األسئلة الشائعة الخاصة لمتعاملي إدارة الثروات
الحسابات والودائع
 .1كيف سيقوم البنك بإشعاري بمجرد تغيير حسابي لدى نور بنك إلى حساب بنك دبي اإلسالمي؟
بوصفك متعامل لدينا ،ستتلقى إشعارا من البنك قبل ترحيل حسابك بنك (الحساب الجاري /حساب التوفير /الحساب
المزدوج /حساب التوفير االلكتروني /حساب سكاي مايلز /الودائع االستثمارية وودائع الوكالة) يتضمن رقم تعريف
المتعامل ورقم الحساب لدى بنك دبي اإلسالمي.
 .2هل ستتأثر خدماتي بمجرد ترحيل حسابي من نور بنك إلى بنك دبي االسالمي؟
سيتم ترحيل جميع الحسابات البنكية والبطاقات من نور بنك إلى حسابات بنك دبي اإلسالمي ،وعليه ستتسلم بطاقة خصم
مباشر أو بطاقة ائتمانية جديدة حسب المتبع ،وسيمكنك الوصول إلى اإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف الذكية الخاص
ببنك دبي اإلسالمي باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة االئتمانية الجديدة ما إن يتم تفعيلها وتصبح جاهزة
لالستخدام ،وعند نهاية شهر أكتوبر  0202سوف نقوم باطالعك بتاريخ بداية استخدام بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة
بك .لتفعيل بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة االئتمانية أرسل كلمة "  " ACTمتبوعة بآخر  6أرقام من أرقام بطاقة بنك
دبي اإلسالمي الخاصة بك في رسالة نصية إلى رقم  4224يرجى تفعيل البطاقة قبل التسجيل في خدمة اإلسالمي أون
الين وتطبيق الهواتف الذكية.
 .3كيف يمكنني الوصول إلى حسابي بالعملة األجنبية لدى نور بنك بعد الترحيل بما أن السحب النقدي بالعملة األجنبية
غير متوفر في فروع بنك دبي اإلسالمي؟
يمكنك إدارة حسابك بالعملة األجنبية عبر القنوات المصرفية الرقمية لبنك دبي اإلسالمي ،أي الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت من بنك دبي اإلسالمي وتطبيق الهاتف المتحرك من بنك دبي اإلسالمي بعد تنشيط بطاقة بنك دبي اإلسالمي
الخاصة بك.
 .4ماذا سيحدث لدفتر الشيكات الخاص بي من نور بنك )في حوزتي( أو الشيكات التي أصدرتها؟
سيظل دفتر شيكات نور بنك الخاص بك ساري المفعول وصالح لالستخدام حتى بعد تحويل حسابك من نور بنك إلى بنك
دبي اإلسالمي وكذلك الشيكات التي أصدرتها .باإلضافة إلى أنه يمكنك التقدم بطلب للحصول على دفتر شيكات جديد من
خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت لبنك دبي اإلسالمي تطبيق الهاتف المتحرك أو أقرب فرع لبنك دبي اإلسالمي
بعد نقل حسابك.
 .5من أي فرع يمكنني الوصول إلى حساب نور بنك السابق الخاص بي؟
يمكنك زيارة أي فرع من فروع بنك دبي اإلسالمي األقرب إليك للوصول إلى حسابك .علما ً بأن الفرع الحالي الذي
يستخدمه متعاملو نور ولث في شارع الشيخ زايد سيستمر تحت مظلة بنك دبي اإلسالمي .لمزيد من التفاصيل حول قائمة
الفروع ،يرجى الرجوع إلى .www.dib.ae
 .6هل ستتأثر خدماتي بمجرد ترحيل حسابي من نور بنك إلى بنك دبي االسالمي؟
سيُنقل رصيد حسابك وسجل معامالتك بالكامل إلى بنك دبي االسالمي في يوم الترحيل ،على الرغم من أنك ستواجه
انقطاعا مؤقتا في الخدمات ،إال أننا سنبقيك على اطالع مسبق وسنبذل قصارى جهدنا لتزويدك بتجربة انتقال سلسة.

 .7لدي حساب حالي لدى بنك دبي اإلسالمي ،لكن لم يتم ربط حسابي لدى نور بنك بهذا الحساب؟
يرجى االتصال بمدير العالقة الخاص بك الذي سيرشدك إلى كيفية القيام بذلك.

