
  

 

 

 

 االسئلة الشائعة لمتعاملي البطاقات 
 

 بطاقة الخصم وبطاقة االئتمان من نور بنك

 

 عملية استبدال بطاقة نور بنك الخاصة بك

 

 لماذا يتم تغيير بطاقة نور بنك الخاصة بي إلى بطاقة بنك دبي اإلسالمي؟ .1

 .تم االستحواذ على نور بنك بواسطة بنك دبي اإلسالمي ومن ثم، فإننا بصدد نقل كافة المنتجات والخدمات إلى بنك دبي اإلسالمي 

 

 ماذا سيحدث بشأن بطاقة نور بنك الخاصة بي؟  .2

 سيتم إخطارك  إليك. سيتم استبدال بطاقة نور بنك الخاصة بك ببطاقة بنك دبي اإلسالمي وسيتم إرسال بطاقة بنك دبي اإلسالمي

 بشأن تسليم بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك من خالل رقم الهاتف المتحرك الخاص بك.

 

 هل ستظل بطاقة نور بنك الخاصة بي سارية المفعول مع بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة؟ .3

 نور بنك الخاصة بك سارية المفعول حتى استالم إشعار من طرفنا.ة ستظل بطاق 

 سنزودك بأحدث المعلومات بشأن تاريخ بدء استخدام بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك.0202ل نهاية شهر أكتوبر بحلو ، 

 

 هل سيتم فرض أي رسوم إضافية بشأن استبدال البطاقة؟ .4

 .لن يتم فرض أي رسوم إضافية بشأن استبدال بطاقة نور بنك الخاصة بك ببطاقة بنك دبي اإلسالمي 

 

 بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بي؟متى سأتسلم   .5

  ومع ذلك، نظراً للعدد 0202أغسطس شهر ستبدأ عملية تسليم بطاقة بنك دبي اإلسالمي عن طريق البريد السريع من منتصف .

 0202أغسطس  51الكبير للبطاقات المطلوب إصدارها وتوزيعها، سيتم تسليمك بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك فيما بين 

 .0202أكتوبر  51و

  شركة البريد السريع من أجل تسليمك بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك. من قبل سيتم االتصال بك 

 

 ؟0202أكتوبر  51ماذا سيحدث إذا لم أتسلم بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بي بحلول  .6

  لى المستلم من خالل رسالة نصية قصيرة عو يمكنك االتصال بشركة البريد السريع باستخدام رقم التتبع المرجعي الخاص بك

 رقم هاتفك المتحرك.

لمساعدتك، في حال عدم استالمك 0000 921 175+يُرجى االتصال على الهاتف المصرفي الخاص ببنك دبي اإلسالمي رقم 

 .0202أكتوبر  51لبطاقتك بحلول 

 رفي الدولي؟متى سأتسلم تفاصيل رقم حسابي لدى بنك دبي اإلسالمي ورقم الحساب المص .7

 .ستتلقى أوالً بطاقة الخصم من بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك عبر البريد السريع 

 في رسالة منفصلةسيتم إخطارك بتفاصيل حسابك لدى بنك دبي اإلسالمي ورقم الحساب المصرفي الدولي  ،ذلك بعد. 

 

 ؟متعامليأصدرتها ل( أو الشيكات التي الذي بحوزتيماذا سيحدث لدفتر شيكاتي من نور بنك ) .8

  وصالحاً لالستخدام حتى بعد نقل حسابك من نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي.نافذا سيظل دفتر الشيكات الخاص بك من نور بنك 

 .عالوة على ذلك، سوف يصرف بنك دبي اإلسالمي أي شيكات أصدرتها من نور بنك عند تقديمها 

 طلب دفتر شيكات جديد من بنك دبي ا ً إلسالمي من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق الهاتف يمكنك أيضا

 نقل الحساب. بعدالمتحرك أو من أي فرع من فروع بنك دبي اإلسالمي 

 

 

 



  

 

 

 

 ما هو حد بطاقة االئتمان الخاصة بي؟ .9

 ئتمانية ي اإلسالمي االسيظل حد االئتمان الخاص بك كما هو، حيث أنه سيتم نقله من بطاقة نور بنك االئتمانية إلى بطاقة بنك دب

 الجديدة الخاصة بك.

