
KEY FACTS STATEMENT 
Al Islami Payroll Savings Account

بيان الحقائق األساسية  
حساب التوفير اإلسالمي للرواتب

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Products/Services and/or its fees may change from time 
to time based on the Bank's discretion after notifying the 
customer.

قــد يطــرأ تغييــر علــى المنتجــات / الخدمــات و / أو رســومها مــن 
حيــن آلخــر بنــاًء علــى تقديــر البنــك وإعالمهــا للمتعامل.

Definition التعريفات
"You", "Your", “Consumer” or "Customer” means the 
customer. "We", "Our" and "Us" refers to Dubai Islamic Bank 
PJSC or DIB or Bank and/or its successors and assigns or 
to any "Affiliate" if any services are being provided by an 
Affiliate for accounts and Islamic Banking services of DIB 
(where applicable).

أو  "المســتهلك"  أو  بــك"  "الخــاص  أو  "أنــت"  الكلمــات  تشــير 
"المتعامــل " الــى )ويقصــد بهــا( "المتعامــل". وتشــير الكلمــات 
"نحــن" و "خاصتنــا" و "لنــا" إلــى "بنــك دبــي اإلســالمي ش م ع، 
شــركة مؤسســة ومرخصــة مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة" أو الــى "بنــك دبــي اإلســالمي" أو 
"البنــك" و / أو "مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "تابــع" 
ــل أحــد الشــركاء  ــم أي خدمــات مــن قب ــم تقدي ــال ت ــي ح ــه ف ل
التابعيــن لبنــك دبــي اإلســالمي بموجــب الشــروط واألحــكام 
ــي اإلســالمي  ــك دب ــة اإلســالمية لبن ــات المصرفي ــة للخدم العام

)حســب مقتضــى الحــال(.
Important Notice مالحظة هامة

Read this document carefully if you (“You” or “Customer”) 
are considering opening a new Al Islami Payroll Savings 
Account. You may also use this document to compare with 
different accounts and the associated services offered by 
other banks. You have the right to receive the Key Fact 
Statement from other banks for comparison.

قم بقراءة هذا المســتند بعناية إذا كنت )"أنت" أو "المتعامل"( 
تضــع فــي اعتبــارك فتــح حســاب التوفيــر اإلســالمي للرواتــب. 
حيــث يمكنــك أيضــا اســتخدام هــذا المســتند للمقارنــة مــع 
تقدمهــا  التــي  الصلــة  ذات  والخدمــات  المختلفــة  الحســابات 
البنــوك األخــرى. يحــق لكــم تلقــي بيــان الحقائــق األساســية مــن 

ــة. البنــوك األخــرى للمقارن
Product Name اسم المنتج

Al Islami Payroll Savings Account. حساب التوفير اإلسالمي للرواتب.
Product Structure هيكل المنتج 

The Al Islami Payroll Savings account is based on the 
principles of Mudaraba where under you (Rab Al Mal) are 
able to deposit your savings as a deposit for an unlimited 
period with the Bank (Mudarib) and authorize the Bank (as 
Mudarib) to invest such funds on the basis of unrestricted 
Mudaraba contract in accordance with the principles of 
Sharia. The profit entitlement of the depositors under 
the subject account is determined in accordance with 
the weightages as notified by the Bank and the average 
balance of the deposit during the profit distribution is 
considered for profit distribution. The net profits shall 
be distributed amongst the depositors according to their 
respective weightages in the invested funds. The Bank, as 
(Mudarib), shall be entitled to an agreed percentage of the 
realized net profit of the depositors. In case of any loss, the 
depositor (Rab Al Mal) shall bear a loss pro-rated against 
its share in the Mudaraba except in cases of misconduct, 
negligence or breach of contract on the part of the Mudarib, 
in which case the Mudarib shall bear the loss.

أحــكام  إلــى  للرواتــب  اإلســالمي  التوفيــر  حســاب  يســتند 
المضاربــة حيــث يمكــن لـــ )رب المــال( إيــداع المدخــرات الخاصــة 
بكــم كوديعــة لفتــرة غيــر محــدودة لــدى البنــك )المضــارب( 
وتفويــض البنــك )كمضــارب( الســتثمار هذه األموال على أســاس 
عقــد المضاربــة المطلقــة وفقــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية. 
الحســاب  بموجــب  للمودعيــن  الربــح  اســتحقاق  تحديــد  يتــم 
ــة التــي يخطــر بهــا البنــك ويتــم اعتبــار  الخاضــع لمقــدار األولوي
متوســط رصيــد الوديعــة أثنــاء توزيــع األربــاح لصالــح توزيــع األربــاح. 
يتــم توزيــع األربــاح الصافيــة علــى المودعيــن بحســب اولوياتهــم 
)المضــارب(  بصفتــه  للبنــك  يحــق  المســتثمرة.  األمــوال  فــي 
الحصــول علــى نســبة متفــق عليهــا مــن صافــي الربــح المحقــق 
ــة حــدوث أي خســارة يتحمــل المــودع )رب  ــي حال ــن. ف للمودعي
المــال( خســارة تتناســب مــع حصتــه فــي المضاربــة إال فــي حالــة 
التعــدي أو التقصيــر أو مخالفــة شــروط عقــد المضاربــة مــن قبــل 

ــذ يتحمــل المضــارب الخســارة. المضــارب وحينئ

Product Description وصف المنتج 

The Al Islami Payroll Savings Account is a Sharia Compliant 
account with convenience and access to funds and at the 
same time an opportunity to earn a competitive expected 
profit.

يتوافــق حســاب التوفيــر اإلســالمي للرواتــب مــع الشــريعة 
اإلســالمية فيمــا يتعلــق بســهولة الوصــول إلــى األمــوال وفــي 

ــح متوقــع تنافســي. نفــس الوقــت فرصــة لكســب رب
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Account Operation عملية الحساب 

Accounts can be opened for an individual (Single operation) 
or for Multiple individuals (Joint operation).

يمكــن فتــح الحســابات لألفــراد )عمليــة واحــدة( أو لعــدة أفــراد 
)عمليــة مشــتركة(.

Requirements to open an Account شروط فتح الحساب

• Account opening application.

• Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and 
Common Reporting Standard (CRS) Declaration signed at 
the time of application.

• Valid Emirates ID.

• Valid Passport.

• Valid Residence visa (For Expats).

• Source of Funds and Proof of Income such as Salary. 
Certificate or Trade License or any other source of 
income.

• Proof of Physical Residential Address such as Utility Bill 
or any other document.

All documents provided must be valid for a period of at 
least 30 days at the time of application.

طلب فتح حساب.   •

الخارجيــة       للحســابات  الضريبــي  االمتثــال  قانــون  إقــرار    •
)FATCA( وإقــرار معيــار اإلبــالغ المشــترك )CRS( الموقــع فــي 

الطلــب. تقديــم  وقــت 

بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول.   •

جواز سفر ساري المفعول.   •

تأشيرة إقامة سارية المفعول )للوافدين(.   •

مصــدر األمــوال وإثبــات الدخــل مثــل شــهادة الراتــب، الرخصــة    •
ــة أو أي مصــدر آخــر للدخــل. التجاري

إثبــات عنــوان الســكن الفعلــي مثــل فواتيــر المرافــق العامة    •
أو أي مســتند آخــر.