 .8هل يمكن ربط بطاقة الخصم الخاصة بي من بنك دبي اإلسالمي بحساب نور بنك السابق أيضًا؟
نعم .ستحتاج إلى زيارة فرعنا وتقديم طلب بذلك الخصوص بعد الترحيل.
 .9هل سأكون قادرا على االطالع على سجل كشوف حساب نور بنك الخاص بي المتعلقة بأي معامالت سابقة؟
المعامالت الدائنة والمدينة لنور بنك خالل سنة واحدة سابقة ستكون متاحة على اإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف
الذكية الخاص ببنك دبي اإلسالمي عن طريق خيار كشف الحساب.
 .11كيف يمكنني الحصول على كشف حساب نور المصرفي ألكثر من سنة؟
ستحتاج إلى زيارة فرعنا وتقديم الطلب إلى مدير العالقات المصرفية الخاص بك.
 .11هل سيتغير معدل الربح الحالي الخاص بنا؟
كال .لن يتغير معدل ربح المعامالت القائمة.
 .12هل ستتغير رسوم البنك؟
نعم ،يتم تطبيق الرسوم وفقا ً لالئحة رسوم الخدمات المصرفية لبنك دبي اإلسالمي .للحصول على جدول الرسوم
التفصيلي لدينا ،يرجى النقر هناhttp://www.dib.ae/soc :
 .13ماذا سيحدث لحالة نور ولث الخاصة بي؟
ستتتنتهي حالتتة نتتور ولتتث الخاصتتة بتتك بمجتترد اكتمتتال التتدمع .إذا كنتتت متتن المتعتتاملين األفتتراد ،ستتتندرج ضتتمن
الفئتتتة الجديتتتدة فتتتي بنتتتك دبتتتي اإلستتتالمي تحتتتت استتتم أعيتتتان للختتتدمات المصتتترفية الحصتتترية .يرجتتتى االتصتتتال
بمدير العالقات المصرفية الخاص بك لمزيد من التفاصيل.
 .14هل سأستمر في التمتع بإعفاء الرسوم والخصومات التي كنت أحصل عليها من نور ولث؟
ستتتتتمتع بجميتتتع مزايتتتا وامتيتتتازات أعيتتتان للختتتدمات المصتتترفية الحصتتترية .ستتتيتم تطبيتتتق الرستتتوم والمصتتتروفات
وفقًتتتا لالئحتتتة رستتتوم الختتتدمات المصتتترفية الخاصتتتة ببنتتتك دبتتتي اإلستتتالمي .يرجتتتى زيتتتارة  www.dib.aeلمزيتتتد
من التفاصيل.
 .15هل هناك رسوم عضوية في أعيان للخدمات المصرفية الحصرية؟
يتتتتم فتتتر رستتتوم العضتتتوية فتتتي أعيتتتان للختتتدمات المصتتترفية الحصتتترية علتتتى أستتتا شتتتهري فقتتتط لمتعتتتاملي
أعيان ممن ال يملكون الحد األدنى من المعايير .سيسري ذلك على أسا فوري بعد الترحيل.
 .16كيف أقوم بالترقية إلى وجاهة للخدمات المصرفية الخاصة؟
إذا كنتتتتت تستتتتتوفي معتتتتايير تأهيتتتتل رصتتتتيد العالقتتتتة اإلجماليتتتتة بحتتتتد أدنتتتتى  000220222درهتتتتم (ثالثتتتتة ماليتتتتين
وخمستتتمائة ألتتتف درهتتتم) ،فأنتتتت مؤهتتتل للحصتتتول علتتتى ختتتدمات وجاهتتتة للختتتدمات المصتتترفية الخاصتتتة .يرجتتتى
التحدث إلى مدير العالقة الخاص بك والذي سيرشدك إلى كيفية الترقية.
 .17ما هي فئة حسابي إذا كان لدي حساب في نور بنك وبنك دبي اإلسالمي؟
سيستتتتمر تطبيتتتق الفئتتتة الحاليتتتة الخاصتتتة بتتتك لتتتدى بنتتتك دبتتتي اإلستتتالمي .يمكنتتتك ترقيتتتة أو تخفتتتي
عن طريق تقديم طلب من خالل مدير العالقة الخاص بك أو زيارة أقرب فرع لبنك دبي اإلسالمي.

فئتتتة حستتتابك

 .18من سيكون مدير العالقة الخاص بي إذا كان لدي حساب في كل من بنك دبي اإلسالمي ونور بنك؟
ستتيظل متتدير العالقتتة الختتاص بتتك هتتو متتدير عالقتتتك فتتي بنتتك دبتتي اإلستتالمي .إذا كنتتت ترغتتب فتتي تغييتتر متتدير
العالقتتتتة الختتتتاص بتتتتك ،نرجتتتتو االتصتتتتال علتتتتى التتتترقم ( 622022626حتتتتتى  03أكتتتتتوبر  )0202أو التتتترقم
( +66346260000اعتبارا ً من  3نوفمبر  0202فصاعدًا) لتقديم المساعدة لك.

 .19من سيكون مدير العالقة الخاص بي إذا لم أكن من المتعاملين الحاليين لبنك دبي اإلسالمي؟
سيظل مدير العالقة الخاص بك هو مدير عالقتك الحالي في نور بنك.
 .21من يمكنني التحدث معه بخصوص االستفسارات المتعلقة بحسابي في نور ولث؟
في حال وجود أي أسئلة ،يرجى التواصل معنا عبر أحد الخيارات التالية:




اتصل بمدير العالقة الخاص بك.
اتصتتتتتل بنتتتتتا علتتتتتى ( 622022626حتتتتتتى  03أكتتتتتتوبر  )0202أو ( +66346260000اعتبتتتتتارا ً
من  3نوفمبر .)0202
تفضَّل بزيارة أقرب فرع لبنك دبي اإلسالمي.

