
نوع بطاقة االئتمان

شروط ورسوم مهمة

يجب عليك دفع الحد األدنى لقيمة الدفعة المستحقة بحلول تاريخ استحقاق الدفع كل شهر. الحد األدنى لقيمة السداد هي 5٪ من الرصيد الختامي المستحق أو 100 درهم 
أيهما أعلى. إذا كان الرصيد الختامي أقل من 100 درهم ، فسيتوجب دفعه بالكامل.

معدل النسبة المئوية السنوي (APR) هو معدل مرجعي، و الذي يتضمن رسوم الفائدة المطبقة و رسوم المنتج معبًرا عنها كمعدل سنوي.
إن المعدل السنوي هو39.0٪، أي (3.25٪ شهرًيا) عند فتح حساب بطاقتك، وقد يتم مراجعته من وقت آلخر.

إذا إستلمنا الدفعة الكاملة لقيمة رصيد كشف الحساب في تاريخ استحقاق السداد أو قبله، فلن يتعين عليك دفع أي رسوم فائدة على رصيد كشف الحساب.  •
إذا لم تقم بدفع كامل قيمة رصيد كشف الحساب في تاريخ استحقاق السداد أو قبله، فقد نقوم بتطبيق رسم تمويل، ومن دون إشعار مسبق، حتى ولو كنت قد   •

دفعت الحد األدنى من قيمة رصيد كشف الحساب بالكامل.
سيتم تطبيق رسوم فائدة على إجمالي المبلغ المستحق بالشكل المذكور في كشف حساب الشهر السابق وكذلك على جميع المعامالت الجديدة (إبتداًء من تاريخ   •

المعاملة المعنية) حتى التاريخ الذي سيتم فيه دفع إجمالي المبالغ المستحقة بالكامل بما في ذلك جميع رسوم الفائدة واألجور المفروضة على حساب البطاقة.

الحد األدنى لقيمة الدفعة

(APR) معدل النسبة السنوي
لعملية الشراء

معدل ابتدائي يبدأ من 39.0٪، وستتم مراجعته من وقت آلخر حسب تقدير البنك.
ُتطبق رسوم الفائدة دائًما على جميع معامالت السلفة النقدية وسيتم تطبيق الرسوم واألجور عليها إبتداًء من تاريخ اإلستفادة من معاملة السلفة النقدية وحتى   •

تاريخ السداد بالكامل.
السلفة النقدية تعني أي مبلغ يتم الحصول عليه من خالل استخدام البطاقة، أو رقم البطاقة، أو رقم التعريف الشخصي PIN أو بأي طريقة مصرح بها من قبل حامل 

البطاقة من البنك، أو من أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو من أي جهاز صراف آلي يتواجد عليه شعار Diners Club / Pulse. تشمل معامالت السلف النقدية 
المنفذة لدى أجهزة الصراف اآللي، وشباك الصراف، والدفع المرتجع وما يعادله من النقد (الحواالت المالية، العملة األجنبية، الشيكات السياحية الصادرة من مؤسسة 

غير مالية، التحويالت المالية من شخص إلى آخر، المراهنات، تذاكر اليانصيب، قطع ألعاب الكازينو، الرهانات خارج المضمار في حلبات السباق، المقامرة، سندات الكفالة، 
وأشباه النقود كما تم تحديدها من قبل داينرز كلوب إنترناشونال، فيزا وماستركارد).

(APR) معدل النسبة السنوي
لعملية السلفة النقدية

(KFS) الئحة الحقائق الرئيسية
البطاقات االئتمانية

تتيح لك بطاقة االئتمان اقتراض األموال من أجل دفع ثمن مشترياتك. تزودك الئحة الحقائق الرئيسية (KFS) هذه بمعلومات إرشادية عن الميزات الرئيسية، الرسوم واألجور الخاصة 
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سكاي واردز إنفينيت
U من

ماريوت بونفويإعمار إنفينيت
U من

إعمار سيغنتشر سكاي واردز سيغنتشر دناتا وورلد إنفينيت

1575

بطاقة األعمالمكافآت األعمال

1050787.5

1575

داينيرز
مانشستر
يونايتد

262.5420

انطلق معها بالتينومبالتينومدناتا بالتينومديو - Duoاللولو ٢٤٧ تايتينيوم
انطلق معها

الذهبية
U من

تايتينيومإعمار العائلية

Free840525735208.95103.95Free420

157515751048.95735

إنسباير ضيف االتحاد

735262.5

اللولو ٢٤٧ بالتينومفيزا فليكسي

735262.5

إيليفيت ضيف االتحاد

1575

رسم
السنوي

(بالدرهم)



سيتم تحصيل 3.15٪ من قيمة السلفة النقدية أو 103.95 درهم، أيهما أعلى، عن كل معاملة سلفة نقدية.

