية المفعــول (لمواطنــي دولــة    •

ــن) ــة المتحــدة والمقيمي ــارات العربي اإلم
جواز سفر ساري المفعول   •

تأشيرة إقامة سارية المفعول (للوافدين)   •
• For lockers being rented by an entity, letter from 

the entity to be obtained that specifies the name(s) 
of the person(s) authorized to operate the locker. 
Documents of the entity which includes Articles of 
Association & Trade license.

بالنســبة لخزائــن األمانــات الشــخصية  التــي يتــم تأجيرهــا    •
مــن قبــل جهــة مــا، فإنــه يجــب الحصــول علــى خطــاب مــن 
الجهــة يحــدد اســم (أســماء) الشــخص (األشــخاص) المصــرح 
لهــم إلدارة الخزانــة حيــث أن مســتندات الجهــة يجــب أن 

ــة تتضمــن عقــد التأســيس والرخصــة التجاري
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All documents provided must be valid for a period of at 
least 30 days at the time of application and the original 
must be seen by a Bank representative

يجــب أن تكــون كافــة المســتندات المقدمــة صالحــة لمــدة ال 
تقــل عــن 30 يوًمــا وقــت تقديــم الطلــب ويجــب أن يطلــع ممثــل 

البنــك علــى النســخة األصليــة
Types of Lockers - Rentals & Charges أنواع الخزائن - ا5يجارات والرسوم

The following types of lockers are available for rent in the 
Branches, for a nominal annual Rental:

• Small Lockers - AED 1,050

• Medium Lockers - AED 1,312.50

• Large Lockers - AED 2,100

يتوفــر إيجــار األنــواع التاليــة مــن خزائــن األمانــات الشــخصية  فــي 
الفــروع، مقابــل إيجــار ســنوي ضئيــل:

خزائن األمانات الشخصية  الصغيرة - 1,050 درهم إماراتي   •
خزائن األمانات الشخصية  المتوسطة - 1,312.50 درهم إماراتي   •
خزائن األمانات الشخصية  الكبيرة - 2,100 درهم إماراتي   •

The rent for the lockers available at the Shaikh Zayed Road 
Branch as follows:

• Small Lockers - AED 1,050

• Medium Lockers - AED 1,575

• Large Lockers - AED 2,625

يتوفــر إيجــار خزائــن األمانــات الشــخصية  فــي فــرع شــارع الشــيخ 
زايــد علــى النحــو التالــي:

خزائن األمانات الشخصية  الصغيرة - 1,050 درهم إماراتي   •
خزائن األمانات الشخصية  المتوسطة - 1,575 درهم إماراتي   •
خزائن األمانات الشخصية  الكبيرة - 2,625 درهم إماراتي   •

There is also a one-time (refundable) security deposit 
applicable for lockers, at the time of application:

• AED 3,000 for Shaikh Zayed Road Branch

• AED 500 for all other branches

هنــاك أيًضــا وديعــة تأميــن لمــرة واحــدة (قابلــة لالســترداد) قابلــة 
للتطبيــق علــى خزائــن األمانــات الشــخصية ، فــي وقــت تقديــم 

الطلــب:
3,000 درهم إماراتي لفرع شارع الشيخ زايد   •

500 درهم إماراتي لكافة الفروع األخرى   •
Availability  توفر الخدمة:

The locker service is available in the following Dubai Islamic 
branches:

• Al Salam Branch - Abu Dhabi

• Al Wahda Mall Branch - Abu Dhabi

• Al Shoala Main Branch – Dubai

• Jumairah Branch – Dubai

• Sheikh Zayed Road Branch – Dubai

• Al Makhtom Branch – Dubai

• Al Barsha (Union Coop) Branch – Dubai

• Al Qarrayn Branch – Sharjah

• Sharjah Main Branch – Sharjah

• Ajman Main Branch – Ajman

• Ras Al Khaimah Main Branch - Ras Al Khaimah

The lockers in the respective branches are subject to 
availability

تتوفر خدمة الخزانة في فروع بنك دبي اإلسالمي التالية:
فرع السالم - أبو ظبي   •

فرع الوحدة مول - أبوظبي   •
فرع الشعلة الرئيسي - دبي   •

فرع الجميرة - دبي   •
فرع شارع الشيخ زايد - دبي   •

فرع آل مكتوم- دبي   •
فرع البرشاء (تعاونية االتحاد) - دبي   •

فرع القرائن - الشارقة   •
فرع الشارقة الرئيسي - الشارقة   •
فرع عجمان الرئيسي - عجمان   •