 .21قمت بتوكيل أحد األشخاص لتفعيل حسابي في نور بنك .هل سينطبق األمر ذاته على حسابي بمجرد ترحيله إلى بنك
دبي اإلسالمي.
نعم ،سيستمر تطبيق ذلك.
 .22ه ل سأس تمر ف ي التمت ع بتس هيالت الض مان الخاص ة بالتص رف بموج ب التعليم ات الموجه ة عب ر البري د
اإللكتروني /الفاكس على حسابي في بنك دبي اإلسالمي؟
ستتيتم الستتماع بمعتتامالت محتتددة فقتتط متتن ختتالل الضتتمان .يرجتتى االتصتتال بمتتدير العالقتتة الختتاص بتتك لمعرفتتة
المزيد من التفاصيل.
 .23ه ل ستظل بطاقة نور بنك الخاصة بي سارية المفعول مع بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة؟
ستظل بطاقة نور بنك الخاصة بك سارية المفعول حتى استالم إشعار من طرفنا.
بحلتتتول نهايتتتة شتتتهر أكتتتتوبر  ، 0202ستتتنزودك بأحتتتدث المعلومتتتات بشتتتأن تتتتاريخ بتتتدك استتتتخدام بطاقتتتة بنتتتك دبتتتي
اإلسالمي الخاصة بك.
 .24إذا كان لدي بالفعل بطاقة من بنك دبي اإلسالمي هل سأحصل على بطاقة جديدة من بنك دبي اإلسالمي؟
نعم ،سيتم إصدار بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة لتحل محل بطاقة نور بنك الخاصة بك.

الخدمات المصرفية لألفراد
 .25كيف أستطيع الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر االنترنت وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بنور بنك؟
سيتم ترحيل جميع الحسابات البنكية والبطاقات من نور بنك إلى حسابات بنك دبي اإلسالمي ،وعليه ستتسلم بطاقة خصم مباشر أو
بطاقة ائتمانية جديدة حسب المتبع ،وسيمكنك الوصول إلى اإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف الذكية الخاص ببنك دبي اإلسالمي
باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة االئتمانية الجديدة ما إن يتم تفعيلها وتصبح جاهزة لالستخدام ،وعند نهاية شهر أكتوبر
 0202سوف نقوم باطالعك بتاريخ بداية استخدام بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك.
لتفعيل بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة االئتمانية أرسل كلمة " "ACTمتبوعة بآخر  6أرقام من أرقام بطاقة بنك دبي اإلسالمي
الخاصة بك في رسالة نصية إلى رقم .4004
يرجى تفعيل البطاقة قبل التسجيل في خدمة اإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف الذكية.

 .26هل ستظل بيانات اعتماد تسجيل دخول المستخدم الخاصة بي كما هي للوصول لإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف
الذكية؟
ال ،بيانات اعتماد تسجيل دخول المستخدم الخاصة بك لن تظل كما هي.
يرجى التأكد من تفعيل بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة االئتمانية اوالً حتى يتسنى لك التسجيل بخدمة اإلسالمي أون الين وتطبيق
الهواتف الذكية.
للوصول السريع يمكنك استخدام خيار ’الدخول السريع في اإلسالمي أون الين  ،https://online.dib.aeأو خاصية ”“MPIN
الموجودة بتطبيق الهواتف الذكية الخاص ببنك دبي اإلسالمي.
تسجيل المستخدم
اإلسالمي أون الين:



اضغط على "مستخدم جديد" الموجودة في صفحة تسجيل الدخول الرئيسة الخاصة باإلسالمي أون الين
،https://online.dib.ae
اختر أفراد > أصحاب البطاقات > أدخل رقم البطاقة المفعلة والرمز السري ثم اتبع الخطوات البسيطة التالية الستكمال
التسجيل.

تطبيق الهواتف الذكية:




حمل تطبيق الهواتف الذكية الخاص ببنك دبي اإلسالمي من متجر التطبيقات ()App Store / Google Play
اضغط على "تسجيل" الموجودة في صفحة تسجيل الدخول الرئيسة بتطبيق الهواتف الذكية.
أدخل رقم البطاقة المفعلة والرمز السري ثم اتبع الخطوات البسيطة التالية الستكمال التسجيل.

 .27ماذا سيحدث لقائمة المستفيدين المسجلين وسجل الفواتير المحفوظة وأوامر الدفع الدائمة المجدولة التي كانت مسجلة
بالخدمات المصرفية عبر االنترنت وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بنور بنك.
سيتم ترحيل قائمة المستفيدين وسجل الفواتير المحفوظة ،التي تم إعدادها بالخدمات المصرفية عبر االنترنت وتطبيق الهواتف
الذكية الخاص بنور بنك وستكون متاحة لك على اإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف الذكية الخاص ببنك دبي اإلسالمي.
سيتم ترحيل قائمة دفعاتك المتكررة المحفوظة الخاصة بسداد الفواتير وأوامر الدفع الدائمة الدورية إلى اإلسالمي أون الين وتطبيق
الهواتف الذكية الخاص ببنك دبي اإلسالمي وسيتم إجرائها حسب إعداداتك.
لن يتم ترحيل المعامالت التالية ،ويرجى منك إعداد خيار دفع بديل لتجنب أي معوقات في الحاالت التالية:
-

قائمة الدفعات المتكررة للفواتير وأوامر الدفع الدائمة الدورية التي تستمر ألكثر من  5أعوام.
قائمة الدفعات المتكررة للفواتير وأوامر الدفع الدائمة الدورية التي أجريت لتتكرر بشكل سنوي أو أجريت من خالل الحسابات
بالعملة األجنبية.
الدفعات وطلبات التحويل وأوامر الدفع الدائمة المقررة لمرة واحدة في أي تاريخ بعد  13أكتوبر .0202
يجب على المستفيدين الذين هم من متعاملي بنك دبي اإلسالمي والذين يمكن أن يكونوا قد تم إعدادهم في قائمة "التحويالت
المحلية" أن يتم إضافتهم مجددا ً في قائمة مستفيدي التحويالت تحت فئة "حسابات أخرى داخل البنك".