ــع المســتندات المقدمــة صالحــة لمــدة ال  يجــب أن تكــون جمي
ــم الطلــب. تقــل عــن 30 يومــا وقــت تقدي

Cooling-off Period فترة المراجعة

By agreeing to take this product the Customer agrees to 
waive off his/her right to  cooling off period option.

بمجــرد موافقــة المتعامــل علــى الحصــول علــى هــذا المنتــج, 
فأنــه يوافــق علــى  التنــازل عــن فتــرة المراجعــة.

Balance/Deposit requirement متطلبات الرصيد / اإليداع

The account can be opened without any balance , however 
there may be a monthly fee applied to your account based 
on your monthly salary transfer to Dubai Islamic Bank (DIB) 
and DIB's agreement with your employer.

يمكــن فتــح الحســاب بــدون أي رصيــد ، ومــع ذلــك قــد يتــم 
تطبيــق رســوم شــهرية علــى حســابك بنــاًء علــى تحويــل راتبــك 
الشــهري إلــى بنــك دبــي اإلســالمي واتفــاق بنــك دبــي اإلســالمي 

مــع صاحــب/ جهــة العمــل.

Exemption of Monthly Maintenance Fee إعفاء من رسوم الصيانة الشهرية

You are eligible from exemption of the monthly maintenance 
fee in case you fulfil one of the below criteria:

يتــم اعفــاؤك مــن رســوم الصيانــة الشــهرية فــي حالــة اســتيفاء 
أحــد المعاييــر التاليــة:

• If your employer is listed under a fee category which 
entitles you to a fee waiver. The list of fee categories 
are shared below for your reference:

ــة الرســوم  ــا ضمــن فئ ــة العمــل مدرج إذا كان صاحب/جه   •
التــي تخولــك لإلعفــاء مــن الرســوم. قائمــة فئــات الرســوم 

مبينــة أدنــاه لالطــالع:

Fee Category Monthly fee (applicable to account holder)
A No monthly fee charged

B
AED 5 to customers with AED 3,000 

salary and below

C
AED 10 to customers with AED 3,000 

salary and below

D
AED 15 to customers with AED 3,000 

salary and below

E
AED 20 to customers with AED 3,000 

salary and below

G AED 5 to all customers

رسوم شهرية )تطبق على صاحب الحساب(فئة الرسوم

A بدون رسوم شهرية

B 5 دراهم إماراتية للمتعاملين براتب
شهري 3,000 درهم أو أقل 

C 10 دراهم إماراتية للمتعاملين براتب
شهري 3,000 درهم أو أقل

D 15 درهم إماراتي للمتعاملين براتب
شهري 3,000 درهم أو أقل

E 20 درهم إماراتي للمتعاملين براتب
شهري 3,000 درهم أو أقل

G5 دراهم إماراتية لجميع المتعاملين

• You have an active Wakala/Investment Deposit 
product with DIB. The account linked to deposit is 
eligible for the fee waiver only.

لــدى  نشــطة  اســتثمارية  وديعــة   / وكالــة  منتــج  لديــك    •
بنــك دبــي اإلســالمي. حيــث إن الحســاب المرتبــط باإليــداع 

مؤهــل لإلعفــاء مــن الرســوم فقــط.
• Customers under priority segments such as Aayan and 

Wajaha are also exempted and eligible for the fee waiver.
يتــم أيضــا إعفــاء المتعامليــن فــي القطاعــات ذات األولويــة    •
مثــل أعيــان ووجاهــة ويكونــون مؤهليــن لإلعفــاء مــن 

الرســوم.

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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Eligibility  استيفاء

You may open an Al Islami Payroll Savings account if you 
are a UAE national or a legal resident/non-resident in 
the UAE working for a company listed with Dubai Islamic 
Bank for Payroll services, according to the regulations and 
instructions of the Central Bank.

إذا كنــت  للرواتــب  اإلســالمي  التوفيــر  فتــح حســاب  يمكنــك 
مواطنــا إماراتيــا أو مقيــم بشــكل قانونــي فــي اإلمــارات العربية 
وتعليمــات  وأنظمــة  للوائــح  وفقــا  مقيــم،  أوغيــر  المتحــدة 

المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

Debit Card Facility منتج بطاقة الخصم

A Visa Debit card with a cash withdrawal, Online & Point 
Of Sale (POS) purchases facility is provided in UAE Dirham 
(AED) unless you chose not to apply for it. Accounts (Shaatir 
Savings accounts) opened for Minors have an additional 
Debit card issued in the Minors name for balance inquiry 
access only. The 1st Debit card provided after account 
opening will be complimentary. The Customer must ensure 
that his ATM debit card issued by the Bank will not be shared 
with anyone else and is for exclusive use of the Customer 
himself/herself. For Debit card charges, please refer to the 
schedule of charges at the following link: https://www.dib.
ae/schedule-of-charges

ــة الســحب النقــدي  ــزا مــع إمكاني ــة خصــم في يتــم إتاحــة بطاق
فضــال عــن تســهيالت الشــراء عبــر اإلنترنــت ونقــاط البيــع بالدرهــم 
ــب للحصــول علــى  ــم تقــم بعــدم التقــدم بطل ــي مــا ل اإلمارات
بطاقــة الخصــم. يتــم فتــح الحســابات )حســابات التوفيــر شــاطر( 
ــة صــادرة باســم  ــة خصــم إضافي للقصــر التــي يكــون لهــا بطاق
القصــر للدخــول لغايــات معرفــة الرصيــد فقــط. ســتكون بطاقــة 
الخصــم األولــى المقدمــة بعــد فتــح الحســاب مجانيــة. يجــب 
علــى المتعامــل التأكــد مــن أن بطاقــة الخصــم الصــادرة لــه مــن 
البنــك لــن يتــم مشــاركتها مــع أي شــخص آخــر وأنهــا مخصصــة 
الســتخدام المتعامــل نفســه. لمعرفــة رســوم بطاقــة الخصــم، 
التالــي:   الرابــط  علــى  الرســوم  جــدول  إلــى  الرجــوع  يرجــى 

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

Daily Limits الحدود اليومية

Debit card 
Type

Point of Sale 
transaction 
limit (AED)

Cash 
withdrawal 
limit from 

ATMs (AED)

Online / 
Remote 

transaction 
limit (AED)

Aayan – 
Signature

75,000 35,000 75,000

Wajaha - 
Infinite

100,000 75,000 100,000

Platinum 75,000 35,000 75,000
Classic 40,000 10,000 40,000

حد المعامالت 
عبر اإلنترنت 

/ عن بعد 
)بالدرهم 
اإلماراتي(

حد السحب 
النقدي 

من أجهزة 
الصراف اآللي 

)بالدرهم 
اإلماراتي(

حد معامالت 
نقاط البيع 
)بالدرهم 
اإلماراتي(

نوع بطاقة 
الخصم

75,000 35,000 75,000 أعيان - 
سيغنتشر 

100,000 75,000 100,000 وجاهة - 
إنفنيت

75,000 35,000 75,000 بالتينيوم
40,000 10,000 40,000 الكالسيكية

Currencies Available العمالت الُمتاحة
The list of currencies offered are as follows: United 
Arab Emirates Dirham (AED), United States Dollar (USD), 
Canadian Dollar (CAD), Euro (EUR), British Pounds Sterling 
(GBP), Qatari Riyal (QAR) & Saudi Riyal (SAR).