فرع رأس الخيمة الرئيسي - رأس الخيمة   •
خزائــن األمانــات الشــخصية  فــي الفــروع المعنيــة تخضــع لتوفــر 

الخدمــة

Accessibility إمكانية الوصول

• All Lockers, except the Shaikh Zayed Road Branch (SZR 
Branch), are accessible during the Branch working hours

• Lockers at the SZR Branch are accessible after Branch 
working hours as well.

يمكــن الوصــول إلــى كافــة خزائــن األمانــات الشــخصية  خــالل    •
ســاعات عمــل الفــرع باســتثناء فــرع شــارع الشــيخ زايــد (فــرع 

  (SZR

ــات الشــخصية  فــي فــرع  يمكــن الوصــول إلــى خزائــن األمان   •
شــارع الشــيخ زايــد بعــد ســاعات عمــل الفــرع أيًضــا

• For all branches except SZR Branch, there will be 2 keys 
issued to you once you have rented a locker. The locker 
can be accessed by using one of the keys along with a 
Master key which will be available at the Branch

• For lockers at the SZR Branch, your debit card will act as 
a key to access the locker. You can access the locker on 
your own without a Bank representative

خزانــة  اســتئجار  بمجــرد  لــك  مفتاحيــن  تســليم  ســيتم    •
وذلــك بكافــة الفــروع باســتثناء فــرع شــارع الشــيخ زايــد حيــث 
المفاتيــح  أحــد  الخزانــة باســتخدام  إلــى  الوصــول  يمكــن 
باإلضافــة إلــى المفتــاح الرئيســي الــذي ســيكون متاًحــا فــي 

الفــرع
بالنســبة لخزائــن األمانــات الشــخصية  فــي فــرع شــارع الشــيخ    •
بكــم كمفتــاح  الخاصــة  الخصــم  بطاقــة  زايــد، ســتعمل 
للوصــول إلــى الخزانــة. حيــث يمكنــك الوصــول إلــى الخزانــة 

ــل البنــك. ــدون ممث بنفســك ب

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

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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Replacement of Lost Locker Keys استبدال مفاتيح الخزانة المفقودة 

In case the locker keys are lost/misplaced, you need to do 
the following:

فــي حالــة فقــد مفاتيــح الخزانــة / فــي غيــر مكانهــا، عليــك 
القيــام بمــا يلــي:

• File a report with the Police

• Approach the branch with the locker and request for 
the keys to be replaced

تقديم تقرير إلى الشرطة   •
التوجه للفرع بالخزانة وطلب استبدال المفاتيح   •

• Provide the police report to the branch official

• Provide Valid Emirates ID (for UAE nationals & 
Residents)

• Provide Valid Passport

• Provide Valid Residence visa (For Expats)

• For lockers being rented by an entity, a letter from 
the entity to be obtained that specifies the name(s) 
of the person(s) authorized to operate the locker. 
Documents of the entity which includes Articles of 
Association & Trade license are required.

تقديم تقرير الشرطة إلى مسؤول الفرع   •
تقديــم هويــة إماراتيــة ســارية المفعــول (لمواطنــي دولــة    •

اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمقيميــن)
تقديم جواز سفر ساري المفعول   •

تقديم تأشيرة إقامة سارية المفعول(للوافدين)   •
بالنســبة لخزائــن األمانــات الشــخصية  التــي يتــم تأجيرهــا    •
مــن قبــل جهــة مــا، يجــب الحصــول علــى خطــاب مــن الجهة 
يحــدد اســم (أســماء) الشــخص (األشــخاص) المصــرح لهــم 
بتشــغيل الخزانــة حيــث يتطلــب تقديــم مســتندات الجهــة 

التــي تتضمــن عقــد التأســيس والرخصــة التجاريــة.
All documents provided must be valid for a period of at least 
30 days at the time of application and the original must 
be seen by a Bank representative. The Bank will arrange 
for the locker to be opened in the customer's presence and 
arrange for a new set of Keys. The replacement charges for 
the Keys will be borne by the customer.