* دفع الفواتير للمستفيدين التاليين لن يكون متاحا بشكل فوري ولكن سيتم إضافتهم في مرحلة الحقة ،ولن يتم إجراء أية مدفوعات
مقررة لهم بعد تاريخ  13أكتوبر .0202

 .3شرطة دبي
 .0إمباور
 .1شركة ابوظبي للكهرباء والمياه
 .4شركة العين للتوزيع
 .5مركز دبي للسلع المتعددة
 .6تعبئة الرصيد الدولية للهواتف المتحركة
 .28هل سيظل الحد النقدي الخاص بالمعامالت كما هو؟
ستكون الحدود النقدية وفقا ً لما هو محدد من قبل بنك دبي اإلسالمي للمعامالت.
 .29كيف سأتسلم كلمة المرور لمرة واحدة ( )OTPمن أجل معامالت اإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف الذكية عند
تحويل حسابي  /بطاقتي إلى بنك دبي اإلسالمي؟
للمضي قدمأ سوف تقوم باستالم كلمة مرور لمرة واحدة ( )OTPمن خالل رسالة نصية وليس عبر البريد اإللكتروني مجددا ً.
سيتم ترحيل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى بنك نور إلى بنك دبي اإلسالمي واستخدامه إلرسال كلمة مرور لمرة واحدة
( )OTPوالرسائل النصية األخرى ذات الصلة.
 .31هل سأكون قادرا على االطالع على سجل كشوف حساب نور بنك الخاص بي المتعلقة بأي معامالت سابقة؟
المعامالت الدائنة والمدينة لنور بنك خالل سنة واحدة سابقة ستكون متاحة على اإلسالمي أون الين وتطبيق الهواتف الذكية الخاص
ببنك دبي اإلسالمي عن طريق خيار كشف الحساب.
 .31ماذا سيحدث لنقاط مكافآت نور بنك التي اكتسبتها؟
رصيد نقاط المكافآت الغير مستردة سيتم تحويله إلى ما يعادلها من نقاط مكافآت الوالء الخاصة ببنك دبي اإلسالمي ،ويمكن
استخدامها في دفع الفواتير عبر االنترنت وخطوط الطيران والتسوق والفنادق والسترداد مكافآت كلوب أباريل ،يرجى زيارة
 www.dib.ae/Walaaلمزيد من المعلومات.

البطاقات
بطاقة الخصم وبطاقة االئتمان من نور بنك
عملية استبدال بطاقة نور بنك الخاصة بك
 .32لماذا يتم تغيير بطاقة نور بنك الخاصة بي إلى بطاقة بنك دبي اإلسالمي؟
 تم االستحواذ على نور بنك بواسطة بنك دبي اإلسالمي ومن ثم ،فإننا بصدد نقل كافة المنتجات والخدمات إلى بنك دبي
اإلسالمي.
 .33ماذا سيحدث بشأن بطاقة نور بنك الخاصة بي؟
 سيتم استبدال بطاقة نور بنك الخاصة بك ببطاقة بنك دبي اإلسالمي وسيتم إرسال بطاقة بنك دبي اإلسالمي إليك .سيتم
إخطارك بشأن تسليم بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك من خالل رقم الهاتف المتحرك الخاص بك.

 .34هل ستظل بطاقة نور بنك الخاصة بي سارية المفعول مع بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة؟
 ستظل بطاقة نور بنك الخاصة بك سارية المفعول حتى استالم إشعار من طرفنا.
 بحلول نهاية شهر أكتوبر  ،0202سنزودك بأحدث المعلومات بشأن تاريخ بدء استخدام بطاقة بنك دبي اإلسالمي
الخاصة بك.
 .35هل سيتم فرض أي رسوم إضافية بشأن استبدال البطاقة؟
 لن يتم فرض أي رسوم إضافية بشأن استبدال بطاقة نور بنك الخاصة بك ببطاقة بنك دبي اإلسالمي.
 .36متى سأتسلم بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بي؟
 ستبدأ عملية تسليم بطاقة بنك دبي اإلسالمي عن طريق البريد السريع من منتصف شهر أغسطس  .0202ومع ذلك،
نظرا ً للعدد الكبير للبطاقات المطلوب إصدارها وتوزيعها ،سيتم تسليمك بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك فيما بين
 35أغسطس  0202و 35أكتوبر .0202
 سيتم االتصال بك من قبل شركة البريد السريع من أجل تسليمك بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك.
 .37ماذا سيحدث إذا لم أتسلم بطاقة بنك دبي اإلسالمي الخاصة بي بحلول  51أكتوبر 0202؟
 يمكنك االتصال بشركة البريد السريع باستخدام رقم التتبع المرجعي الخاص بك و المستلم من خالل رسالة نصية
قصيرة على رقم هاتفك المتحرك.
يُرجى االتصال على الهاتف المصرفي الخاص ببنك دبي اإلسالمي رقم 0000 621 173+لمساعدتك ،في حال عدم
استالمك لبطاقتك بحلول  35أكتوبر .0202
 .38متى سأتسلم تفاصيل رقم حسابي لدى بنك دبي اإلسالمي ورقم الحساب المصرفي الدولي؟
 ستتلقى أوالً بطاقة الخصم من بنك دبي اإلسالمي الخاصة بك عبر البريد السريع.
 بعد ذلك ،سيتم إخطارك بتفاصيل حسابك لدى بنك دبي اإلسالمي ورقم الحساب المصرفي الدولي في رسالة منفصلة.
 .39ماذا سيحدث لدفتر شيكاتي من نور بنك (الذي بحوزتي) أو الشيكات التي أصدرتها للعمالء؟
 سيظل دفتر الشيكات الخاص بك من نور بنك نافذا وصالحا ً لالستخدام حتى بعد نقل حسابك من نور بنك إلى بنك دبي
اإلسالمي.
 عالوة على ذلك ،سوف يصرف بنك دبي اإلسالمي أي شيكات أصدرتها من نور بنك عند تقديمها.
 يمكنك أيضا ً طلب دفتر شيكات جديد من بنك دبي اإلسالمي من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق
الهاتف المتحرك أو من أي فرع من فروع بنك دبي اإلسالمي بعد نقل الحساب.
 .41ما هو حد بطاقة االئتمان الخاصة بي؟
 سيظل حد االئتمان الخاص بك كما هو ،حيث أنه سيتم نقله من بطاقة نور بنك االئتمانية إلى بطاقة بنك دبي اإلسالمي
االئتمانية الجديدة الخاصة بك.
 سيظل رصيدك في بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك كما كان في بطاقة نور بنك.
 سيتم نقل خطة الدفع السهل أو إيزي كاش أو تحويل الرصيد الخاصة بك المتاحة في بطاقة نور بنك االئتمانية الخاصة
بك إلى بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك .سوف تستمر في دفع أقساطك الشهرية الدورية حتى انتهاء المدد
ذات الصلة.
 سيتم ترحيل المعامالت النقدية و معامالت التجزئة الخاصة بك من نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي.
 .41كيف يمكنني االستمرار في معامالتي في بطاقة الخصم الخاصة بي؟
 سيتم ترحيل معامالت التجزئة و/أو المعامالت النقدية الخاصة بك من نور بنك إلى بنك دبي اإلسالمي.