 يظل رصيدك في بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك كما كان في بطاقة نور بنك.س 

  خطة الدفع السهل أو إيزي كاش أو تحويل الرصيد الخاصة بك المتاحة في بطاقة نور بنك االئتمانية الخاصة بك إلى سيتم نقل

 ي الجديدة الخاصة بك. سوف تستمر في دفع أقساطك الشهرية الدورية حتى انتهاء المدد ذات الصلة.بطاقة بنك دبي اإلسالم

  الخاصة بك من نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي. و معامالت التجزئة النقدية معامالتالسيتم ترحيل 

 

 كيف يمكنني االستمرار في معامالتي في بطاقة الخصم الخاصة بي؟ .11

  النقدية الخاصة بك من نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي. المعامالت معامالت التجزئة و/أوسيتم ترحيل 

 

 ؟ةالجديدهي المزايا ما  .11

  نور بنك(من  ماستركارد الخاصة بكبطاقة الستحصل على بطاقة فيزا من بنك دبي اإلسالمي )لتحل محل 

  ك دبي اإلسالمي الجديدة التي ستحصل عليهابطاقة بنبحسب المزايا الخاصة بستكون مزايا البطاقة الخاصة بك 

  لالطالع على التفاصيل الكاملة للرسوم المفروضة على بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك، يرجى زيارة الموقع

 charges-of-https://www.dib.ae/scheduleاإللكتروني 

  لالطالع على شروط وأحكام بطاقة بنك دبي اإلسالمي، يرجى زيارةdib.ae 

 

 كم ستكون الرسوم السنوية لبطاقة بنك دبي اإلسالمي االئتمانية الجديدة الخاصة بي؟ .12

 لمنتجات البطاقة ذات الصلة. *يوضح الجدول التالي الرسوم السنوية

 الرسوم السنوية نوع البطاقة

ً  االئتمانيةبطاقة برايم إنفنيت   مجانا

ً  بطاقة برايم سغنتشر االئتمانية  مجانا

ً  بطاقة برايم البالتينية االئتمانية  مجانا

ً  بطاقة برايم الذهبية االئتمانية  مجانا

ً  بطاقة برايم الكالسيكية االئتمانية  مجانا

 مجاناً خالل السنة األولى بطاقة المستهلك البالتينية االئتمانية

 إماراتياً من السنة الثانية وما يليهادرهماً  511

 مجاناً خالل السنة األولى بطاقة المستهلك المجزية االئتمانية

 درهماً إماراتياً من السنة الثانية وما يليها 512

ً  5212 بطاقة اإلسالمي البالتينية للخصم الشهري  درهماً إماراتيا

ً درهماً إ 002 بطاقة اإلسالمي الذهبية للخصم الشهري  ماراتيا

ً  551 بطاقة اإلسالمي الكالسيكية للخصم الشهري  درهماً إماراتيا

ً  بطاقة اإلسالمي االئتمانية إنفنيت  مجانا

ً  بطاقة اإلسالمي االئتمانية البالتينية بالس  مجانا

ً  بطاقة اإلسالمي االئتمانية البالتينية  مجانا

ً  بطاقة اإلسالمي االئتمانية الذهبية بريميوم  مجانا

ً  بطاقة اإلسالمي االئتمانية الذهبية  مجانا

ً  بطاقة اإلسالمية االئتمانية الكالسيكية  مجانا

 .ياالئتمان حدال بتوفير واستخدام تتعلق وال االئتمان بطاقة مع المقدمة بالخدمات تتعلق الرسوم - *

 

 االئتمانية المستندة إلى عقد السلم؟ما هو معدل الربح الشهري الذي سيتم فرضه على بطاقة بنك دبي اإلسالمي   .13

 البطاقة تفعيل وقت في ٪5.51 قدره ثابت شهري معدل أساس على السلم عقد في عليه المنصوص السلم بيع سعر تحديد تم. 