يجــب أن تكــون كافــة المســتندات المقدمــة صالحــة لمــدة 30 
يوًمــا علــى األقــل وقــت تقديــم الطلــب ويجــب أن يطلــع ممثــل 
البنــك علــى النســخة األصليــة. وســيقوم البنــك بترتيــب فتــح 
ــدة مــن  ــة جدي ــب لمجموع ــل والترتي ــود العمي ــي وج ــة ف الخزان

ــح. ــل رســوم اســتبدال المفاتي ــح ويتحمــل العمي المفاتي

Closure of Lockers إغالق خزائن ا�مانات الشخصية 

Closure of Lockers requires the following:

• Cancelation of Locker lease agreement signed in the 
presence of a Bank representative

• Valid Emirates ID (for UAE nationals & Residents)

• Valid Passport

• Valid Residence visa (For Expats)

• Ensure that you have no liabilities (outstanding rental 
fees or lock\key change charges)

• Remove the contents of the locker 

• Handover 2 keys to the Bank

All documents provided must be valid for a period of at 
least 30 days at the time of application and the original 
must be seen by a Bank representative

يتطلب إغالق خزائن األمانات الشخصية  ما يلي:
إلغاء عقد إيجار الخزانة الموقعة بحضور ممثل البنك   •

بطاقــة هويــة إماراتيــة ســارية المفعــول (لمواطنــي دولــة    •
ــن) ــة المتحــدة والمقيمي ــارات العربي اإلم

جواز سفر ساري المفعول   •
تأشيرة إقامة سارية المفعول (للوافدين)   •

تأكــد مــن عــدم وجــود أي التزامــات عليــك (رســوم اإليجــار    •
المســتحقة أو رســوم القفــل / تغييــر المفتــاح)

التخلص من محتويات الخزانة   •
تسليم مفتاحين للبنك   •

يجــب أن تكــون كافــة المســتندات المقدمــة صالحــة لمــدة ال 
تقــل عــن 30 يوًمــا وقــت تقديــم الطلــب ويجــب أن يطلــع ممثــل 

البنــك علــى النســخة األصليــة
Key Terms & Conditions الشروط وا�حكام الرئيسية

• The keys given to you  is the Bank’s property, and you  
undertake to safeguard, not to copy or give such keys to 
others, and you  further undertake not to disclose  the 
Box’s number or secret code if any and acknowledge and 
agree that you  will be personally liable in case of any 
misuse of the keys and shall bear the cost of a procuring 
a new keys if required and any other costs or expenses 
for repairing and opening the Box

تُعــد المفاتيــح الُمقدمــة لــك ملــك للبنــك، وأنــت تتعهــد    •
المفاتيــح  إعطــاء هــذه  أو  بالحفــاظ عليهــا، وليــس نســخ 
لآلخريــن، كمــا تتعهــد بعــدم الكشــف عــن رقــم الصنــدوق 
ــك ســوف  ــق علــى أن أو الرمــز الســري إن وجــد، وتقــر وتواف
تكــون مســؤول بشــكل شــخصي فــي حالــة أي إســاءة 
اســتخدام للمفاتيــح وتحمــل تكلفــة شــراء مفاتيــح جديــدة 
إذا لــزم األمــر وأي تكاليــف أو مصاريــف أخرى إلصالح الصندوق 

وفتحــه
• You undertake to return the keys of the Box to the 

Bank at the expiry of the lease period of the Box and/or 
termination of the Lease  Agreement. In the event that 
such keys are not returned or where the Bank incurs any 
costs or expenses in relation to the Lease  Agreement, 
the Bank may take any necessary legal action to preserve 
its rights and interest