اإلماراتــي  الدرهــم  المعروضــة:  العمــالت  قائمــة  يلــي  فيمــا 
)AED(، الــدوالر األمريكــي )USD(، الــدوالر الكنــدي )CAD(، اليــورو 
)EUR(، الجنيــه اإلســترليني البريطانــي )GBP(، الريــال القطــري 

.)SAR( )QAR( والريــال الســعودي 
Bill Payment facility تسهيالت سداد الفواتير

You may pay your utility bills such as Etisalat, DEWA, 
Emicool, RTA, EMAAR etc. conveniently from the comfort of 
your home through our Online Banking and Mobile Banking 
channels.

يمكنــك ســداد فواتيــر الخدمــات مثــل اتصــاالت، هيئــة كهربــاء 
والمواصــالت،  الطــرق  هيئــة  إيميكــول،  "ديــوا"،  دبــي  وميــاه 
طريــق  عــن  منزلكــم  مــن  بســهولة  ذلــك  إلــى  ومــا  إعمــار 
ــر  ــة عب ــات المصرفي ــت والخدم ــر اإلنترن ــة عب ــات المصرفي الخدم

المتحــرك. الهاتــف 
Branch Teller transactions معامالت صراف الفروع

You are entitled to 6 free teller transactions in any Dubai 
Islamic Bank branch in a calendar month. This includes 
cash/cheque deposit & cash withdrawal transactions. Any 
additional transactions will be charged AED 10.50 per 
additional transaction in a month.

يحــق لــك إجــراء 6 معامــالت صــراف مجانيــة في أي فــرع من فروع 
بنــك دبــي اإلســالمي فــي غضــون أي شــهر ميالدي. ويشــمل ذلك 
عمليــات اإليــداع النقــدي / الشــيكات وعمليــات الســحب النقــدي 
/ الشــيكات. ســيتم فــرض رســوم 10.50 درهًمــا إماراتيــا علــى 

أي معامــالت إضافيــة لــكل معاملــة إضافيــة فــي الشــهر.
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Profit Payment سداد األرباح

• The profit on the Al Islami Payroll Savings Account is 
paid based on the profit announced on a quarterly basis. 

• The profit is calculated based on the average monthly 
balance in the account. 

• No profit is calculated for a month, if the minimum 
balance during the month drops below AED 1,000/-

• No profit is calculated for a month if there are more 
than 1 withdrawal transactions done per month (Teller 
& Electronic Channels). In this case the account shall be 
treated as a current account and will not be entitled to 
participate in the generated profits.

ــاء  ــب بن ــاح حســاب التوفيــر اإلســالمي للروات يتــم ســداد أرب  •
علــى األربــاح المعلنــة علــى أســاس ربــع ســنوي.

يتــم احتســاب الربــح على أســاس متوســط الرصيد الشــهري   •
فــي الحســاب.

ال يتــم احتســاب الربــح لمــدة شــهر، إذا انخفــض الحــد األدنــى   •
للرصيــد خــالل الشــهر إلــى أقــل مــن 1,000 درهــم إماراتــي.

ال يتــم احتســاب الربــح لمــدة شــهر إذا كان هنــاك أكثــر   •
والوســائل  )الصــراف  شــهريًا  واحــدة  ســحب  عمليــة  مــن 
مــع  التعامــل  ســيتم  الحالــة  هــذه  فــي  اإللكترونيــة(. 
الحســاب كحســاب جــاري ولــن يحــق لــه المشــاركة فــي 

المتحققــة. األربــاح 

Deposit weightage and Mudarib share of profit أولوية اإليداع وحصة المضارب من الربح
Weightage: األولوية:
Al Islamic Payroll Savings Account حسابات التوفير اإلسالمي:
• (AED) UAE Dirhams - 14%
• (USD) USD Dollars - 11%
• (GBP) Pounds Sterling - 11%
• (EUR) Euro - 9%
• (SAR) Saudi Riyal - 4%
• (QAR) Qatari Riyal - 3%
• (CAD) Canadian Dollars - 4%

)AED( 14 % درهم إماراتي   •
)USD( 11 % الدوالر األمريكي   •

)GBP( 11 % الجنيه اإلسترليني   •
)EUR( 9 % يورو   •

)SAR( 4 % ريال سعودي   •
)QAR( 3 % ريال قطري   •
)CAD( 4 % دوالر كندي   •

Statement of account كشف حساب

Account statements will be sent to you periodically via 
email or regular post (based on your preference). Adhoc 
statements can also be downloaded/viewed from Online/
Mobile Banking channels or requested for at the branch, for 
a fee of AED 26.25 (per request).

ســيتم إرســال كشــوف الحســاب إليكــم بشــكل دوري عبــر 
البريــد اإللكترونــي أو البريــد العــادي )حســب الطريقــة المفضلــة 
الحســابات  كشــوف  عــرض   / تنزيــل  أيضــا  يمكــن  لديكــم(. 
المخصصــة مــن قنــوات الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت / عبــر 
ــل رســوم  ــك مقاب ــف المتحــرك أو طلبهــا فــي الفــرع، وذل الهات

ــب(. ــكل طل ــا )ل ــا إماراتي قدرهــا 26.25 درهًم
Account Closure إغالق الحساب 

• The Bank shall notify you 60 days prior to closing of 
your account(s), if the Bank initiates the account closure; 
unless the account is closed due to the order of the 
Courts or the instruction of the regulatory authorities.

مــن  يومــا   60 قبــل  بإخطاركــم  البنــك  يقــوم  ســوف   •
إغــالق حســابكم )حســاباتكم(، إذا شــرع البنــك فــي إغــالق 
الحســاب؛ مــا لــم يتــم إغــالق الحســاب بأمــر مــن المحاكــم 

التنظيميــة. الســلطات  مــن  تعليمــات  أو 
• In order to close your account, please visit any Dubai 

Islamic Bank branch along with your original valid identity 
document for account closure. The Bank shall perform 
certain mandatory checks prior to account closure. Any 
products, services or facilities linked with your account 
shall automatically be cancelled/ deactivated prior to 
the account closure. Your account will be flagged as 
'Account Under Closure' and will not actually be closed 
till the credit/payment of any pending profit pertaining 
to the current or past profit payment cycle.

إلغــالق حســابكم، يرجــى زيــارة أي فــرع مــن فــروع بنــك   •
دبــي اإلســالمي مــع وثيقــة الهويــة األصليــة الصالحــة إلغــالق 
المراجعــات  بعــض  إجــراء  البنــك  علــى  يتعيــن  الحســاب. 
 / إلغــاء  تلقائيــا  ســيتم  الحســاب.  إغــالق  قبــل  الضروريــة 
مرتبطــة  تســهيالت  أو  خدمــات  أو  منتجــات  أي  تعطيــل 
بحســابكم قبــل إغــالق الحســاب. حيــث ســيتم وضــع عالمــة 
علــى حســابكم علــى أنــه "حســاب قيــد اإلغــالق" ولــن يتــم 
ــق  ــح مســتحق متعل ــع أي رب ــداع / دف ــى إي ــا حت ــه فعليً إغالق

بــدورة دفــع األربــاح الحاليــة أو الســابقة.

Early Account Closure Fee رسوم اإلغالق المبكر للحساب

If you close your Al Islamic Payroll Savings Account within a 
period of 6 months from the date of opening, a fee of AED 
26.25 is applicable for early account closure.