https://www.dib.ae/schedule-of-charges


  

 

 

 

 اإلسالمي؟ دبي بنك من االئتمانية ببطاقتي السلم بيع سعر يرتبط كيف .14

 

  تخدامكاس. في وديعة وكالة السلم بيع ثمن وضع فسيتم مغطاة، بطاقة هي االئتمانية اإلسالمي دبي بنك بطاقة أنإذا اعتبرنا 

 ستحقةالم المدفوعات االستخدام هذا وسيحدد ،الوكالة وديعة من الخصم خالل سيتم من اإلسالمي دبي بنك للبطاقة االئتمانية من

 .االئتمانية اإلسالمي دبي بنك بطاقة عليك في

 

 ماذا سيحدث بعد ذلك؟ .15

  من خالل إرسال الرسالة النصية القصيرة فقط بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك فعيل تستحتاج إلى‘ACT'  متبوعة بآخر

 .0000رقم بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك إلى من أرقام  9

 :بعد أن تصبح بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك صالحة لالستخدام 

 

 

دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك ببيانات التجار المفضلين واالشتراكات المفضلة تأكد من تحديث تفاصيل بطاقة بنك  أ.

 التعليمات الدائمة.وكافة ( Samsung Pay( وسامسونج باي )Apple Payلديك عالوة على خدمة أبل باي )

متحرك من الهاتف اليمكنك تسجيل بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت / تطبيق  ب.

 بنك دبي اإلسالمي.

 رقم التعريف الشخصي السابق تقديمه لبدء االستفادة من المزايا.مع استخدام بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك  كيمكن ج.

  لهاتف ايمكنك تغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة بنك دبي اإلسالمي عن طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لدينا / تطبيق

 +.175 0 921 00000المتحرك / ماكينة الصراف اآللي لبنك دبي اإلسالمي والهاتف المصرفي رقم 

 

 يمكنني فعله عندما تصبح بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بي صالحة لالستخدام؟ ذاما  .16

  اإلسالمي الخاصة بكمدفوعات الفواتير باستخدام بطاقة الخصم واالئتمان من بنك دبي تسديد يمكنك 

 يمكنك االستفادة من خطط الدفع السهل في بطاقة بنك دبي اإلسالمي االئتمانية الخاصة بك 

 يمكنك تحويل األرصدة المتبقية من البطاقات المصرفية األخرى 

 يمكنك االستفادة من مزايا الحياة العصرية في بطاقاتك 

 

/ تفويض الخصم المباشر خاصتي لدى نور بنك والمربوطة ببطاقات نور بنك  هل سيتم تلقائياً تحويل جميع التعليمات الدائمة  .17

 إلى بنك دبي اإلسالمي أم سأحتاج إلى تقديم طلب مرة أخرى بخصوصها؟

 .ًسيتم تحويل تفويض الخصم المباشر تلقائيا 

 ى بنك دبي اإلسالمي.سيتم تحويل التعليمات الدائمة ضمن الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت من نور بنك تلقائياً إل 

  بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصةبالتعليمات الدائمة لدى التجار مرة أخرى. وستحتاج إلى استبدالها ستحتاج إلى إعداد 

 بك.

 

 إذا كان لدي بالفعل بطاقة من بنك دبي اإلسالمي هل سأحصل على بطاقة جديدة من بنك دبي اإلسالمي؟  .18

  بنك دبي اإلسالمي الجديدة لتحل محل بطاقة نور بنك الخاصة بكنعم، سيتم إصدار بطاقة 

 

 خرىأ وثائق توجد أنه إلى الترحيب باقة رسالة في ورد وقد اإلسالمي، دبي بنك من الجديدة االئتمانية بطاقتي استملت لقد  .19

 البطاقة؟ إلصدار المطلوب هو فما بطاقتي، استلمت أنني وبما. البطاقة إلصدار مطلوبة ستكون

