
Key Fact Statement: Issuance and 
Cancellation of Domestic Funds Transfer

بيان الحقائق األساسية  لتحويل األموال داخل 
الدولة وإيقاف التحويالت المالية

Definition "You”, "your", “Consumer” or "Customer” 
means the customer. "We", "our" and "us" 
refers to Dubai Islamic Bank Public Joint 
Stock Company, licensed and regulated 
by the Central Bank of the UAE “or DIB or 
Bank and/or its successors and assigns 
or to any "Affiliate" if any services are 
being provided by an Affiliate under 
the general terms and conditions for 
accounts and Islamic Banking services 
of DIB (where applicable).

تشــير الكلمــات "أنــت"  أو " الخــاص بــك" أو 
إلــى "المســتهلك" أو "المتعامــل" ويقصــد 
"نحــن"و  كلمــة  وتشــير  المتعامــل.  بهــا  
ــا" إلــى بنــك دبــي اإلســامي  "خاصتنــا" و"لن
ش.م.ع،  وهــو شــركة مرخصــة ومنظمــة 
مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي، أو إلــى "بنــك دبــي اإلســامي" 
أو "البنــك" و/أو خلفــاؤه ومــن يتنــازل لهــم، 
أو إلــى أي "شــركة تابعــة" وذلــك فــي حــال 
ــم أي خدمــات بواســطة شــركة تابعــة  تقدي
وفًقــا للشــروط واألحــكام العامة للحســابات 
والخدمــات المصرفيــة اإلســامية لبنــك دبــي 

ــق(.  اإلســامي )حيثمــا ينطب

التعريفات 

Financial 
product’s 
features

• Customer is eligible to apply for 
Domestic Fund transfer with in UAE 
from his/her active DIB account to any 
other account. 

• The Internal Fund Transfer requires 
a signed request by the Customer 
and presenting a valid identity 
identification 

يحــق للمتعامــل التقــدم بطلــب لتحويــل   •
العربيــة  االمــارات  دولــة  )داخــل  األمــوال 
المتحــدة( مــن حســابه النشــط فــي بنــك 

ــر. ــى أي حســاب آخ ــي اإلســامي إل دب
يتطلــب تحويــل األمــوال الداخلــي تقديــم   •
ويُرفــق  المتعامــل  مــن  موقــع  طلــب 
بــه صــورة مــن بطاقــة هويتــه علــى أن 

المفعــول.  ســارية  تكــون 

مزايا المنتج 
المالي

• Execution of the Fund Transfer 
requires enough fund for the transfer 
and charges in the account on the 
date of execution  

األمــوال  تحويــل  عمليــة  لتنفيــذ  يلــزم   •
الحســاب  فــي  كافــي  رصيــد  وجــود 
تحويلــه  المطلــوب  المبلــغ  يغطــي 
تاريــخ  فــي  وذلــك  التحويــل  ورســوم 

التحويــل.  عمليــة  تنفيــذ 
• Customer will identify & provide the 

beneficiary details and its Account /
IBAN Number for execution the Fund 
transfer 

وتقديــم  بتحديــد  المتعامــل  يقــوم   •
أو  حســابه  ورقــم  المســتفيد  بيانــات 
 IBAN( رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي
تحويــل  عمليــة  لتنفيــذ  بــه  الخــاص   )

األمــوال. 
• Customer can place TT cancellation 

request, prior to transaction being 
executed & processed. 

يجــوز للمتعامــل تقديــم طلــب إللغــاء   •
الحوالــة بالتلكــس قبل تنفيــذ المعاملة 

ومعالجتهــا. 
• The Fund transferred can be recalled 

after execution subject to other 
bank’s approval /Availability of the 
fund and beneficiary debit authority.

المحــول  المبلــغ  اســترجاع  يجــوز   •
وذلــك  التحويــل  عمليــة  تنفيــذ  بعــد 
رهنــا بموافقــة البنــك / توافــر المبلــغ 
ذلــك.  علــى  المســتفيد  وموافقــة 

• The Fund transfer request can 
be submitted through registered 
nominee in the following segments
o Wajaha
o Ayaan
o BLU/SME 

يجــوز تقديــم طلــب تحويــل األمــوال مــن   •
ــي  ــن  المســجلين ف ــد المخولي ــال أح خ

األقســام التاليــة:
وجاهة   o
أعيان   o

شركات االأعمال المتوسطة   o
والصغيرة
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• Fund Transfer can be requested 
through the following channels
o Branches
o Online banking /Mobile banking

يجــوز طلــب تحويــل األمــوال مــن خــال   •
التاليــة: القنــوات 

الفروع   o
اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات   o
الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات   /

ل لمحمــو ا

• Domestic Fund Transfer requires 
Customer log in to the IB/MB with 
required credentials.