إذا قمــت بإغــالق حســاب التوفيــر اإلســالمي للرواتــب الخــاص بــك 
فــي غضــون 6 أشــهر مــن تاريــخ فتــح الحســاب، فســيتم تطبيــق 
رســوم قدرهــا 26.25 درهًمــا إماراتيــا لإلغــالق المبكــر للحســاب.
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Additional Services Offered الخدمات اإلضافية المقدمة

The following are additional optional services available 
with an Al Islami Payroll Savings account:
• Al Islami Salary-in-Advance.
• Direct Debit Setup & Cancelation.
• Express Funds Transfer to select countries.
• Remit-to-ATM service.
• Request for a SWIFT advice after Funds transfer.
• Stopping of Remittance/Funds Transfer.
• Standing order setup, amendment & cancelation.
• Copies requested of old documents.
• Certificates issued to customers as per their request.
• Authorization to the Bank in writing to cover the cheque 

amounts or any other withdrawals from its other Current 
or Saving accounts with the Bank.

التوفيــر  مــع  حســاب  متوفــرة  إضافيــة  خدمــات  يلــي  فيمــا 
للرواتــب: اإلســالمي 

اإلسالمي للراتب المقدم سلفا.   •
إعداد وإلغاء الخصم المباشر.   •

التحويل السريع لألموال إلى دول محددة.   •
خدمة تحويل األموال إلى أجهزة الصراف اآللي.   •

طلب إخطار السويفت بعد تحويل األموال.   •
إيقاف الحواالت / تحويل األموال.   •

إعداد، تعديل وإلغاء األمر الدائم.   •
طلب نسخ من المستندات القديمة.   •

شهادات تصدر للمتعاملين حسب طلبهم.   •
تفويــض كتابــي للبنــك لتغطيــة مبالــغ الشــيكات أو أي    •
عمليــات ســحب أخــرى مــن حســاباته الجاريــة أو حســابات 

التوفيــر األخــرى لــدى البنــك.

By agreeing to take this product the Customer agrees to 
waive off his/her right to  cooling off period option.
The fees & charges for the above services are available on 
the Bank’s website at the following link: 
https://www.dib.ae/schedule-of-charges

بمجــرد موافقــة المتعامــل علــى الحصــول علــى هــذا المنتــج, 
فأنــه يوافــق علــى  التنــازل عــن فتــرة المراجعــة.

يتــم إتاحــة رســوم وتكاليــف الخدمــات المذكــورة أعــاله علــى 
ــي: ــط التال موقــع البنــك علــى الراب

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

Key Terms & Conditions الشروط واألحكام الرئيسة

• Customer acknowledges and agrees that his/ her funds 
will be invested based on unrestricted Mudaraba. The 
Customer undertakes to adhere to and comply with the 
Principles of Sharia at all times during the term of the 
Agreement.

يقــر ويوافــق المتعامــل علــى اســتثمار أموالــه علــى أســاس    •
المضاربــة غيــر المقيــدة؛ حيــث يتعهــد المتعامــل بااللتــزام 
واالمتثــال لمبــادئ الشــريعة فــي كافــة األوقــات خــالل مــدة 

ــة. االتفاقي

• Profit rate quoted at the time of booking is indicative 
and subject to change based on the performance of the 
investment.

يُعــد معــدل الربــح المعــروض وقــت التســجيل إرشــادي وقابل    •
للتغييــر بنــاًء علــى أداء االســتثمار.

• Customer shall bear all the risks associated with the 
Investment (which shall include, for the avoidance 
of doubt, the risk of the partial or total loss of the 
Investment Amount) except those risks and actual 
losses (not to include any opportunity costs or funding 
costs) resulting from the Bank’s willful misconduct or 
gross negligence or breach of its obligation under the 
Agreement

ــة المخاطــر المتعلقــة باالســتثمار  يتحمــل المتعامــل كاف   •
)والتــي يجــب أن تشــمل، لتجنــب الشــك، مخاطــر الخســارة 
تلــك  باســتثناء  االســتثمار(  لمبلــغ  الكليــة  أو  الجزئيــة 
المخاطــر والخســائر الفعليــة )ال تشــمل أي تكاليــف الفرصــة 
البنــك  تصــرف  ســوء  عــن  الناتجــة  التمويــل(  تكاليــف  أو 
المتعمــد أو اإلهمــال الجســيم أو خــرق التزامــه بموجــب 

االتفاقيــة.

• In the event of the Customer’s death, his/her account 
shall be frozen and no amount whatsoever available in 
the Customer name held by the Bank shall be paid to 
the Customer heirs or their attorney unless there is an 
official request from the competent court addressed to 
the Bank to that effect. The Bank shall not be obliged to 
freeze the account before the date on which it has been 
formally notified of the death in writing.

فــي حالــة وفــاة المتعامــل، ســيتم تجميــد حســابه ولــن    •
يتــم دفــع أي مبلــغ مــن أي نــوع متوفــر باســم المتعامــل 
الــذي يحتفــظ بــه البنــك إلــى ورثــة المتعامــل أو ممثلهــم 
ــب  ــب رســمي مــن جان ــاك طل ــم يكــن هن ــا ل ــي م القانون
لــن  الغــرض.  لهــذا  البنــك  موجهــا  المختصــة  المحكمــة 
ــخ الــذي  يكــون البنــك ملزمــا بتجميــد الحســاب قبــل التاري

تــم فيــه إخطــاره رســميا بالوفــاة كتابيــا.

• In case of insufficient balance in your account, 
outstanding fees and charges will be kept under “Track 
receivable” which will be recovered once the account 
has been funded.

فــي حالــة عــدم كفايــة الرصيــد فــي حســابكم، ســيتم    •
االحتفــاظ بالرســوم والمصاريــف المســتحقة تحــت بنــد "تتبع 
المبالــغ المســتحقة القبــض" والتــي ســيتم اســتردادها 

بمجــرد إيــداع أمــوال فــي الحســاب.
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• Governing law and Jurisdiction of Court: the terms and 
conditions of this product shall be governed by the 
federal laws of the UAE as applied by the competent 
court of the UAE to the extent they are not in conflict 
with the principles of Sharia.

تخضــع  المحكمــة:  واختصــاص  التطبيــق  واجــب  القانــون    •
شــروط وأحــكام هــذا المنتــج للقوانيــن االتحاديــة لدولــة 
المحكمــة  تطبقهــا  كمــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ــى الحــد  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إل المختصــة فــي دول

اإلســالمية. الشــريعة  مبــادئ  مــع  فيــه  تتعــارض  ال  الــذي 

Detailed Terms & Conditions are available on the Bank’s 
website at the following link: https://www.dib.ae/terms-
and-conditions 
The Bank reserves the right to change the Terms & 
Conditions later, with a 60-days prior notice.

تتوفــر الشــروط واألحــكام التفصيليــة علــى موقــع البنــك علــى 
 https://www.dib.ae/terms-and-conditions :الرابــط التالــي

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام الحقــا، مــع 
إشــعار مســبق قبــل 60 يومــا.

Warnings/Legal Consequences تحذيرات / عواقب قانونية

• You may withdraw from your account once per month. 
The withdrawn amount shall not participate in the 
investment during that month. The entire balance shall 
not participate in investment during the month where 
the withdrawals exceed one time.