تتعهــد بإعــادة مفاتيــح الصنــدوق إلــى البنــك عنــد انتهاء فترة    •
إيجــار الصنــدوق و / أو إنهــاء اتفاقيــة اإليجــار. فــي حالــة عــدم 
إعــادة هــذه المفاتيــح أو فــي حالــة تكبــد البنــك أي تكاليــف 
أو نفقــات تتعلــق باتفاقيــة اإليجــار، حيــث يجــوز للبنــك اتخــاذ 
أي إجــراء قانونــي ضــروري للحفــاظ علــى حقوقــه ومصالحــه.
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• You  shall immediately notify the Bank in writing in case 
both or one of the keys of the Box is lost or theft, and 
you  shall be responsible for any loss or damage result 
during the period from such incident till the Bank is 
notified as afore described. You  shall immediately notify 
the lessor in writing in case the lost key(s) is/are found

ــة  ــي حال ــور ف ــى الف ــا عل ــك كتابيً ــك إخطــار البن يجــب علي   •
أحدهــا،  أو  الصنــدوق  مفاتيــح  مــن  كل  ســرقة  أو  ضيــاع 
وســتكون مســؤوالً عــن أي خســارة أو ضــرر ناتــج خــالل الفتــرة 
مــن هــذا الحــادث حتــى يتــم إخطــار البنــك علــى النحــو 
الموصــوف أعــاله. يجــب عليــك إخطــار المؤجــر كتابيـًـا علــى 
الفــور فــي حالــة العثــور علــى المفتــاح (المفاتيــح) المفقــودة

• You  undertake to notify the Bank of any change to his 
address and  contact details, and if you  do not do so, 
all notifications and communications with him on your  
last address given to the Bank shall be valid and your  
address shall be considered as unknown if you  did 
not respond to the Bank’s communication by making a 
transactional action within 3 months, counting from the 
date of classifying all accounts held by you  as “Inactive: 
Eligible for Dormancy” and/or classifying amounts/safe 
deposit box as “Unclaimed.”

عنوانــك  علــى  يطــرأ  تغييــر  بــأي  البنــك  بإخطــار  تتعهــد    •
وتفاصيــل االتصــال بــك، وإذا لــم تفعــل ذلــك، فســتكون 
علــى  معــك  تتــم  التــي  والمراســالت  اإلخطــارات  كافــة 
عنوانــك األخيــر المقــدم للبنــك ســارية ويعتبــر عنوانــك غيــر 
معــروف إذا لــم تــرد علــى اتصــال البنــك مــن خــالل إجــراء 
تاريــخ تصنيــف  بــدًءا مــن  معاملــة فــي غضــون 3 أشــهر، 
جميــع الحســابات التــي تمتلكهــا علــى أنهــا "غيــر نشــطة: 
مؤهلــة للخمــود " و / أو تصنيــف المبالــغ / صنــدوق الودائــع 

علــى أنهــا "غيــر ُمطالــب بهــا". "

• Governing law and Jurisdiction of Court: the terms and 
conditions of this product shall be governed by the 
federal laws of the UAE as applied by the competent 
court of the UAE to the extent they are not in conflict 
with the principles of Sharia.

تخضــع  المحكمــة:  واختصــاص  التطبيــق  واجــب  القانــون    •
شــروط وأحــكام هــذا المنتــج للقوانيــن االتحاديــة لدولــة 
المحكمــة  تطبقهــا  كمــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ــى الحــد  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إل المختصــة فــي دول

اإلســالمية. الشــريعة  مبــادئ  مــع  فيــه  تتعــارض  ال  الــذي 
Detailed T&Cs available on the Bank’s website at the 
following link: https://www.dib.ae/terms-and-conditions 

The Bank reserves the right to change the Terms & 
Conditions later, with a 60-days notice.

تتوفــر الشــروط واألحــكام التفصيليــة علــى موقــع البنــك علــى 
    https://www.dib.ae/terms-and-conditions :الرابــط التالــي

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام الحًقــا، مــع 
إشــعار مســبق قبــل 60 يوًمــا

Warnings/Legal Consequences تحذيرات / عواقب قانونية

• You shall not keep in the Box any material that may pose 
the Box or the Bank to any risk or any materials prohibited 
by the sharia or law or other regulations imposed by the 
local authorities and shall be liable to the Bank for any 
civil and criminal implications and damage resulting from 
violating the  provision of the Lease Agreement