الحد األقصى لقيمة كل معاملة سلفة نقدية هو 75٪ لبطاقة األعمال و 50٪ من حد جميع البطاقات األخرى.
رسم السلفة النقدية

ما يصل إلى 55 يوًما لمشتريات التجزئة جنًبا إلى جنب مع أي رسوم وأجور ذات صلة، وأي فائدة أو رسوم ال تتعلق بنوع رصيد / عرض معين. على سبيل المثال، ال 
تنطبق فترة اإلعفاء من الفائدة هذه على عمليات السلف النقدية، تحويالت األرصدة، العروض الترويجية الخاصة، وأي فائدة أو رسوم متعلقة بأنواع الرصيد هذه.

فترة اإلعفاء من الفائدة

سيتم تطبيق رسم بقيمة 241.50 درهم شهرًيا على حساب البطاقة إذا لم يتم استالم الحد األدنى من قيمة الدفعة المستحقة بالكامل بحلول تاريخ استحقاق الدفع. رسم التأخر في السداد

سيتم تطبيق رسم بقيمة 292.95 درهم شهرًيا على حساب البطاقة إذا تجاوز الرصيد الحالي المستحق على حساب البطاقة، وفي أي وقت خالل دورة الفوترة، حد 
االئتمان المعين. سيتم فرض هذه الرسوم مرة واحدة خالل كل دورة فوترة.

رسم تجاوز الحد

52.50 درهمًا لبطاقات انطلق معها | 21.00 درهًما لجميع البطاقات األخرى. رسم إستبدال البطاقة

رسم معاملة بالعملة األجنبية

سيتم تطبيق رسم بقيمة 52.50 درهم مقابل إصدار رسالة مسؤولية أو عدم مسؤولية. رسالة مسؤولية / عدم مسؤولية

سيتم تطبيق رسم تحويل عملة بقيمة 1.99٪ على حساب البطاقة لجميع المعامالت التي تتم خارج اإلمارات العربية المتحدة. سيتم تحويل جميع هذه المعامالت إلى 
عملة الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد للبنك في تاريخ تسجيل المبلغ في حساب البطاقة بدًال من تاريخ استخدام البطاقة.

يتم تطبيق هذا الرسم على جميع المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبية على بطاقة االئتمان. سيتم تطبيق هذا الرسم باإلضافة إلى رسم المعالجة اإلعتيادية التي 
تفرضها ماستركارد إنترناشيونال أو فيزا إنترناشيونال على المعامالت التي تتم خارج اإلمارات العربية المتحدة (حوالي ٪1.15 ).

سيتم تطبيق رسم بقيمة 1.05٪ من المبلغ األساسي المستحق كرسوم إلغاء إذا تمت عملية تسوية مبكرة على خطة تقسيط / تحويل رصيد / قرض على بطاقة / نقل 
الرصيد / قرض على بطاقة فوق الحد / خطة التقسيط بدون فائدة %0.

رسم إلغاء خطة تقسيط /
إغالق مبكر

سيتم تطبيق رسم تحويل العمالت بقيمة 1.99٪ على المعامالت التي قد ُيعرض فيها على العمالء أحياًنا خيار تسوية معاملة بالعملة األجنبية من خالل دفع قيمتها 
بالدرهم اإلماراتي لدى نقاط البيع المتواجدة خارج الدولة.

إن هذا الخيار هو عملية مباشرة يقدمها التجار خارج الدولة وليس البنك (جهة إصدار البطاقة). يتم تذكير العمالء في مثل هذه الحاالت بأن يطلبوا من التجار تقديم أسعار 
صرف العمالت األجنبية والنسبة المئوية لرسوم التعامل التي سيتم تطبيقها قبل القيام بإدخال المعامالت ألن تسوية معامالت العمالت األجنبية بالدرهم اإلماراتي 

قد تنطوي على تكلفة أعلى من رسم المعاملة المنفذة بالعملة األجنبية.

سيتم تطبيق رسم إضافي بقيمة 105 درهم مقابل أجور معالجة الشيك المرتجع / عملية خصم مباشر مرتجعة. رسم دفعة مرتجعة

كشف حساب آخر 3 أشهر: 15.75 درهم لكل شهر. كشف حساب لفترة قبل الـ 3 أشهر السابقة: 47.25 درهم لكل شهر. نسخة متكررة عن كشف حساب

رسوم تسوية معامالت 
بالعمالت األجنبية بدفعها 

بالدرهم اإلماراتي
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لإلطالع على أحدث الرسوم واألجور والتفاصيل الخاصة بمنتج أخر، يرجى زيارة موقعنا على اإللكتروني:
www.emiratesnbd.com/ar/kfs، أو القيام بمسح الرمز المربع المجاور.