ــي  ــي الشــهر عل ــك الســحب مــن حســابكم مــره ف يمكن   • 
أال يشــارك المبلــغ المســحوب فــي االســتثمار خــالل ذلــك 
ــي االســتثمار خــالل  ــد بالكامــل ف الشــهر وال يشــارك الرصي
الشــهر الــذي تتجــاوز فيــه عمليــات الســحب مــرة واحــدة.

• Please ensure that you report any unauthorized 
transactions to the Bank on your account within 30 
business days from the date of sending the account 
statement and/or e-statement.

يرجــى التأكــد مــن إخطــار البنــك بــأي معامــالت غيــر مصــرح    •
بهــا علــى حســابكم فــي غضــون 30 يــوم عمــل مــن تاريــخ 

إرســال كشــف الحســاب و / أو الكشــف اإللكترونــي.

• Safe custody of access tools to your account like Debit 
card, PINs, T-Pins, Online/Mobile Banking usernames, 
passwords; other personal information, etc. is your 
responsibility. The Bank cannot be held responsible in 
case of a security lapse at your end. The Central Bank 
of UAE or Dubai Islamic Bank will never Call/ SMS/ Mail/ 
Email to ask for customer’s confidential details and other 
sensitive information related to bank accounts. You must 
be aware of this fact that sharing such information with 
anyone might cause financial fraud. Similarly, you must 
be cautious of phishing emails asking the customer to 
click on link and for instance, change the password of 
his/ her bank account.

الوصايــة اآلمنــة علــى أدوات الوصــول إلــى حســابكم مثــل    •
وأســماء  الشــخصية،  التعريــف  وأرقــام  الخصــم،  بطاقــة 
مســتخدمي الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنت / عبر الهاتف 
الشــخصية  والمعلومــات  المــرور؛  وكلمــات  المحمــول، 
ال  مســؤوليتك.  ضمــن  تكــون  ذلــك  إلــى  ومــا  األخــرى، 
حــدوث  حالــة  فــي  المســؤولية  البنــك  تحميــل  يمكــن 
ــن يقــوم المصــرف المركــزي  خطــأ أمنــي مــن جانبكــم. ل
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو بنــك دبــي اإلســالمي 
ــد  ــد / البري ــدًا باالتصــال / إرســال الرســائل القصيــرة / البري أب
الســرية  المتعامــل  بتفاصيــل  للمطالبــة  اإللكترونــي 
وغيرهــا مــن المعلومــات الحساســة المتعلقــة بالحســابات 
المصرفيــة. يجــب أن تــدرك هــذه الحقيقــة بــأن مشــاركة 
هــذه المعلومــات مــع أي شــخص قــد يتســبب فــي احتيــال 
مالــي. وبالمثــل، يجــب أن تكــون حــذرًا مــن رســائل البريــد 
اإللكترونــي المخادعــة التــي تطلــب مــن المتعامــل النقــر 
علــى رابــط مــا، كأن يطلــب منــه علــى ســبيل المثــال، 

تغييــر كلمــة مــرور حســابه/ حســابها المصرفــي.

• The Bank, as Mudarib, reserves the right to deduct, a 
certain percentage of the shares of both depositor and 
shareholders from the net Profit in the joint investment 
pool before deducting Mudarib’s share, for the purpose 
of profit stabilization for the benefit of the depositors 
and shareholders. Such funds shall be deducted, held 
and distributed only upon prior approval of the Bank's 
Internal Sharia Supervisory Committee (ISSC).

ــا، بالحــق فــي خصــم نســبة  يحتفــظ البنــك، بصفتــه مضارب   •
معينــة مــن أســهم كل مــن المودعيــن والمســاهمين مــن 
ــل خصــم  ــاء االســتثمار المشــترك قب ــح فــي وع ــي الرب صاف
ــح المودعيــن.  ــح لصال حصــة المضــارب، لغــرض اســتقرار الرب
والمســاهمين. ســيتم خصــم هــذه األمــوال واالحتفــاظ بهــا 
وتوزيعهــا فقــط بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن 

ــة الشــرعية الداخليــة للبنــك. لجنــة الرقاب

• In case of any loss, the depositor (Rab Al Mal) shall bear 
a loss pro-rated against its share in the Mudaraba. 

فــي حالــة حــدوث أي خســارة يتحمــل المــودع )رب المــال(    •
المضاربــة. فــي  حصتــه  مــع  والتناســب  بالنســبة  الخســارة 

Booking channels – Where to apply for this product قنوات الحجز - مواقع طلب هذا المنتج

Available through: Branch, Wealth Management Centre, 
Direct Sales Team, Online Banking, for additional account(s) 
only, Mobile Banking, for additional account(s) only & 
Mobile application.

متوفــر مــن خــالل: الفــرع، مركــز إدارة الثــروات، فريــق المبيعــات 
المباشــر، الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنت، لحســاب )حســابات( 
المتحــرك،  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  فقــط،  إضافيــة 
لحســاب )حســابات( إضافيــة فقــط وتطبيــق الهاتــف المحمــول.
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Fees & Charges الرسوم والمصاريف 

Available on the Bank’s website at the following link: 
https://www.dib.ae/schedule-of-charges 

متاح على موقع البنك من خالل الرابط التالي: 
 https://www.dib.ae/schedule-of-charges

Historical Profit Rates معدالت الربح التاريخية 

DIB cannot provide you with a fixed profit rate; however, 
historical profit rates are available at the following link: 
www.dib.ae/pr

ال يمكــن لبنــك دبــي اإلســالمي أن يزودكــم بمعــدل ربــح ثابــت؛ 
ومــع ذلــك، تتوفــر معــدالت الربــح التاريخيــة مــن خــالل الرابــط 

www.dib.ae/pra التالــي 
Dormancy & Unclaimed Balances األرصدة الخامدة والغير المطالب بها

• Any individual account shall be classified as “Dormant” 
if:

يتم تصنيف أي حساب فردي على أنه "خامد" إذا:   •

o There have been no financial transactions 
(withdrawals or deposits), other than transactions 
initiated by the Bank (such as profit and charges 
posted by the system or manually) for a period of 
1 year and the account is not blocked based on 
instructions of the court or regulatory bodies.

ال توجــد معامــالت ماليــة )عمليــات ســحب أو إيداعــات(،    o
األربــاح  البنــك )مثــل  قــام بهــا  التــي  بخــالف المعامــالت 
والرســوم التــي تــم ترحيلهــا عــن طريــق النظــام أو يدويــا( 
لمــدة عــام واحــد ولــم يتــم حظــر الحســاب بنــاًء علــى 

التنظيميــة. الهيئــات  أو  المحاكــم  تعليمــات 

o Your KYC has not been updated for at least 1 year,
o Your EID/ Passport information has not been updated 

for at least 1 year, and
o You do not have active assets with the Bank.

لــم يتــم تحديــث برنامــج "اعــرف متعاملــك" لديكــم لمــدة    o
عــام واحــد علــى األقــل،

لــم يتــم تحديــث معلومــات الهويــة اإللكترونيــة / جــواز    o
الســفر الخــاص بكــم لمــدة ســنة واحــدة علــى األقــل، و

ليس لديك أصول متداولة مع البنك.   o
• For the accounts that are classified as “Dormant”, at 5 

years from the date of the last transaction (financial or 
non-financial), account balance shall be transferred to 
the “Unclaimed Balances Account – Dormant Accounts” 
held with the Central Bank of the UAE. Due charges (if 
any) shall be deducted prior to transferring net amount 
of a dormant account to the Central Bank of the UAE.