ال يجــوز لــك االحتفــاظ فــي الصنــدوق بأيــة مــواد قــد تعــرض    •
الصندوق أو البنك ألية مخاطر أو أي مواد محظورة بموجب 
أحــكام الشــريعة أو القانــون أو اللوائــح األخــرى التــي تفرضها 
الســلطات المحليــة وســتكون مســؤوالً أمــام البنــك عــن أي 
أعمــال مدنيــة، لهــا آثــار جنائيــة، واألضــرار الناتجــة عــن انتهــاك 

أحــكام اتفاقيــة اإليجــار
• If the Bank determines that the Box is posed to any risk 

or contains any dangerous materials, you upon request 
by the Bank shall attend to the Box to empty it from 
such dangerous materials and in case you do not attend 
on the time required, the Bank will have the right to 
obtain a court permission to open the Box and empty it 
from such dangerous materials. However, if it is required 
that such dangerous material removed from the Box 
without any delay then a committee of at least three 
Bank officers may do so and prepare a report in this 
respect

إذا قــرر البنــك أن الصنــدوق معــرض أليــة مخاطــر أو يحتــوي    •
علــى أي مــواد خطــرة، فيتعيــن عليــك بنــاًء علــى طلــب 
ــدوق لتفريغــه مــن هــذه المــواد  ــى الصن ــك الحضــور إل البن
الخطــرة وفــي حالــة عــدم الحضــور فــي الوقــت المطلــوب، 
ســيحق للبنــك الحصــول علــى إذن مــن المحكمــة لفتــح 
الصنــدوق وتفريغــه مــن مثــل هــذه المــواد الخطــرة. ومــع 
ذلــك، إذا كان مطلوبـًـا إزالــة مثــل هــذه المــواد الخطــرة مــن 
الصنــدوق دون أي تأخيــر، فيمكــن للجنــة مكونــة مــن ال 
ــة مــن موظفــي البنــك القيــام بذلــك وإعــداد  يقــل عــن ثالث

ــر فــي هــذا الصــدد. تقري

• You  shall not be admitted to the Boxes room till you pay  
the Rent (in case the Lease Agreement is automatically 
renewed) or in case you  do not pay any costs and 
expenses related to the Lease Agreement

لــن يتــم الســماح لــك بالدخــول إلــى غرفــة الصناديــق حتــى    •
يتــم يدفــع اإليجــار (فــي حالــة تجديــد عقــد اإليجــار تلقائيـًـا) أو 
فــي حالــة عــدم دفــع أي تكاليــف ومصاريــف متعلقــة بعقــد 

اإليجــار
Unclaimed Lockers خزائن ا�مانات الشخصية  غير الُمطالب بها

The Locker shall be classified as unclaimed if:

a. Your Current or Savings account with Dubai Islamic 
Bank is classified as Dormant, and

تصنف الخزانة على أنها لم تتم المطالبة بها في حال:
تــم تصنيــف حســابكم الجــاري أو التوفيــر لــدى بنــك دبــي  أ.  

اإلســالمي علــى أنــه خامــد، و
b. The rent on the Locker remains outstanding for a 

period of more than 3 years, and

c. The Bank has not received a reply from you, or you 
have not made alternative arrangements for the 
Locker

ب. يظل إيجار الخزانة مستحقًا لمدة تزيد عن 3 سنوات، و
لــم يتلــق البنــك رًدا مــن جانبكــم، أو أنــك لــم تقــم بإجــراء  ج. 

ترتيبــات بديلــة للخزانــة.
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d. For Locker(s) that maintain a classification of 
“unclaimed” for 3 months after sending a notification 
to the customer, the Bank shall request the court to 
appoint a court representative to supervise opening/
repossess the Locker and provide directions regarding 
the disposal of the contents or appointing a custodian 
from the court

تحتفــظ  التــي  الشــخصية   األمانــات  لخزائــن  بالنســبة  د.  
بتصنيــف "لــم تتــم المطالبــة بــه" لمــدة 3 أشــهر بعــد 
ــة  ــى العميــل، يجــب علــى البنــك مطالب إرســال إخطــار إل
المحكمــة بتعييــن ممثــل للمحكمــة لإلشــراف علــى فتــح 
/ اســتعادة الخزانــة وتقديــم التوجيهــات المتعلقــة التصــرف 

فــي المحتويــات أو تعييــن وصــي مــن المحكمــة.

