بطاقات االئتمان

دليل خدمات ورسوم بطاقة االئتمان
المعلومات العامة والرسوم األساسية
أنواع الرسوم

داينر كلب وبطاقات االئتمان

الرسم السنوي

 400درهما

الرسوم التمويل الشهرية*

%3.3
%3.3

 المعامالت الشرائية السلفة النقديةالرسوم والمصاريف األخرى
رسم السلفة النقدية
رسم تجاوز حد االئتمان

( %4الحد األدنى  100درهم)
ً
درهما
١8٩
ً
درهما
١8٩

رسم السداد المتأخر

%3

رسم معاملة العمالت األجنبية

ً
درهما
50
ً
درهما
100
ً
درهما
25

رسم استبدال البطاقة
رسم ارتجاع شيك/أمر خصم مباشر
نسخة عن قسيمة المبيعات
رسم النسخة اإلضافية عن كشف الحساب
(لكل نسخة)
 لغاية آخر  3أشهر -أكثر من  3أشهر

ً
ً
شهريا
درهما
١٥
ً
ً
شهريا
درهما
50

تاريخ استحقاق الدفعة (من تاريخ الكشف)

ً
يوما
25

معلومات عامة
الحد األدنى للدفعة المستحقة
حد السلفة النقدية

 %5أو  100درهم (أيهما أعلى)
 %50من حد االئتمان

يرجى المالحظة

جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل خاضعة للتغيير.
إن هذه التغييرات ستطبق من التاريخ المحدد من قبل البنك.
ً
اعتبارا من  1أغسطس .2013
تطبق هذه الخدمة ودليل األسعار
لن يعاد الرسم السنوي المدرج في كشف الحساب بعد إستخدام البطاقة أو عند إنهائها.
تم سداد
ال يتم احتساب أية رسوم تمويل (ما عدا رسوم السلفيات النقدية) في حالة ّ
 %100من المبلغ في أو قبل تاريخ استحقاق السداد.
تفرض رسوم التمويل على جميع أنواع المعامالت ويتم احتسابها من تاريخ المعاملة
وحتى تاريخ السداد (يتم احتسابها على أساس معدل الرصيد اليومي).
لمعرفة التفاصيل كاملة ،يرجى مراجعة األحكام والشروط.
*تخضع رسوم التمويل لزيادة مقدارها  %1في حال تأخر حامل البطاقة عن سداد دفعة أو دفعتين .سيتم إعادة تحديد
سعر رسم التمويل عند سداد جميع الدفعات المتأخرة.

لمزيد من المعلومات،
> اتصل اآلن على 04 316 0355
> emiratesnbd.com/ar/diners

Credit Cards

Credit Card Service and Price Guide
General information and basic fees
Fee Type

Diners Club Credit Card

Annual Fee

AED 400

Finance Charges per month*
- Retail purchases

3.3%

- Cash advance

3.3%

Other fees and charges
Cash advance fee

4% (min AED 100)

Over limit fee

AED 189

Late payment fee

AED 189

Foreign currency transaction fee

3%

Card replacement fee

AED 50

Cheque and direct debit return fee

AED 100

Copy of sales voucher

AED 25

Duplicate statement fee (per copy)
- up to last 3 months
- over 3 months

AED 15 per month
AED 50 per month

General
Payment due date
(from the statement date)
Minimum payment due
Cash advance limit

25 days
5% or AED 100 (whichever is higher)
50% of credit limit

Please Note
All fees and charges mentioned in this guide are subject to change.
Such changes will apply from the effective date specified by the Bank.
This Service and Price Guide is applicable with effect from August 1, 2013.
Annual fee billed will not be reversed if the card has been used or cancelled.
No finance charges (except for Cash Advances) will be levied in case 100%
payment is made on or before the payment due date.
Finance Charges are levied on all transaction types, calculated from transaction
date till repayment date (calculated on average daily balance method).
Please refer to Terms and Conditions for full details.
*Finance Charges are subject to increase by 1% in case the Cardholder is one or more payments overdue.
Original Finance Charge rates will be re-instated when all overdue payments have been made.

For more information,

call now on 04 316 0355

> emiratesnbd.com/diners