 .42ما هي المزايا الجديدة؟
 ستحصل على بطاقة فيزا من بنك دبي اإلسالمي (لتحل محل بطاقة الماستركارد الخاصة بك من نور بنك)
 ستكون مزايا البطاقة الخاصة بك بحسب المزايا الخاصة ببطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة التي ستحصل عليها
 لالطالع على التفاصيل الكاملة للرسوم المفروضة على بطاقة بنك دبي اإلسالمي الجديدة الخاصة بك ،يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني https://www.dib.ae/schedule-of-charges
 لالطالع على شروط وأحكام بطاقة بنك دبي اإلسالمي ،يرجى زيارة dib.ae

االستثمارات
االستثمارات
الصناديق االستثمارية
 .43ماذا سيحدث الستثماراتي في الصناديق االستثمارية لدى بنك نور؟
ستتتتظل استتتتتثماراتك فتتتي الصتتتتناديق االستتتتثمارية ملكتتتتا ً لتتتك لتتتتدى بنتتتك دبتتتتي اإلستتتالمي .يمكنتتتتك القيتتتام باكتتابتتتتات
جديتتدة أو استتتبدال وحتتداتك الحاليتتة متتن ختتالل بنتتك دبتتي اإلستتالمي .يرجتتى االتصتتال بمتتدير العالقتتة الخاصتتة بتتك
لمزيد من التفاصيل.
 .44هل سأستمر في جني أرباح من الصناديق االستثمارية؟
نعتتم .ستواصتتل االستتتمتاع بجميتتع مزايتتا استتتثماراتك ،بمتتا فتتي ذلتتك جنتتي أربتتاا األستتهم عنتتدما يتتتم دفعهتتا متتن قبتتل
مديري الصناديق المختلفين.
 .45أين سيتم إيداع أرباحي في الصناديق االستثمارية؟
ستتيجرى قيتتد أرباحتتك فتتي حستتابك لتتدى نتتور بنتتك والتتذي ستتيتم ترحيلتته إلتتى بنتتك دبتتي اإلستتالمي .يرجتتى الرجتتوع
إلى قسم الحسابات والودائع في األسئلة الشائعة للحصول على مزيد من التفاصيل حول حسابك.
 .46عند حلول أجل استحقاق استثماراتي في الصناديق االستثمارية ،أين ست ُضاف العائدات؟
ستتتيجري قيتتتد عائتتتدات استتتتحقاق استتتتثمارك فتتتي حستتتابك لتتتدى بنتتتك نتتتور والتتتذي ستتتيتم ترحيلتتته إلتتتى بنتتتك دبتتتي
اإلستتتتالمي .يرجتتتتى الرجتتتتوع إلتتتتى قستتتتم الحستتتتابات والودائتتتتع فتتتتي األستتتتئلة الشتتتتائعة للحصتتتتول علتتتتى مزيتتتتد متتتتن
التفاصيل حول حسابك.
 .47كيف أعرف تقييم استثماراتي في الصناديق االستثمارية لدى بنك نور؟
ستتتتتلقى كشتتتوف حستتتابات دوريتتتة الستتتتثماراتك متتتن بنتتتك دبتتتي اإلستتتالمي .ألي استفستتتارات خاصتتتة تتعلتتتق بتتتالتقييم،
يرجى االتصال بمدير العالقة الخاصة بك الذي سيوافيك بذلك.
 .48ماذا سيحدث لتسهيالت الرافعة المالية التي حصلت عليها لالستثمار في الصناديق االستثمارية لدى بنك نور؟
سيتم نقل تسهيالت الرافعة المالية الخاصة بك إلى بنك دبي اإلسالمي وسيستمر تطبيق جميع الشروط واألحكام الحالية
للتسهيالت .كما سيتم تحويل اتفاقية الرهن والضمان الشخصي وأي مستندات أخرى مرتبطة بذلك إلى بنك دبي اإلسالمي
دون أي تعديالت .وسنستمر في إحاطتك علما ً بأي تغييرات قد تحدث.
 .49هل سيتغير معدل الربح الحالي الخاص بنا؟
كال .لن يتغير معدل ربح المعامالت القائمة.