  لم إذا فقط حميلهت سيتم االئتمانية لبطاقتك االئتماني فالحد ومع ذلك،. تلقيتهاالبطاقة التي بجانب أي بطاقة أخرى لن يتم إصدار 

 نيابة الوكالة ائقووث السلم عقد لتنفيذ وفقًا السلم إلى التورق من نور بنك من االئتمانية بطاقتك هيكلة نقل عند حجز أي لديك يكن

 ائتماني حد يأ استلمتها التي البطاقة تتضمن ال. الترحيب باقة في تلقيتها التي الرسالة في موضح هو كما وكيلك قبل من عنك

 . حيبالتر باقة في تلقيتها التي الرسالة في موضح هو " كماتاريخ التنفيذ" في االئتمان حد تحميل وسيتم عليها، محمل

 
 



  

 

 

 

 

 وعملية تغيير رقم التعريف الشخصيبطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك تفعيل 

 

 كيف يُمكن تفعيل بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بي؟  .21

  من خالل إرسال الرسالة النصية القصيرة فقط يمكنك تفعيل بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك‘ACT'  متبوعة بآخر

 .0000رقم بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك إلى من أرقام  9

 

 

 كيف يُمكن تغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بي؟  .21

  تغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك إال بعد السماح باستخدام بطاقة بنك يكون بإمكانك لن

 دبي اإلسالمي الخاصة بك.

  التعريف الشخصي باستخدام قنوات بنك دبي اإلسالمي التالية: الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت تغيير رقم سيكون بإمكانك

 0 921 00000والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وماكينة الصراف اآللي لبنك دبي اإلسالمي والهاتف المصرفي رقم 

175.+ 

 

 اإللكترونية؟ اتكيف يُمكن التسجيل بخصوص كشوف الحساب  .22

 عنوان بريدك اإللكتروني في خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر اإلنترنت أو خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية  سجل

ابات بخصوص حس ةاإللكتروني اتعبر الهاتف المتحرك أو من خالل فروع بنك دبي اإلسالمي واشترك في خدمة كشوف الحساب

 بطاقة االئتمان والحسابات البنكية الخاصة بك.

 

 الهاتف المتحرك والمحفظة الرقميةخدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر اإلنترنت / تطبيق في تسجيل ال

 

 كيف يُمكن تفعيل خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر اإلنترنت الخاصة بك؟  .23

 تفعيل خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر اإلنترنت الخاصة بك إال بعد السماح باستخدام بطاقة بنك دبي  يكون بإمكانك لن

 اإلسالمي الخاصة بك.

 قم بطاقة ر، الخطوات الواجب اتباعها: ينبغي أن يكون لديك أي واحد مما يلي: رقم بطاقة الخصم ورقم التعريف الشخصي للبطاقة

 الشخصي للبطاقة. االئتمان ورقم التعريف

  الموقع اإللكتروني قم بزيارةwww.dib.ae "وانقر فوق "اإلسالمي أون الين 

 "انقر فوق عالمة التبويب "مستخدم جديد" واختر "التسجيل اآلن 

 اختر أفراد<<أصحاب البطاقات 

 لوبة.اتبع التعليمات إلعداد هوية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وبيانات اعتماد األمان المط 

 

 كيف يُمكن تفعيل خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر الهاتف المتحرك الخاص بك؟  .24

  لن يكون بإمكانك تفعيل خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر الهاتف المتحرك الخاصة بك إال بعد السماح باستخدام بطاقة

 بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك.

  قم بطاقة ر، أن يكون لديك أي واحد مما يلي: رقم بطاقة الخصم ورقم التعريف الشخصي للبطاقةالخطوات الواجب اتباعها: ينبغي

 االئتمان ورقم التعريف الشخصي للبطاقة.