Registering a Complaint تسجيل شكوى

How to complain to us? 

• 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.

كيفية تقديم شكوى؟
أي فرع   •

مديــر عالقاتكــم المخصــص إذا تــم تعيينــه لحســابكم    •
المصرفــي

الخدمات المصرفية عبر الهاتف (2222 609 4 971+)   •
اإلنترنت والخدمات المصرفية للهاتف المتحرك   •

 Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني   •
نموذج شكوى عبر الموقع االلكتروني الخاص بنا   •

دبــي  بنــك  الشــكاوى،  إدارة  وحــدة  البريــد:  طريــق  عــن    •
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  دبــي،   ،1080 ص.ب:  اإلســالمي، 

We will acknowledge your complaint within 2 business 
days and strive to respond to your complaint within an 
estimated average of 5 business days

ســوف نتلقــى الشــكاوى الخاصــة بكــم فــي غضــون يومــي 
عمــل وسنســعى جاهديــن للــرد علــى شــكواكم فــي غضــون 

ــام عمــل فــي المتوســط 5 أي
Customer Acknowledgement إقرار المتعامل

I/We acknowledge the receipt of and understanding of this 
Key Fact Statement. I/We also acknowledge that I/we 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/We acknowledge 
and agree that the provision of any banking services which 
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.

أقر\نقــر باســتالم وفهــم بيــان الحقائــق األساســية هــذا، كمــا أقــر\
نقــر بأنني\بأننــا قــد فهمت\فهمنــا ميــزات المنتــج أو الخدمــة، 
وتســعيرتها، ومزاياهــا ومخاطرهــا والرســوم المرتبطــة بهــا 
ــوارد والمفصــل  ــه علــى النحــو ال وحقــوق المســتهلك والتزامات
أي  بــأن  وأوافق\نوافــق  أقر\نقــر  األساســية.  الحقائــق  بيــان  فــي 
خدمــة مصرفيــة يتــم تقديمهــا ســتكون وفًقــا لتقديــر بنــك دبــي 
ــا  ــع الشــروط واألحــكام المعمــول به اإلســالمي وتخضــع لجمي
ــة لبنــك  ضمــن الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفي

دبــي اإلســالمي، والتــي قــد يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر.

Customer 1:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 1:

التاريخ والوقت
أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز
توقيع المتعامل

Customer 2:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 2:

التاريخ والوقت
أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز
توقيع المتعامل

Customer 3:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 3:

التاريخ والوقت
أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز
توقيع المتعامل
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Customer 4:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 4:

التاريخ والوقت
أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز
توقيع المتعامل

Disclaimer: إخالء مسؤولية:

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.

تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســالمي ش.م.ع - 
الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركزي. تم 
تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات األساســية بهــدف 
ــم  ــي يت ــزات الرئيســية للمنتجــات والخدمــات الت تلخيــص المي
الترويــج لهــا وللتأكــد مــن فهــم العميــل المتعامــل للمنتجــات 
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــم قبــل أن يقــوم البنــك 
ــا أو  بتنفيــذ طلــب المتعامــل. ال تشــكل هــذه الوثيقــة (1) عرًض
ــه، أو (2) مشــورة  ــج ل ــج يتــم التروي ــا للتعامــل فــي أي منت طلبً
قانونيــة، أو ضريبيــة، أو تنظيميــة، أو ماليــة، أو محاســبية، أو 
شــرعية. إن أي قــرار يتعلــق بالحصــول علــى منتجــات وخدمــات 
بنــك دبــي اإلســالمي يجــب أن يســتند إلــى تحليــل مســتقل 
مــن قبــل العميــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي مســتند 
العــرض ذي الصلــة أو أي مســتند قانونــي آخر. يتحمل المتعامل 
ــى واستشــارة مستشــاريه القانونييــن أو  مســؤولية الرجــوع ال

الضريبييــن أو المالييــن واستشــارتهم بهــذا الشــأن. 

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 الرقم 2222 609 4 971+ أو بدالً من ذلك، تفضل 
www.dib.ae بزيارة
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