الصكوك
 .51ماذا سيحدث الستثماراتي في الصكوك التي أجريتها مع بنك نور؟
ستتتظل استتتثماراتك فتتي الصتتكوك مملوكتتة لتتك .ستتيتم نقتتل حيتتازة صتتكوكك متتن بنتتك نتتور إلتتى بنتتك دبتتي اإلستتالمي.
يمكنتتتك إجتتتراء اكتتابتتتات جديتتتدة أو استتتتبدال وحتتتداتك الحاليتتتة متتتن ختتتالل بنتتتك دبتتتي اإلستتتالمي .يرجتتتى االتصتتتال
بمدير العالقة الخاص بك لمزيد من التفاصيل.

 .51هل سأستمر في جني أرباح (قسائم) من الصكوك؟
نعتتم .ستواصتتل االستتتمتاع بجميتتع مزايتتا استتتثماراتك ،بمتتا فتتي ذلتتك جنتتي األربتتاا (القستتائم) عنتتدما يتتتم دفعهتتا متتن
قبل مديري الصناديق المختلفين.

 .52أين سيتم إيداع أرباحي في الصكوك؟
ستتيجري قيتتد أرباحتتك (القستتائم) فتتي حستتابك لتتدى نتتور بنتتك والتتذي ستتيتم ترحيلتته إلتتى بنتتك دبتتي اإلستتالمي .يرجتتى
الرجوع إلى قسم الحسابات والودائع في األسئلة الشائعة للحصول على مزيد من التفاصيل حول حسابك.

 .53عند حلول أجل استحقاق الصكوك الخاصة بي ،أين ست ُضاف العائدات؟
ستتيجري قيتتد عائتتدات استتتحقاق استتتثمارك فتتي الصتتكوك فتتي حستتابك لتتدى بنتتك نتتور والتتذي ستتيتم ترحيلتته إلتتى بنتتك
دبتتتي اإلستتتالمي .يرجتتتى الرجتتتوع إلتتتى قستتتم الحستتتابات والودائتتتع فتتتي األستتتئلة الشتتتائعة للحصتتتول علتتتى مزيتتتد متتتن
التفاصيل حول حسابك.

 .54كيف أعرف تقييم استثماراتي في الصكوك لدى بنك نور؟
ستتلقى كشوف حسابات دورية الستثماراتك من بنك دبي اإلسالمي .ألي استفسارات خاصة تتعلق
بالتقييم ،يرجى االتصال بمدير العالقة الخاصة بك الذي سيوافيك بذلك.
 .55ماذا سيحدث لتسهيالت الرافعة المالية التي حصلت عليها لالستثمار في الصكوك لدى بنك نور؟
ستتتيتم نقتتتل تستتتهيالت الرافعتتتة الماليتتتة الخاصتتتة بتتتك إلتتتى بنتتتك دبتتتي اإلستتتالمي وسيستتتتمر تطبيتتتق جميتتتع الشتتتروط
واألحكتتتتام الحاليتتتتة للتستتتتهيالت .كمتتتتا ستتتتيتم تحويتتتتل اتفاقيتتتتة التتتترهن والضتتتتمان الشخصتتتتي وأي مستتتتتندات أختتتترى
مرتبطتتتتة بتتتتذلك إلتتتتى بنتتتتك دبتتتتي اإلستتتتالمي دون أي تعتتتتديالت .وسنستتتتتمر فتتتتي إحاطتتتتتك علمتتتتا ً بتتتتأي تغييتتتترات قتتتتد
تحدث.

التكافل
 .56اشتريت وثيقة تكافل من خالل بنك نور ،ما الذي سيطرأ على خطتي التكافلية؟
سيستتتمر ستتريان خطتتة التكافتتل الخاصتتة بتتك وسيستتتمر خصتتم المستتاهمات متتن حستتابك لتتدى بنتتك دبتتي اإلستتالمي.
وإذا كانتتتت مستتتاهمة التكافتتتل مقومتتتة بالعملتتتة األجنبيتتتة ،فستتتيتم تحويلهتتتا إلتتتى التتتدرهم اإلمتتتاراتي بستتتعر الصتتترف
المعمول به قبل الخصم .لمعرفة المزيد حول تقييم خطتك ،يمكنك االتصال بمدير العالقة الخاصة بك.

 .57عند حلول أجل استحقاق استثمارات التكافل الخاصة بي ،أين ست ُضاف العائدات؟
ستتتيجري قيتتتد عائتتتدات استتتتحقاق استتتتثمارك فتتتي حستتتابك لتتتدى بنتتتك نتتتور والتتتذي ستتتيتم ترحيلتتته إلتتتى بنتتتك دبتتتي
اإلستتالمي .يرجتتى االطتتالع علتتى إلتتى قستتم الحستتابات والودائتتع ضتتمن األستتئلة الشتتائعة للحصتتول علتتى مزيتتد متتن
التفاصيل حول حسابك.