  قم بتحميل تطبيق بنك دبي اإلسالمي على هاتفك الذكي عن طريق زيارة متجر التطبيقات أبل ستور(Apple Store ) أو جوجل

 .(Google Play) بالي

 فوق األيقونة "تسجيل" في شاشة تسجيل الدخول إلى تطبيق بنك دبي اإلسالمي انقر 

 أدخل تفاصيل بطاقتك ورقم التعريف الشخصي وتحقق من الصحة 

 قم بإعداد هوية المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وبيانات اعتماد األمان 

 

 



  

 

 

 

 Samsung( وسامسونج باي )Apple Payباي )كيف يُمكن تفعيل بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك في خدمة أبل   .25

Pay؟) 

  سيكون بإمكانك إضافة بطاقة االئتمان أو الخصم من بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك إلى المحافظ الرقمية مثل أبل باي

(Apple Pay( وسامسونج باي )Samsung Pay.ويمكن فعل ذلك بمجرد السماح باستخدام بطاقتك .) 

  خدمة جوجل باي(Google Pay.غير متاحة حالياً في بنك دبي اإلسالمي ) 

 

 

 هل سيستمر تطبيق نور إنفينيتي؟  .26

  سيتم إيقاف تفعيل تطبيق إنفينيتي من نور بنك.0202أكتوبر  55اعتباراً من ، 

  المي دبي اإلسمكافآت الوالء من خدمات بنك كافة مع ذلك، يمكنك االستفادة من سلسلة من المزايا وخيارات االسترداد بخصوص

 المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيق الهاتف المتحرك لبنك دبي اإلسالمي.

 

ني االطالع على تاريخ المعامالت السابقة لبطاقة نور بنك الخاصة بي من خالل خدمات بنك دبي اإلسالمي امككون بإهل سي  .27

 المصرفية عبر اإلنترنت؟

 في قسم "كشف الحساب" في خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر  يمكنك االطالع على معامالتك السابقة لدى نور بنك

 اإلنترنت.

 

 مزايا وعروض نور بنك الخاصة بك

 

 هل سأستمر في الحصول على مزايا بطاقة نور بنك االئتمانية في بطاقة بنك دبي اإلسالمي االئتمانية أيضاً؟  .28

  بطاقات بنك دبي اإلسالمي.مزايا وعروض بطاقة نور بنك بمزايا سيتم استبدال كافة 

 ماذا سيحدث في أميال خطوط الطيران الخاصة بي؟  .29

 .يمكنك تحويل أميالك إلى حساب برنامج المسافر الدائم الخاص بك، حتى فترة سريان بطاقة نور بنك الخاصة بك 

ص بطاقة بنك دبي أملك درع حماية ائتماني بخصوص بطاقة نور بنك االئتمانية الخاصة بي، هل سيستمر أيضاً بخصو  .31

 اإلسالمي الخاصة بي؟

 .نعم، تأتي بطاقة بنك دبي اإلسالمي االئتمانية الخاصة بنك مع ميزة درع الحماية االئتماني 

 

لقد ألغيت اشتراكي بخصوص خدمة درع الحماية االئتماني في بطاقة نور بنك االئتمانية الخاصة بي، فهل سيتم إلغاء تفعيلها   .31

 بنك دبي اإلسالمي االئتمانية الخاصة بي؟تلقائياً في بطاقة 

  لن يتم تفعيل ميزة درع الحماية االئتماني في بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك إذا كنت قد ألغيت اشتراكك في هذه الميزة في

 بطاقة نور بنك االئتمانية الخاصة بك.

 

 الخاصة بكنقاط مكافآت الوالء 

 

 صة بي لدى نور بنك؟سيحدث في نقاط المكافأة الخا ذاما  .32

 .سيتم تحويل نقاط مكافآت نور بنك الخاصة بك إلى مكافآت الوالء لدى بنك دبي اإلسالمي 

  أي رصيد غير مسترد من نقاط مكافآت نور بنك الخاصة بك سيتم ترحيله إلى بنك دبي اإلسالمي في تاريخ الترحيل بصفتها

 ي( وسيتم إضافتها إلى حساب الوالء الخاص بالعميل.مكافآت الوالء )بالقيمة المعادلة بالدرهم اإلمارات

  :لالطالع على تفاصيل مكافآت الوالء، يرجى النقر هنا-services/walaa-https://www.dib.ae/personal/other

rewards 

 

 سأحصل عليها بخصوص مكافآت نور بنك الخاصة بي؟كم عدد مكافآت الوالء التي   .33

  مكافأة والء لكل نقطة مكافأة نور بنك 0عدد ستحصل على. 