ــة داخــل  ــغ النقدي ــل المبال يتطلــب تحوي  •
بتســجيل  المتعامــل  يقــوم  أن  الدولــة 
ــر  ــة عب ــات المصرفي ــى الخدم ــول إل الدخ
المتحــرك  الهاتــف  تطبيــق   / اإلنترنــت 
بــه. الخاصــة  االعتمــاد  بيانــات  باســتخدام 

• Cancellation of DFT through IB/MB 
can be done only before the execution 
date.

المبالــغ  تحويــل  طلــب  إلغــاء  يمكــن   •
النقديــة داخــل الدولــة مــن خــال الخدمات 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت / تطبيــق الهاتف 

ــذ. ــخ التنفي ــل تاري المتحــرك فقــط قب

Pricing* AED.

Outward Remittances 
By Telex/SWIFT for DIB 
customers (local)

5.25

Outward Remittances 
By Telex/SWIFT for DIB 
customers through Al Islami 
Online Banking (local)

1.05

 

درهم إماراتي 

الحــواالت الصــادرة بالتلكــس/
بنــك  لمتعاملــي  الســويفت 
دبــي اإلســامي )داخــل الدولــة(

 5.25+
رسوم 

المصرف 
المركزي 

الحــواالت الصــادرة بالتلكــس/
بنــك  لمتعاملــي  الســويفت 
خــال  مــن  اإلســامي  دبــي 
اليــن"  أون  "اإلســامي  خدمــة 

الدولــة( )داخــل  المصرفيــة 

 1.05+
رسوم 

المصرف 
المركزي 

األسعار

Warnings • As per UAE Central Bank guidelines  
credit to accounts is based on the 
IBAN provided. It is, therefore, very 
important that the IBAN you provide 
for the beneficiary is correct.

المركــزى  المصــرف  لتوجيهــات  وفقــا   •
لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، ال يتــم 
قيــد أى معامــات دائنــة فــى الحســابات 
العاملــة فــى  البنــوك  لــدى  المصرفيــة 
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة أال بنــاءا 
 (IBAN) علــى رقــم الحســاب المصرفــى
يكــون  أن  جــًدا  المهــم  مــن  وبالتالــي 
رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي الــذي 

تقدمــه صحيــح. 

التحذيرات

• While providing this service, the 
prevailing exchange rate of the date 
shall apply, therefore this Product /
service may be affected by changes 
in foreign currency exchange rates, 
however, the exchange rates once 
agreed upon between the customer 
and the Bank shall not be changed.

يتــــم  الخدمــــة،  هــــذه  تقديــــم  أثنــــاء   •
تطبيــــق ســــعر الصــــرف الســــائد فــــي 
ذلــــك الوقــــت، وبالتالــــي قــد يتأثــر هــذا 
المنتج/الخدمــــة بالتغيــــرات فــي أســعار 
صــــرف العمــــات األجنبيــة، إال أنــه ال يجــوز 
اتفــــاق  عنــــد  الصــــرف  أســــعار  تغييــــر 

المتعامــــل والبنــــك عليهــــا.

Customer 
rights and 
obligations

• The Customer has  the right to 
request domestic  Fund transfer from 
his active account.

ــل األمــوال   ــب تحوي يحــق للمتعامــل طل  •
النشــط. حســابه  مــن 

حقوق والتزامات 
المتعامل

• The Bank provides the service to the 
Customer during the Bank business 
working days and hours.

ــاء  ــل أثن ــة للمتعام ــك الخدم ــدم البن يق  •
البنــك. عمــل  وســاعات  أيــام 

Cooling – off 
period

The customer understands that 
this transaction requires immediate 
implementation and hence the customer 
agrees to waive the Cooling-off option 
for the transaction to occur.

هــذه  ان  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يقــر 
المعاملــة تتطلــب التنفيــذ الفــوري و عليــه 
يقــر المتعامــل و يوافــق علــى اعفــاء البنــك  
مــن المطالبــة بخيــار فتــرة إنهــاء الشــراء.

فترة إنهاء 
الشراء :
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Key Terms and 
Conditions

• The Customer understands and 
agrees that in case if the fund has 
been returned, the same will be 
credited to his/her account as soon 
as the bank receives the fund from 
the beneficiary bank or financial 
Institution. If his/her account has 
been closed during the process, the 
returned funds will be available in 
cash or by Manager Cheque within two 
complete business days. If the bank is 
required to undertake financial crime 
investigations, the bank is exempted 
from the provision of two complete 
business days refund requirement.

أنــه  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يُــدرك   •
فســيتم  األمــوال  إرجــاع  حالــة  فــي 
ــك  ــا لحســابه بمجــرد اســتام بن إضافته
البنــك  مــن  لألمــوال  اإلســامي  دبــي 
المســتفيدة.  الماليــة  المؤسســة  أو 
وفــي حالــة إغــاق الحســاب أثنــاء إجــراء 
ــة، فســتكون األمــوال المرتجعــة  العملي
مديــر  شــيك  بموجــب  أو  نقــًدا  متاحــة 
وذلــك خــال يومــي عمــل كامليــن. وإذا 
ُطلــب مــن بنــك دبــي اإلســامي إجــراء 
تحقيقــات فــي الجرائــم الماليــة، يُعفــى 
بنــك دبــي اإلســامي مــن شــرط إعــادة 
كامليــن.  عمــل  يومــي  خــال  األمــوال 

الشروط 
واألحكام 
الرئيسية

• The Customer understands and 
agrees that the actual time to 
complete the remittance transaction 
may differ from estimates due to 
increased scrutiny of transactions 
by the bank/financial institution or 
entity providing financial services to 
the beneficiary of remittances.

