
Schedule of Charges

الئحة رسوم الخدمات المصرفية

Al Islami Cardsبطاقات اإلسالمي

رسوم أخرى على بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم الشهري

94.50رسوم السحب النقدي**** )لكل معاملة(

رسوم السحب النقدي الدولي لفيزا وماستركارد* 
26.25)لكل معاملة(

236.25االلتزام بالتبرع عند السداد المتأخر )لكل حالة(

رسوم إعادة اإلصدار أو االستبدال )خصم شهري/
أخرى( )لكل طلب(

 52.50

47.25رسوم كشف الحساب المطابق )لكل طلب(

26.25رسوم نسخة قسيمة البيع )لكل طلب(

معدل الربح الشهري على َسَلم )لبطاقات ائتمان 
سكاي واردز طيران اإلمارات وفالي دبي وبطاقة 

المستهلك وبطاقة سكني(
لغاية %3.49

288.75رسوم الترقية**

رسوم االستخدام الدولي )ما عدا الدرهم اإلماراتي( 
)لكل معاملة( 

3.70% من قيمة 
المعاملة

رسوم االستخدام الدولي )للدرهم اإلماراتي( )لكل 
معاملة(

 2.09% من قيمة 
المعاملة

0.94% من القيمة رسوم التغطية التكافلية لالئتمان )شهريًا(
المتبقية للمعاملة

مجانًاالسداد عبر شيك بنك دبي اإلسالمي

مجانًاالرسوم السنوية للبطاقة التابعة وبطاقة اإلنترنت

خطة الدفع الممتدة لمشتريات التجزئة 
والمعامالت النقدية )مثل الدفع النقدي من 

البطاقة، وتحويل الرصيد، وخطة السداد الميسرة، 
وتحويل الرصيد الكامل، إلخ(***

على النحو التالي

52.50إصدار شهادة مديونية )لكل طلب(

*رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي غير التابعة لبنك دبي اإلسالمي 

خارج الدولة. **في حال الترقية الدائمة وإضافة جميع ميزات البطاقة المعدلة. 
***سينخفض استحقاق المتعامل للمكافآت والمزايا التقديرية المعمول بها 

)بما في ذلك استحقاقه للربح( بشكل تناسبي، بالقدر الذي استخدمه المتعامل 
لتسهيالت خطة الدفع الميسرة من بطاقة االئتمان. **** سيتم تطبيق رسوم 

السحب النقدي على المعامالت التي تتم عند التاجر المصنف من قبل فيزا 
/ ماستركارد كمؤسسة غير مالية مثل العملة المشفرة والعملة األجنبية 

والطلبات المالية )وليس التحويل البنكي( وشراء / تحميل بطاقة القيمة 
المخزنة والشيكات السياحية

بطاقة اإلسالمي للخصم

مجانًابطاقة خصم جديدة

مجانًاتجديد البطاقة

مجانًااستبدال أو إعادة إصدار بطاقة )بدل تالف ألسباب فنية(

استبدال أو إعادة إصدار بطاقة )بدل تالف أو فقدان البطاقة 
26.25أو الرقم السري للبطاقة( )لكل طلب(

26.25رسوم نسخة قسيمة البيع )لكل طلب(

لكل معاملة السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك داخل الدولة ( 2
سحب(

السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك خارج الدولة 
ضمن منطقة التعاون الخليجي

لكل معاملة  ( 6
سحب(

السحب النقدي من أجهزة غير تابعة للبنك خارج الدولة 
وخارج منطقة التعاون الخليجي

21 )لكل معاملة 
سحب(

استعالم عن الرصيد عبر أجهزة الصراف اآللي لبنوك أخرى 
لكل معاملة(داخل اإلمارات ( 1

استعالم عن الرصيد عبر أجهزة الصراف اآللي لبنوك أخرى 
لكل معاملة(ضمن منطقة التعاون الخليجي ( 3

معاملة مرفوضة عبر أجهزة الصراف اآللي لبنوك أخرى 
لكل معاملة(داخل اإلمارات ( 1

رسوم حماية المعامالت المصرفية )على بطاقات 
40.95 في الشهرالخصم(

3.25% من قيمة رسوم االستخدام الدولي )ما عدا الدرهم اإلماراتي(
المعاملة

2.09% من قيمة رسوم االستخدام الدولي )للدرهم اإلماراتي(
المعاملة

جميع الرسوم والمصاريف بالدرهم اإلماراتي ما لم ينص على خالف ذلك

Other Fee & Charges for all Credit & Charge Cards

Cash Withdrawal Fee**** (Per Transaction) 94.50

Visa and MasterCard International withdrawal fees* 
(Per Transaction)

26.25

Undertaking to donate due to Late Payment (per 
instance)

236.25

Reissuance or Replacement Fee (Charge/Others) 
(Per Request)

