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وط وأحكام تحويل كامل الرصيد  شر
FULL BALANCE CONVERSION (FBC) Terms and Conditions 

 
 

Terms & Conditions وط واألحكام  الشر

1. All outstanding retail purchase transactions at 
merchant outlets and ATM cash withdrawals made 
by the DIB credit card holder (Cardholder) totaling 
to an amount of AED 1000/- and above can be 
converted into one Full Balance Conversion 
instalment plan. 

 
2. Conversion into installment shall be completed 

within 7 working days after receiving the request 
from the Cardholder.  

 
3. Selected valid DIB Salam based credit cards are 

eligible for Full Balance Conversion instalment plan.  
 

4. Eligible Cardholder must be in good standing in 
accordance with the DIB Credit Card terms and 
conditions, policies, procedures, guidelines and 
general terms and conditions of DIB applicable at 
the relevant time of availing the facility of Full 
Balance Conversion instalment plan.   

 
5. DIB reserves the rights to accept or reject a request 

made by any Cardholder to avail this facility based 
on the prevailing policies and procedures of DIB.  

 
6. No changes to the benefits, features of Full Balance 

Conversion Installment Plan shall affect the terms 

and conditions applicable to any Full Balance 
Conversion Installment Plan already granted 
and disbursed by DIB to an eligible Cardholder 

 
7. DIB shall have no liability under any circumstances 

for any of the products purchased by the 
Cardholder at the merchant outlets (at stores or 
online) using the DIB eligible Credit Cards and for 
any damage, loss, injury or harm incurred as a 
subsequent result of the purchase of the goods 
using the DIB Credit Card.  

اء بالتجزئة  ةأي .1  1000يكون مجموع قيمتها مستحقة معامالت شر
ي كحد أدت  

ي أي منافذ بيع بالتجزئة ، أجريتدرهم إمارات 
 
أية و  ،ف

أجريت من قبل  سحب نقدي من أجهزة الرصاف اآللي عمليات 
ي اإلسالمي )حامل البطاقة(، يمكن  تحويلها لمعاملة حامل بطاقة دت 

 . الرصيد إل أقساط املكخطة تحويل  من خالل واحدة 
  

ي غضون س .2
 
بعد أيام عمل  7يتم إنجاز تحويل المعاملة إل أقساط ف

 . حامل البطاقةاستالم الطلب من 
 
 

سارية من المختارة و )عىل أساس منتج السلم( ال ئتمانال بطاقات  .3
ي اإلسالمي مؤهلة للحصول عىل  نكب إل  تحويل كامل الرصيد دت 

 .أقساط
 

ي البطاقة يجب أن يكون حامل  .4
ا  موقف مالي المؤهل ف 

ً
سليم وفق

ي اإلسالمي وسياساتها وإجراءاتها  وط بطاقة الئتمان من بنك دت  لشر
ي 
ي اإلسالمي المطبقة ف  وط واألحكام العامة لبنك دت  وإرشاداتها والشر

تسهيل خطة تحويل كامل الرصيد الوقت ذي الصلة لالنتفاع من 
 إل أقساط. 

 
 

ي  .5
ي اإلسالمي بالحق ف  حامل  رفض طلب أيقبول أو يحتفظ بنك دت 

التسهيل بناًء عىل السياسات واإلجراءات  بطاقة لالستفادة من هذا 
.  المتبعة ي اإلسالمي  لدى بنك دت 

 
 

وط واألحكام المطبقة عىل أية خطة تحويل الرصيد إل  .6 إن الشر
ي اإلسالمي  أقساط سبق للمتعامل أن حصل عليها من بنك دت 

ات تحصل عىل مزايا خ طة التحويل ورصفت له، لن تتأثر بأية تغيير
 الكامل للرصيد. 

.  
ي اإلسالمي أي مسؤولية تحت أي ظرف من  .7 ل يتحمل بنك دت 

اؤها ي تم شر
من قبل حامل  الظروف عن أي من المنتجات الت 

نت( باستخدام البطاقة  ي المتاجر أو عي  اإلني 
من المنافذ التجارية )ف 

ار أو  ي اإلسالمي وعن أي أرص  بطاقات الئتمان المؤهلة من بنك دت 
اء الالحقة للسلع باستخدام  أذيةخسائر أو  ناتجة عن عملية الشر

ي اإلسالمي   .بطاقة ائتمان بنك دت 

 
 