ا
حاصال على تسهيالت الرافعة المالية من بنك
 .58ماذا سيحدث لخطة التكافل الخاصة بي في حال كنت
نور؟
ستتيتم إيقتتاف تمويتتل الرافعتتة مقابتتل التكافتتل بعتتد التتدم  .فتتإذا كنتتت قتتد حصتتلت علتتى تستتهيالت رافعتتة ماليتتة ،فقتتد تتتم
إبالغتتتك بتستتتوية التستتتهيل بحلتتتول  12ستتتبتمبر  .0202وفتتتي حالتتتة عتتتدم اتختتتاذك أي إجتتتراء ،ستتتيتم تستتتوية التستتتهيل
من خالل تصفية الخطة وسيتم إيداع العائدات الفائضة في حساباتك.

 .59قمنا بش راء وثيقة تكافل من بنك نور .ما هي اإلجراءات الجديدة ألي مطالبة تكافل؟
تواصل مع مدير العالقة الخاصة بك أو مركز االتصال  17346210000ألي مسائل تتعلق بالتكافل.

الذهب الحقيقي
 .61كنت أملك ذهباا حقيقيا ا عبر بنك نور ،ماذا حدث لمحفظتي؟

لتتن يتتتم تستتهيل عمليتتة حيتتازة التتذهب الحقيقتتي عتتن طريتتق بنتتك دبتتي اإلستتالمي بعتتد التتدم  .فتتإذا كنتتت تمتلتتك ذهبًتتا
حقيقتتتا ً متتتن ختتتالل نتتتور بنتتتك ،فقتتتد تتتتم إخطتتتارك بضتتترورة حيازتتتته أو تصتتتفيته بحلتتتول  12ستتتبتمبر  .0202وفتتتي
حال لم تتصرف وفقًا لذلك ،فسيتم تصفية حيازتك للذهب وستقيد العائدات في حسابك لدى نور بنك.

السحوبات اإلسالمية المغطاة
.61

ما الذي سيحدث لتسهيل السحوبات اإلسالمية المغطاة مقابل الودائع الخاص بي لدى نور بنك؟
لتتن يتتتم تقتتديم تستتهيل الستتحوبات اإلستتالمية المغطتتاة متتن قبتتل بنتتك دبتتي اإلستتالمي بعتتد التتدم  .فتتإذا كنتتت حاصتتالً
علتتتى ستتتحوبات إستتتالمية مغطتتتاة ،فقتتتد تتتتم إبالغتتتك بتستتتوية تستتتهيل الستتتحوبات اإلستتتالمية المغطتتتاة وإغتتتالق حستتتاب
االستتتتثمار قصتتتير األجتتتل .وفتتتي حتتتاالت استتتتثنائية (بالنستتتب لحستتتابات الشتتتركات) ،فقتتتد تتتتم تحويتتتل المنتتتت إلتتتى
هيكتتتل يستتتتند إلتتتى مضتتتاربة النقتتتاط بنتتتا ًء علتتتى موافقتتتة المتعامتتتل المعنتتتي .يرجتتتى االتصتتتال بمتتتدير العالقتتتة الخاصتتتة
بك لمعرفة المزيد.

.62

ماذا سيح دث لتسهيل السحوبات اإلسالمية المغطاة الخاصة بي مقابل االستثمارات لدى بنك نور؟
ً
حاصتتال
لتتن يتتتم تقتتديم تستتهيل الستتحوبات اإلستتالمية المغطتتاة متتن قبتتل بنتتك دبتتي اإلستتالمي بعتتد التتدم  .فتتإذا كنتتت
حاليتتتتا ً علتتتتى ستتتتحوبات إستتتتالمية مغطتتتتاة مقابتتتتل االستتتتتثمارات ،فستتتتيتم إغتتتتالق حستتتتاب االستتتتتثمار قصتتتتير األجتتتتل
الختتتاص بتتتك وستتتيتم استتتتخدام أي رصتتتيد فتتتي هتتتذا الحستتتاب لتستتتوية التزامتتتات المرابحتتتة المستتتتحقة عليتتتك جزئيتتتاً.
سيستتتتمر تطبيتتتق جميتتتع الشتتتروط واألحكتتتام األختتترى للتستتتهيل .ستتتيتم تحويتتتل اتفاقيتتتة التتترهن والضتتتمان الشخصتتتي
وأي مستتتتندات أختتترى مرتبطتتتة بتتتذلك إلتتتى بنتتتك دبتتتي اإلستتتالمي دون أي تعتتتديالت .وسنستتتتمر فتتتي إحاطتتتتك علمتتتا ً
بأي تغييرات قد تحدث الحقاً.

الخدمات المصرفية لألعمال التجارية

 .63كيف سيقوم البنك بإشعاري عند تغيير حسابي لدى بنك نور إلى حساب بنك دبي اإلسالمي؟
كمتعامل ،ستتلقى إشعارا ً من البنك قبل ترحيل حسابك يتضمن رقم تعريف المتعامل ورقم الحساب لدى
بنك دبي اإلسالمي.
 .64هل سيكون هناك أي تغيير على الحساب الجاري الخاص بي لدى بنك نور؟
ب جار لدى بنك نور ،سيتم تغيير حسابك إلى حساب اإلسالمي الجاري لدى بنك دبي اإلسالمي.
إذا كان لديك حسا ٌ

 .65كيف سأستلم بطاقة الخصم ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بي من بنك دبي اإلسالمي؟
سيُرسل بنك دبي اإلسالمي بطاقة الخصم ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بك إلى عنوانك المسجل لدى البنك.