52.50

Duplicate Statement Fee (Per Request) 47.25

Copy of Sales Voucher (Per Request) 26.25

Monthly Profit Rate on Salam (for Emirates 
Skywards, Flydubai, Consumer and MyHome Credit 
Cards)

upto 3.49%

Upgrade Fee** 288.75

International Usage Fee [non-AED]  (Per Transaction) 
3.70% of transaction 

amount

International Usage Fee [AED]  (Per Transaction)
2.09% of transaction 

amount

Credit Shield Takaful Contribution (per month)
0.94% of the 

outstanding amount

Payment Through DIB Cheque Free

Annual Fee for Supplementary & Internet Cards Free

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

as below

Issuance of Liability Letter (Per Request) 52.50

*Cash Withdrawal fee for non-DIB ATM’s made Internationally. **In case of 
permanent upgrade and addition of all features for new updated card. *** 

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. 
****Cash withdrawal advance charges will apply on transaction made at 
merchant categorized by VISA / MasterCard as non-financial institution such as 
cryptocurrency, Foreign Currency, Money Orders (Not Wire Transfer), Stored Value 
Card Purchase/Load, and Travelers Cheques

Al Islami Debit Card

New Debit Card Free

Renewal Free

Card Replacement/Re-issuance (damaged due to 
technical problem)

Free

Card Replacement/Re-issuance (damaged / lost card/
pin) (per request)

26.25

Copy of Sales Voucher (per request) 26.25

Cash withdrawal from non-DIB ATM within the UAE 2 (per transaction)

Cash withdrawal from non-DIB ATM within the GCC 6 (per transaction)

Cash withdrawal from non-DIB ATM outside the UAE 
and GCC

21 (per transaction)

Balance enquiry through non-DIB ATM within UAE 1 (per transaction)

Balance enquiry from non-DIB ATM within the GCC 3 (per transaction)

Declined transaction through non-DIB ATM within 
UAE

1 (per transaction)

Transaction Protect Fee (on debit cards) 40.95 per month

International Usage Fee (Non AED)
3.25% of transaction 

amount

International Usage Fee (AED)
2.09% of transaction 

amount

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

Product 
Type

Al Islami Credit Cards
Al Islami Prime 

Credit Cards
Al Islami 

Charge Cards

Monthly 
Subscription 

Fee 

Annual 
Fee

Monthly 
Profit 

Rate on 
Salam

*Annual 
Fee

Annual Fee

Classic 195 Free
up to 

3.49%
Free 315

Gold 375 Free
up to 

3.49%
Free 420

Gold 
Premium

475 Free NA NA NA

Platinum 600 Free
up to 

3.49%
Free 1,050

Platinum 
Plus

600 Free NA NA NA

Signature NA NA
up to 

3.49%
Free NA

Infinite 1,000 Free
up to 

3.49%
Free NA

*Annual fee for Emirates Skywards co-branded credit card:
Platinum – AED 525  |  Signature – AED 1,575  |  Infinite – AED 2,625
*Annual fee for flydubai co-branded credit card:
Classic – AED 367.50  |  Platinum – AED 525  |  Signature – AED 787.50

*Annual fee for Consumer Card:
Reward - AED 157.50  |  Platinum - AED 208.95

بطاقات اإلسالمي 
االئتمانية

بطاقات اإلسالمي 
برايم االئتمانية

بطاقات اإلسالمي 
للخصم الشهري

نوع 
البطاقة

الرسوم 
السنوية

رسوم 
االشتراك 
الشهري

الرسوم 
السنوية*

معدل الربح 
الشهري 

لمنتج 
َسَلم

الرسوم السنوية

مجانًا 195 مجانًا لغاية %3.49 315 الكالسيكية

مجانًا 375 مجانًا لغاية %3.49 420 الذهبية

مجانًا 475 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الذهبية 
بريميوم

مجانًا 600 مجانًا لغاية %3.49 1,050 بالتينيوم

مجانًا 600 ال يوجد ال يوجد ال يوجد بالتينيوم 
بالس

ال يوجد ال يوجد مجانًا لغاية %3.49 ال يوجد سيغنتشر

مجانًا 1,000 مجانًا لغاية %3.49 ال يوجد إنفنيت

*الرسوم السنوية لبطاقة سكاي واردز طيران اإلمارات االئتمانية ذات العالمة المشتركة: 

البالتينية – 525 درهمًا | سيغنتشر – 1,575 درهم | إنفنيت – 2,625 درهمًا
*الرسوم السنوية لبطاقة فالي دبي االئتمانية ذات العالمة المشتركة: الكالسيكية – 

367.50 درهمًا | البالتينية – 525 درهم | سيغنتشر – 787.50 درهمًا

*الرسوم السنوية لبطاقة المستهلك ذات العالمة المشتركة: المجزية – 157.50 

درهمًا | البالتينية – 208.95 درهم

www.dib.ae/soc لالطالع على جميع التفاصيل الخاصة بالمنتج والتحذيرات، تفضل بزيارة

For a list of detailed charges & fees, please visit www.dib.ae/soc

Effective November 1, 2022 تطبق ابتداء من 1 نوفمبر، 2022