روابط  مهمة



يجب قراءة شروط وأحكام البنك (بما في ذلك أي طلبات ومستندات ذات صلة) بما يتماشى مع الئحة الحقائق الرئيسية ويحدد نطاق تطبيقها وفقا لها.  •
يجوز للبنك من وقت آلخر، ووفًقا لتقديره الخاص، أن يقوم بتغيير أو تعديل أي من الشروط واألحكام المتعلقة بهذا المنتج. سيتم إبالغك بهذه التغييرات بإشعار مسبق مقدم قبل 60 يومًا.  •

تسمح لك فترة السماح باإللغاء "خيار الشرط" بإلغاء المنتج في غضون خمسة (5) أيام عمل من توقيع الطلب أو خطاب العرض ولن يتمكن البنك من إتمام اإلجراءات حتى انتهاء هذه الفترة ما لم تتنازل عن   •
هذا الحق، إذا أردت اإللغاء خالل هذه الفترة، فإنه يجب عليك توجيه إخطار للبنك.

يجوز للبنك، ومن دون إخطار العميل، أن يخصم من حسابات العميل أي أجور، مصاريف، أو عمولة مستحقة الدفع مقابل الخدمات المصرفية المقدمة وفًقا لألجور والعموالت المصرفية المعتمدة والمعلنة.  •
لن يقوم البنك بتطبيق نسبة الفائدة على مبلغ الفائدة المستحقة.  •

www.emiratesnbd.ae/kfs/creditcards :قد يتعين عليك في بعض الظروف دفع رسوم أخرى. يمكنك زيارة هذا الرابط إلستعراض هذه الرسوم األخرى  •
https://beta.emiratesnbd.com/help-and-support يمكنك التواصل مع البنك عن أي استفسارات أو مساعدة أو شكاوى لدى أي فرع من فروعه أو من خالل زيارة موقعه اإللكتروني  •

معلومات إضافية

*١ جدول توضيحي عن معدل النسبة السنوي (APR) لعملية الشراء

مالحظة: في حالة وجود رصيد ائتماني بقيمة 2,000 درهم مّقدم بمعدل سنوي يساوي 39.0٪، وبحد أدنى للدفعة الشهرية بنسبة 5٪ من الرصيد، أو بقيمة 100 درهم، أيهما أكبر، فستستغرق مدة الدفع 
33 شهًرا أو أقل بقليل من 3 سنوات لتسديد المبلغ بالكامل. سيبلغ إجمالي الفائدة المستحقة الدفع حوالي 1,300 درهم.

درهم العملية 

2000 عملية شراء في 01 يوليو 2021 

تاريخ كشف الحساب: 06/07/2021 

2000 إجمالي المبلغ المستحق كما في كشف الحساب المؤرخ بـ 06/07/2021 
100 الحد األدنى المستحق كما في كشف الحساب المؤرخ بـ 06/07/2021 

تاريخ استحقاق الدفع: 31/07/2021 

100 الحد األدنى لقيمة الدفعة المنفذة من قبل العميل في تاريخ استحقاق الدفع 

في كشف الحساب المؤرخ بـ 06/08/2021، سيتم تحصيل رسوم الفائدة التالية: 

61.97 أ) فائدة على مبلغ الـ 2,000 درهم لمدة 30 يوًما (من 1 يوليو - 31 يوليو) 
14.21  ب) فائدة على مبلغ الـ 1,900 درهم لمدة 6 أيام (من 1 أغسطس - 6 أغسطس) ) 

76.18 إجمالي الفوائد المقّيدة في كشف الحساب المؤرخ بـ 06/08/2021 
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إذا لم تقم بعمليات السداد المتعلقة ببطاقتك االئتمانية، فسوف يصبح حسابك في حالة التأخر وسيتم تطبيق رسم التأخر في السداد. إن هذا قد يؤثر ذلك على درجة االئتمان الخاصة بك 
وقد يحد من قدرتك على اإلستفادة من أي تمويل في المستقبل.

تـــحـــذيـــر !!!

إذا قمت بسداد الحد األدنى فقط في كل دورة فوترة، فستدفع فائدة أكبر، وسوف يستغرق سداد رصيدك المستحق وقًتا أطول.

تـــحـــذيـــر !!!

في حالة إخفاقك في الوفاء بالتزاماتك وفًقا للشروط واألحكام، وسواًء كان ذلك قبل وأثناء عالقتك المصرفية معنا، فستطبق بعض العواقب التي ستشمل، على سبيل الذكر ال الحصر، 
تسديد دفعات جزائية.

تـــحـــذيـــر !!!

أنت مطالب بتزويد البنك بنسخ عن مستنداتك المحدثة في جميع األوقات. قد يؤدي عدم تقديم هذه المستندات إلى فرض رسوم، أو وضع بعض القيود على المعامالت، أو حظر الحساب 
أو إغالق الحساب.

تـــحـــذيـــر !!!

قد يقوم البنك باستخدام أي حسابات أخرى لديك معه للمقاصة مقابل المبالغ المستحقة بموجب قرض المنزل الخاص بك.

تـــحـــذيـــر !!!
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