ــا "خامــدة"،  ــى أنه ــة عل ــق بالحســابات المصنف وفيمــا يتعل   •
فــي غضــون 5 ســنوات مــن تاريــخ آخــر معاملــة )ماليــة أو غير 
ماليــة(، يتــم تحويــل رصيــد الحســاب إلــى "حســاب األرصــدة 
غيــر المطالــب بهــا - الحســابات الخامــدة" المحتفــظ بهــا 
لــدى المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
حيــث يتــم خصــم الرســوم المســتحقة )إن وجــدت( قبــل 
تحويــل المبلــغ الصافــي المتوفــر فــي الحســاب الخامــد 
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة اإلم ــى المصــرف المركــزي لدول إل

Updating your Personal Details تحديث بياناتك الشخصية 
In order to ensure that there is no interruption in the 
services being provided by the Bank, it is your responsibility 
to ensure that your Personal Details in the Bank’s records 
are always updated such as contact information, address, 
identification documents, visa/residency renewals 
along with other related documents. The update of such 
information can be done by visiting a DIB branch or through 
Online/Mobile Banking. 

لضمــان عــدم انقطــاع الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك، تكــون 
ــك الشــخصية فــي  ــث بيانات مســؤول عــن التأكــد مــن تحدي
ســجالت البنــك دائًمــا مثــل معلومــات االتصــال، العنــوان، 
إلــى  باإلضافــة  اإلقامــة   / التأشــيرة  وتجديــد  الهويــة  وثائــق 
هــذه  تحديــث  ويمكــن  الصلــة.  ذات  األخــرى  المســتندات 
المعلومــات عــن طريــق زيــارة أحــد فــروع بنــك دبــي اإلســالمي 
أو مــن خــالل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت / المتحــرك.

Product Comparisons/Alternatives المنتجات المقارنة/بدائل المنتج
This product is comparable to the following deposit 
products For more details on the below products please 
refer to the Key Fact statement of the products on the DIB 
website. 

ــة. .  ــداع التالي ــة مــع منتجــات اإلي ــل للمقارن ــج قاب هــذا المنت
أدنــاه،  الُموضحــة  المنتجــات  حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــد 
يرجــى الرجــوع إلــى بيــان الحقائــق األساســية للمنتجــات علــى 

ــي اإلســالمي. ــك دب ــع بن موق
• Al Islami Payroll 2-in-1 account.
• Al Islami Payroll Current account.

•  حساب اإلسالمي 2 في 1 للرواتب.
•  حساب اإلسالمي الجاري للرواتب.
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If you are a salaried individual, receiving your salary 
in your Al Islami Payroll Saving account at Dubai 
Islamic Bank, you are eligible to apply for the Al Islami 
Salary-in-Advance facility.

إذا كنــت تتقاضــى راتبــً عــن طريــق حســاب التوفيــر اإلســالمي 
للرواتــب  فــي بنــك دبــي اإلســالمي ، فأنــت مؤهــل للتقــدم 
بطلــب للحصــول علــى تســهيالت اإلســالمي للراتــب المقــدم 

ســلفً.

KEY FACTS STATEMENT 
Al Islami Salary-in-advance

بيان الحقائق األساسية  
برنامج اإلسالمي للراتب المقدم سلفً

Important Notice مالحظة هامة

Read this document carefully if you (“You” or “Customer”) 
are considering applying for an Al Islami Salary-in-Advance 
facility. It is available in English and Arabic. You may also 
use this document to compare with different accounts and 
the associated services offered by other banks. You have 
the right to receive the Key Fact Statement from other 
banks for comparison.

قــم بقــراءة هــذا المســتند بعناية إذا كنــت )"أنت" أو "المتعامل"( 
تفكــر فــي فتــح حســاب اإلســالمي للراتــب المقــدم ســلفا. وهــذا 
المســتند متوفــر باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة. حيــث يمكنــك 
الحســابات  مــع  للمقارنــة  المســتند  هــذا  اســتخدام  أيضــا 
المختلفــة والخدمــات ذات الصلــة التــي تقدمهــا البنــوك األخــرى. 
يحــق لكــم تلقــي بيــان الحقائــق األساســية مــن البنــوك األخــرى 

ــة. للمقارن
Product Name اسم المنتج

Al Islami Salary-in-advance. اإلسالمي للراتب المقدم سلفا.
Islamic Structure الهيكلة الشرعية 

The Al Islami Salary-in-advance facility is also based on the 
Sharia principle of Qard Hassan.

تســتند تســهيالت اإلســالمي للراتب المقدم ســلفا إلى األحكام 
الشــرعية لمنتج القرض الحســن.

Product Description وصف المنتج  

The Al Islami Salary-in-advance is an instant facility product 
with multiple parameter checks to establish customer’s 
credit history and credit related matters where approval/
rejection is provided instantly based on those credit related 
checks.

إن برنامــج اإلســالمي للراتــب المقــدم ســلفا هــو منتــج تســهيالت 
االئتمانــي  التاريــخ  لتحديــد  ضبــط  معاييــر  عــدة  مــع  فوريــة 
ــم  للمتعامــل والمســائل المتعلقــة باالئتمــان حيــث يتــم تقدي
الضوابــط  تلــك  علــى  بنــاًء  الفــور  علــى  الرفــض   / الموافقــة 

االئتمــان.  المتعلقــة بعمليــة 
Tenure المدة

The Al Islami Salary-in-advance facility is provided for a 
period of 1 month from the time of application. If you wish 
to avail the facility again after 1 month, you will need to 
apply with a new application.

ــب المقــدم ســلفا لمــدة  يتــم توفيــر تســهيالت اإلســالمي للرات
شــهر واحــد مــن وقــت تقديــم الطلــب. إذا كنــت ترغــب فــي 
االســتفادة مــن الخدمــة مــرة أخــرى بعــد شــهر واحــد، فســتحتاج 

ــد. ــم طلــب جدي ــى تقدي إل
Currency العملة

UAE Dirhams (AED) Only. بالدرهم اإلماراتي (AED) فقط.
Cooling-off Period فترة المراجعة

By agreeing to take this product the Customer agrees to 
waive off his/her right to  cooling off period option.     

بمجــرد موافقــة المتعامــل علــى الحصــول علــى هــذا المنتــج, 
فأنــه يوافــق علــى  التنــازل عــن فتــرة المراجعــة.

Eligibility األهلية

• The Al Islami Salary-in-advance facility is available for 
individuals with a salary transfer to Dubai Islamic Bank, 
from an employer listed in the Bank.

• The facility can be availed up to 90% of your net salary.
• If you have previously availed the facility, the last availed 

amount should be settled and not active at the time of 
application or 24 hours prior to application.

تســهيل اإلســالمي للراتــب المقــدم ســلفا متــاح لألفــراد    •
الذيــن يتــم تحويــل رواتبهــم إلــى بنــك دبــي اإلســالمي، مــن 

جانــب شــركة مدرجــة لــدى البنــك.
مــن صافــي   90٪ حتــى  التســهيالت  مــن هــذه  االســتفادة  يمكــن    •

راتبــك.
إذا قمــت باالســتفادة مــن التســهيل مســبًقا، فيجــب تســوية    •
آخــر مبلــغ تــم الحصــول عليــه وعــدم تفعيلــه فــي وقــت 

تقديــم الطلــب أو قبــل 24 ســاعة مــن تقديــم الطلــب.
Fees & Charges الرسوم والمصاريف

Salary in Advance can be availed 
up to 90% of the monthly net 
salary (capped at AED 13,500)

Processing Fee Up to 
AED 210*.