 

https://www.dib.ae/personal/other-services/walaa-rewards
https://www.dib.ae/personal/other-services/walaa-rewards
https://www.dib.ae/personal/other-services/walaa-rewards


  

 

 

 

 مكافآتي الجديدة لدى بنك دبي اإلسالمي؟ ستنتهي صالحيةمتى   .34

 .سيظل تاريخ اكتساب نقاط المكافأة الخاصة بك كما هو 

   من تاريخ اكتسابها من نور بنك  شهراً  59تنتهي صالحية مكافآت الوالء بعد 

  يرجى النقر هنا: والصالحيةلالطالع على تفاصيل اكتساب مكافآت الوالء والمزايا ،dib.ae/personal/other-

services/walaa-rewards 

 

 ؟االطالع على المكافآت وكيف يمكننا استرداد المكافآتسيكون بإمكاننا متى   .35

 الوالء واستردادها من خالل خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر اإلنترنت / تطبيق  سيكون بإمكانك االطالع على مكافآت

الهاتف المتحرك لبنك دبي اإلسالمي. وسيتم تقديم خيار االسترداد بعد السماح باستخدام بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة 

 بك.

 

 ازعات مدفوعات البطاقة الخاصة بكاستفسارات ومن

 

بخصوص بطاقة بنك دبي اإلسالمي االئتمانية الخاصة بي من خالل األنصاري  من قبليهل يُمكنني سداد المدفوعات المستحقة   .36

 للغير؟ ةللصرافة أو أي قنوات دفع أخرى مملوك

  نوات و أي قللصرافة أ يبطاقة بنك دبي اإلسالمي االئتمانية الخاصة بك من خالل األنصارالخاصة بال يُمكنك سداد المدفوعات

 دفع أخرى مملوكة للغير.

  لسداد الرصيد المستحق عليك مثل خدمات بنك دبي اإلسالمي المصرفية عبر اإلنترنت / تطبيق دفع متعددة يُمكنك استخدام قنوات

عبر  لالهاتف المتحرك لبنك دبي اإلسالمي وأجهزة إيداع النقد الخاصة ببنك دبي اإلسالمي وفروع بنك دبي اإلسالمي. التحوي

 اإلنترنت من حساب مصرفي آخر خاص بك في اإلمارات.

 

 لدينا نزاع قائم بشأن معاملة بطاقة ائتمان / خصم؟ ماذا سيحدث في النزاع؟  .37

  النزاعات / طلبات استرداد الرسوم المفتوحة من نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي، في بطاقة بنك دبي اإلسالمي كافة سيتم ترحيل

 حل النزاع.لاالعتيادية بك. وسيتم حل النزاع بواسطة فريق بنك دبي اإلسالمي وفقاً لعملية ماستركارد / فيزا الجديدة الخاصة 

 أيضاً تقديم شكوى نزاع / استرداد رسوم جديدة بخصوص المعامالت بشأن بطاقة نور بنك القديمة الخاصة بك، يكون بإمكانك س

 يوماً من تاريخ المعاملة. 52في غضون 

 

 بطاقة نور بنك قبل استبدالها ببطاقة بنك دبي اإلسالمي؟فقدت ماذا سيحدث في حال   .38

 .يمكنك تقديم طلب لبطاقة بديلة من نور بنك، وذلك حتى تكون بطاقتك الخاصة من دبي اإلسالمي صالحة لإلستخدام 

 

 لمزيد من االستفسارات؟  .39

 أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني  0000 921 175+ يمكنك االتصال على الهاتف المصرفي لبنك دبي اإلسالمي رقم

contactus@dib.ae .المدار بواسطة مركز االتصال 

 .dib.aeلمزيد من التفاصيل بشأن منتجات وخدمات بنك دبي اإلسالمي، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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