 .66هل ستتأثر خدماتي عند ترحيل حسابي من بنك نور إلى بنك دبي اإلسالمي؟
سيُنقل رصيد حسابك وسجل معامالتك بالكامل إلى بنك دبي اإلسالمي في يوم الترحيل .قد تواجه انقطاعا ً مؤقتا ً في
الخدمات ،إال أننا سنبقيك على اطالع مسبق وسنبذل قصارى جهدنا لنوفر لك تجربة انتقال سلسة.

 .67ما هي المزايا والفوائد المرتبطة بحسابي الجاري الجديد لدى بنك دبي اإلسالمي؟
هناك العديد من المزايا والفوائد المميزة المرتبطة بحساب اإلسالمي الجاري الخاص بك .لمزيد من التفاصيل ،يرجى
https://www.dib.ae/personal/Accounts/current-Accounts/al-islami-currentهنا:
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 .68كيف سيقوم البنك بإشعاري عند تغيير حسابي لدى بنك نور إلى حساب بنك دبي اإلسالمي؟
كمتعامل ،ستتلقى إشعارا ً من البنك قبل ترحيل حسابك يتضمن رقم تعريف المتعامل ورقم الحساب لدى بنك دبي
اإلسالمي.

 .69هل سيكون هناك أي تغيير على حساب التوفير الخاص بي لدى بنك نور؟
إذا كان لديك حساب توفير لدى بنك نور ،سيتم تغيير حسابك إلى حساب التوفير اإلسالمي لدى بنك دبي اإلسالمي.

 .71كيف سأستلم بطاقة الخصم ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بي؟
سيُرسل بنك دبي اإلسالمي بطاقة الخصم ودفتر الشيكات الجديدين الخاصين بك إلى عنوانك المسجل لدى البنك.

 .71ماذا سيحدث لرقم حساب بنك نور الخاص بنا  /رقم اإليبان وعنوان الحساب؟
سيتم إبالغك برقم الحساب واإليبان الجديدين .ومع ذلك ،سيبقى عنوان حسابك في بنك نور نور على
حاله.
 .72ماذا سيحدث للشيكات الصادرة من بنك نور؟
سيستمر الوفاء بالشيكات الصادرة عن حسابك في بنك نور.

 .73هل سيؤثر تغيير رقم الحساب على المدفوعات القادمة؟
سيتم قيد المدفوعات المرسلة إلى رقم الحساب القديم على حسابك لدى بنك دبي اإلسالمي من دون أي تأثير .لن يؤثر
تغيير رقم الحساب على تعامالتك لدى البنك .ومع ذلك ،ننصحك بمشاركة رقم حسابك  /رقم األيبان الخاص بك الجديدين
لدى بنك دبي اإلسالمي مع جهات ارتباطك التجارية لضمان إتاحة المعلومات المحدثة لتلك الجهات.

 .74هل أحتاج إلى تحديث التعليمات الدائمة؟
سيتم ترحيل كافة التعليمات الدائمة إلى بنك دبي اإلسالمي وسيتم تفعيلها من خالل حسابك الجديد لدى
بنك دبي اإلسالمي.
 .75ماذا سيحدث لتفويضات شركتنا المقيّدة لدى بنك نور؟
سوف تبقى على حالها وتنتقل إلى بنك دبي اإلسالمي.

 .76لدينا بالفعل عالقة قائمة مع بنك دبي اإلسالمي ،هل ستندمج حساباتي لدى بنك نور مع بنك دبي
اإلسالمي؟ هل أستطيع استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت نفسها لحسابات بنك نور؟
نعم .ومع ذلك ،يستطيع مستخدمو الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لدى نور بنك فقط مشاهدة الحسابات ولكنهم لن
يتمكنوا من تنفيذ المعامالت ما لم تطلب ذلك صراحةً .يمكنك بدء طلبك من خالل مدير العالقات الخاص بك.

 .77هل سيتغير معدل الربح الحالي الخاص بنا؟
ال .لن يتغير معدل الربح المتوقع بالنسبة لودائع الوكالة ومعدل التمويل على التسهيالت القائمة إال وفقا ً لشروط الوثائق
المبرمة بالفعل .يجوز تغيير معدل التمويل للتسهيالت على أساس هيكل اإلجارة (اإليجار) وفقا ً لشروط وثائق التسهيالت
المبرمة.

 .78هل ستتغير رسوم البنك؟
نعم ،يتم تطبيق الرسوم وفقا ً لالئحة رسوم الخدمات المصرفية لبنك دبي اإلسالمي .يرجى العلم أنه تم تغيير الحد األدنى
لمتوسط الرصيد المطلوب لكل شهر إلى  520222درهم إلى جانب تغييرات أخرى في الرسوم .للحصول على جدول
الرسوم التفصيلي لدينا ،يرجى النقر هناhttp://www.dib.ae/soc :

 .79لدينا عناوين مختلفة لبنك دبي اإلسالمي ونور بنك .ما هي تفاصيل االتصال التي سيتم استخدامها
للعالقة القائمة لدى نور بنك؟
سيتم استخدام تفاصيل االتصال الخاصة ببنك دبي اإلسالمي بالنسبة للعالقات القائمة لدى بنك نور.

 .81هل سيستمر الموقع اإللكتروني لنور بنك في العمل؟
ال