*رســم المعاملــة 
210 درهمــا.

يمكــن االســتفادة مــن الراتــب المقدم ســلًفا 
الشــهري   الراتــب  صافــي  مــن   %90 حتــى 

ــى 13,500 درهــم(. )بحــد أقصــى يصــل ال
*Fee is representing the actual cost of service, not linked to the 
amount and time.

*الرســوم تمثــل التكلفــة الفعليــة للخدمــة, و غيــر مرتبطــة بالمبلــغ 
و المــدة .



The Bank reserves the right to amend the fees & charges, 
with a 60-days prior notice. https://www.dib.ae/schedule-
of-charges 

الرســوم  تعديــل  فــي  بالحــق  اإلســالمي  دبــي  بنــك  يحتفــظ 
ســتنعكس  والتــي  مســبق،  إشــعار  دون  والتكاليــف 

 في جدول الرسوم على موقع بنك دبي اإلسالمي: 
 https://www.dib.ae/schedule-of-charges 

Channels القنوات

The Al Islami Salary-in-advance can be availed instantly 
through various channels including: Internet Banking, 
Mobile Banking, DIB ATMs, SMS, and Phone Banking.

يمكــن االســتفادة مــن برنامــج اإلســالمي للراتــب المقــدم ســلفا 
علــى الفــور مــن خــالل قنــوات مختلفــة بمــا فــي ذلــك: الخدمــات 
الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  اإلنترنــت،  عبــر  المصرفيــة 
المتحــرك، أجهــزة الصــراف اآللــي لبنــك دبــي اإلســالمي، الرســائل 

النصيــة القصيــرة والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف.
Availability اإلتاحة

The facility is available 24 / 7 through all mentioned 
channels.

تُتــاح الخدمــة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع مــن خــالل 
جميــع القنــوات المذكــورة.

Minimum Net Salary Requirement الحد األدنى لمتطلبات الراتب الصافي

AED 1,100 1,100 درهم إماراتي.
Maximum Facility Amount (Cap) الحد األقصى لمبلغ التسهيل )الحد األقصى(

AED 13,500 13,500 درهم إماراتي.
Cancellation of Request إلغاء الطلب

If you have applied for the product erroneously or change 
your mind after application, you can request to have it 
canceled and get a refund provided the funds have not 
been utilized. You may contact our Call centre or visit any 
Dubai Islamic Branch for cancelation.

ــق  ــج عــن طري ــم بطلــب للحصــول علــى المنت إذا قمــت بالتقدي
الخطــأ أو غيــرت رأيــك بعــد تقديــم الطلــب، فيمكنــك طلــب 
األمــوال.  اســتخدام  عــدم  بشــرط  األمــوال  واســترداد  إلغــاءه 
ويمكنــك االتصــال بمركــز االتصــال الخــاص بنــا أو زيــارة أي فــرع 

مــن فــروع دبــي اإلســالمي إلتمــام عمليــة اإللغــاء.
Key Terms & Conditions الشروط واألحكام الرئيسة

• The eligible amount can vary from month to month 
based on the Bank's approval and other factors such 
as for example in case of any reduction/ deduction of 
salary amount credited to your account in any month, 
the Bank can also reduce the Facility amount or drop 
the Facility limit at its discretion without prior notice.

• Non-compliance with the Bank's T&Cs can lead to 
withdrawal/termination of the service.

يمكــن أن يختلــف المبلــغ المســتحق مــن شــهر آلخــر بنــاًء    •
علــى موافقــة البنــك وعوامــل أخــرى، علــى ســبيل المثــال 
الراتــب  لمبلــغ  / خصــم  تخفيــض  أي  حــدوث  حالــة  فــي 
المضــاف إلــى حســابكم فــي أي شــهر، يمكــن للبنــك 
أيضــا تقليــل مبلــغ التســهيالت أو إلغــاء ســقف التســهيالت 

وفقــا لتقديــره المطلــق دون إشــعار مســبق.
ــؤدي عــدم االمتثــال لشــروط وأحــكام البنــك  يمكــن أن ي   •

إلــى ســحب / إنهــاء الخدمــة.

• Governing law and Jurisdiction of Court: the terms and 
conditions of this product shall be governed by the 
federal laws of the UAE as applied by the competent 
court of the UAE to the extent they are not in conflict 
with the principles of Sharia.

القانــون واجــب التطبيــق واختصــاص المحكمــة: تخضــع    •
شــروط وأحــكام هــذا المنتــج للقوانيــن االتحاديــة لدولــة 
المحكمــة  تطبقهــا  كمــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
المختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الحــد 

الــذي ال تتعــارض فيــه مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

Detailed T&Cs available on the Bank’s website at the 
following link: https://www.dib.ae/terms-and-conditions 
The Bank reserves the right to change the Terms & 
Conditions later, with a 60-days notice.

تتوفــر الشــروط واألحــكام المفصلــة علــى موقــع البنــك علــى 
   https://www.dib.ae/terms-and-conditions التالــي:  الرابــط 
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام الحقــا، مــع 

إشــعار مســبق مدتــه 60 يومــا.

Warnings/Legal Consequences تحذيرات / عواقب قانونية

• Transferring your salary to another bank when the Salary 
in Advance is active on the account is not possible.

• The full facility amount will be recovered/debited one 
month post availing the facility.

ال يمكــن تحويــل الراتــب الخــاص بكــم إلــى بنــك آخــر عندمــا    •
يكــون الراتــب مقدًمــا نشــًطا فــي الحســاب.

ســيتم اســترداد / خصــم مبلــغ التســهيل بالكامــل بعــد    •
التســهيل. االســتفادة مــن  شــهر واحــد مــن 

• As the customer, you need to ensure that the availed 
amount is made available in the account by the date of 
recovery.

المبلــغ  أن  مــن  التأكــد  إلــى  تحتــاج  متعامــل،  كونــك    •
االســترداد. تاريــخ  بحلــول  الحســاب  فــي  متــاح  المتوافــر 

• In case of insufficient funds in the account, the reflected 
account balance will show as negative and any amounts 
credited shall be used to cover the reflected outstanding 
amount.

• Failure to cover the outstanding amounts can result in 
Legal action by the Bank against the customer.

فــي حالــة عــدم كفايــة األمــوال فــي الحســاب، ســيظهر    •
رصيــد الحســاب علــى أنــه ســلبي وســيتم اســتخدام أي 

الظاهــر. المســتحق  المبلــغ  لتغطيــة  مقيــدة  مبالــغ 
قــد يــؤدي عــدم تغطيــة المبالــغ المســتحقة إلــى اتخــاذ   •

المتعامــل. ضــد  البنــك  جانــب  مــن  قانونيــة  إجــراءات 
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• Although the facility is available in AED currency only, 
the Bank may deduct the outstanding amount, towards 
repayment of the facility, from any of the accounts 
(Current/ Savings) held by the customer in any currency 
held with Dubai Islamic Bank. If the amount is deducted 
from a non-AED account, the prevalent exchange rate 
for that day will be applied.

علــى الرغــم مــن أن التســهيالت متاحــة بالدرهــم اإلماراتــي   •
ــه يجــوز للبنــك خصــم المبلــغ المســتحق، مــن  فقــط، إال أن
أجــل ســداد التســهيل، مــن أي مــن الحســابات )الجاريــة / 
ــأي عملــة يحتفــظ  التوفيــر( التــي يحتفــظ بهــا المتعامــل ب
بهــا لــدى بنــك دبــي اإلســالمي. إذا تــم خصــم المبلــغ مــن 
ــق ســعر  ــي، فســيتم تطبي حســاب ليــس بالدرهــم اإلمارات

ــوم. ــك الي الصــرف الســائد لذل
• In case you have changed your employer at any stage 

then it is the customer's responsibility to inform DIB. 
(additional documents may be requested by the bank).

• If you do not meet the repayments/payments on your 
financing, your account will go into arrears. This may 
affect your credit rating, which may limit your ability to 
access financing in the future.

فــي حالــة تغييــر صاحــب العمــل الخــاص بــك فــي أي مرحلــة،    •
فمــن مســؤولية المتعامــل إبــالغ بنــك دبــي اإلســالمي. )قــد 

يطلــب البنــك مســتندات إضافيــة(.
 , بــك  الخــاص  التمويــل  مدفوعــات  بســداد  تقــم  لــم  اذا   •
فســوف تتراكــم المتأخــرات علــى حســابك. قــد يؤثــر ذلــك 
علــى تصنيفــك اإلئتمانــي, ممــا قــد يحــد مــن قدرتــك فــي 

المســتقبل.  فــي  التمويــل  علــى  الحصــول 
• Salary In Advance is a one-month facility to be paid in 

full one month from the availing date.
• You can only apply for up to 90% of your net salary after 

paying monthly obligations.

الراتــب المقــدم ســلفا هــو تســهيل لمــدة شــهر يتم ســداده   •
بالكامــل بعــد شــهر واحــد مــن الحصــول عليــه.

يمكنــك التقــدم بطلــب حتــى %90 مــن صافــي راتبــك بعــد   •
ســداد االلتزامــات الشــهرية.

Registering a Complaint تسجيل شكوى

How to complain to us? 
• Any branch.
• If assigned to your bank account, your dedicated 

relationship manager.
• Phone Banking (+971 4 609 2222).
• Internet and Mobile Banking.
• E-mail: Contactus@dib.ae
• Our Website Complaint Form.
• By post: Complaints Management Unit, Dubai Islamic 

Bank, PO Box 1080, Dubai, UAE.
We will acknowledge your complaint within 2 business 
days and strive to respond to your complaint within an 
estimated average of 5 business days. 

كيفية تقديم شكوى؟
أي فرع.   •

مدير عالقاتكم المخصص إذا تم تعيينه لحسابكم    •
المصرفي.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف (2222 609 4 971+).   •
اإلنترنت والخدمات المصرفية للهاتف المتحرك.   •

 Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني   •
نموذج شكوى عبر الموقع االلكتروني الخاص بنا.   •

دبــي  بنــك  الشــكاوى،  إدارة  وحــدة  البريــد:  طريــق  عــن    •
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  دبــي،   ،1080 ص.ب:  اإلســالمي، 

ســوف نتلقــى الشــكاوى الخاصــة بكــم فــي غضــون يومــي 
عمــل وسنســعى جاهديــن للــرد علــى شــكواكم فــي غضــون 

ــام عمــل فــي المتوســط. 5 أي

Customer Acknowledgement إقرار المتعامل

I/We acknowledge the receipt of and understanding of this 
Key Fact Statement. I/We also acknowledge that I/we have 
an understanding of the product/service features, pricing, 
benefits, risks, fees and Consumer’s rights and obligations 
as detailed in the Key Fact Statement. I/We acknowledge 
and agree that the provision of any banking services which 
shall be at DIB’s discretion and subject to all applicable 
terms and conditions of DIB Banking Services General 
Terms and Conditions, which may be revised from time to 
time.

أقر/نقــر باســتالم وفهــم بيــان الحقائــق األساســية هــذا، كمــا أقر/
ــج أو الخدمــة،  ــزات المنت ــا مي ــد فهمت/فهمن ــا ق نقــر بأنني/بأنن
وتســعيرتها، ومزاياهــا ومخاطرهــا والرســوم المرتبطــة بهــا 
ــوارد والمفصــل  ــه علــى النحــو ال وحقــوق المســتهلك والتزامات
فــي بيــان الحقائــق األساســية. أقر/نقــر وأوافق/نوافــق بــأن أي 
خدمــة مصرفيــة يتــم تقديمهــا ســتكون وفقــا لتقديــر بنــك دبــي 
ــا  ــع الشــروط واألحــكام المعمــول به اإلســالمي وتخضــع لجمي
ــة لبنــك  ضمــن الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفي

دبــي اإلســالمي، والتــي قــد يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر.

Customer 1:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 1:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل
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Customer 2:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 2:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Customer 3:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 3:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Customer 4:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 4:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Disclaimer: إخالء مسؤولية:

This communication has been issued by Dubai Islamic Bank 
PJSC (“DIB”) – regulated by the Central Bank of the United 
Arab Emirates. The information contained in the underlined 
documents has been compiled with the objective of 
summarizing the key features of the promoted product and 
services to confirm the Customer’s understanding of the 
product and services and its associated risks before the 
Customer’s application is executed by the Bank. It does 
not constitute (i) an offer or a solicitation to deal in any 
promoted product, or (ii) legal, tax, regulatory, financial 
or accounting or Sharia advice. Any decision to avail DIB 
product and services should be based upon an independent 
analysis by the Customer of the information contained in 
the associated offering document or other legal document. 
The Customer is responsible for consulting his/her own 
legal, tax or financial advisors for this purpose. 

تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســالمي ش.م.ع 
- الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. 
تــم تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات األساســية 
بهــدف تلخيــص الميــزات الرئيســية للمنتجــات والخدمــات التــي 
يتــم الترويــج لهــا وللتأكــد مــن فهــم المتعامــل للمنتجــات 
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــم قبــل أن يقــوم البنــك 
بتنفيــذ طلــب المتعامــل. ال تشــكل هــذه الوثيقــة )1( عرضــا أو 
ــه، أو )2( مشــورة  ــج ل ــج يتــم التروي ــا للتعامــل فــي أي منت طلب
قانونيــة، أو ضريبيــة، أو تنظيميــة، أو ماليــة، أو محاســبية، أو 
شــرعية. إن أي قــرار يتعلــق بالحصــول علــى منتجــات وخدمــات 
بنــك دبــي اإلســالمي يجــب أن يســتند إلــى تحليــل مســتقل 
مــن قبــل العميــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي مســتند 
العــرض ذي الصلــة أو أي مســتند قانونــي آخر. يتحمل المتعامل 
ــى واستشــارة مستشــاريه القانونييــن أو  مســؤولية الرجــوع ال

ــن واستشــارتهم بهــذا الشــأن.  ــن أو الماليي الضريبيي

For general queries,
please contact Al Islami Phone Banking Service on  
+971 4 609 2222 or visit www.dib.ae

لالستفسارات العامة،
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي 

اإلسالمي على الرقم 2222 609 4 971+ أو بدالً من ذلك، تفضل 
www.dib.ae بزيارة
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