يـُـدرك المتعامــل ويوافــق علــى أن الوقت   •
التحويــل  معاملــة  إلتمــام  الفعلــي 
المتوقعــة  التقديــرات  عــن  يختلــف  قــد 
والتدقيــق  الفحــص  عمليــات  بســبب 
يُجريهــا  التــي  للمعامــات  المتكــررة 
الجهــة  أو  الماليــة  المؤسســة   / البنــك 
التــي تقــدم خدمــات ماليــة للمســتفيد 

التحويــات.  مــن 
• The Customer understands and 

agrees that charges and fees may be 
applied if there is an error or omission 
from his/her side in providing 
incorrect or incomplete information 
for remittances.

أنــه  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يُــدرك   •
حالــة وجــود  فــي  فــرض رســوم  يجــوز 
خطــأ أو إغفــال مــن جانبــه فــي تقديــم 
معلومــات غيــر صحيحــة أو غيــر كاملــة 

التحويــات.  بخصــوص 

• The Customer understands and 
agrees that DIB reserves the right to 
change terms and conditions and DIB 
will notify the customer in written 
60 days in advance before the 
implementation.

يـُـدرك المتعامــل ويوافــق علــى أنــه يحــق   •
لبنــك دبــي اإلســامي تغييــر الشــروط 
واألحــكام، وســيقوم البنــك، حــال قيامــه 
ــل  ــا قب ــك، بإخطــار المتعامــل كتابي بذل

ــك.  ــام بذل 60 يومــا مــن القي

• The Bank may refuse to execute any 
requests, instructions or services 
requested by the Customer if the 
Customer fails to comply with the 
necessary procedures; or if the 
information or data are incorrect or 
are in violation of the law applicable 
in the United Arab Emirates.

عــن صحــة  يكــون المتعامــل مســؤوالً   •
ــداد  ــات المقدمــة إلع المعلومــات والبيان
ــل. يجــوز  ــق األساســية  الماث بيــان الحقائ
أو  طلبــات  أي  تنفيــذ  رفــض  للبنــك 
تعليمــات أو خدمــات يطلبهــا المتعامــل 
باإلجــراءات  المتعامــل  يلتــزم  لــم  إذا 
صحــة  عــدم  تبيــن  إذا  أو  الازمــة، 
أو  المقدمــة  البيانــات  أو  المعلومــات 
أنهــا تخالــف القوانيــن المعمــول بهــا فــي 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
• The detailed terms and conditions are 

available on the Bank’s website at the 
following link www.dib.ae/terms-and-
conditions  

يمكــن االطــاع علــى الشــروط واألحــكام   •
ــط  ــل مــن خــال الراب ــد مــن التفصي بمزي
 www.dib.ae/terms-and-conditions ــي التال

علــى موقــع البنــك علــى اإلنترنــت. 
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• Governing law and Juridiction of 
Court: the terms and conditions of 
this product shall be governed by 
the federal laws of the UAE and the 
courts of the Emirate of Dubai shall 
have non-exclusive Juridiction to 
settle any dispute arising out of or in 
connection with this document to the 
extent these laws do not conflict with 
the principles of Sharia as interpreted 
by the Internal Sharia Supervision 
Committee of DIB, in which case the 
principles of Sharia shall prevail. For 
avoidance of doubt, the Bank has the 
right to bring any such dispute in any 
other relevant Juridiction.

القانــون الحاكــم واالختصــاص القضائــي:   •
المنتــج  هــذا  وأحــكام  شــروط  تخضــع 
للقوانيــن االتحاديــة المعمــول بهــا فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويكــون 
لمحاكــم إمــارة دبــي االختصــاص غيــر 
عــن  ينشــأ  نــزاع  أي  بتســوية  الحصــري 
هــذه الوثيقــة أو يتعلــق بهــا بقــدر عــدم 
مبــادئ  مــع  القوانيــن  هــذه  تعــارض 
لتفســير  وفًقــا  اإلســامية   الشــريعة 
فــي  الداخليــة  الشــرعية  الرقابــة  لجنــة 
بنــك دبــي اإلســامي، وفــي حالــة وجــود 
تعــارض بيــن التفســيرين فــإن الــذي يُعتــد 
اإلســامية.  الشــريعة  مبــادئ  هــو  بــه 
ــة أي  ــك إحال ولتفــادي الشــك، يحــق للبن
دائــرة  أي  إلــى  القبيــل  هــذا  مــن  نــزاع 

قضائيــة مختصــة أخــرى للنظــر فيــه. 
Customer 
Acknowledgement

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 shall be at the bank’s 
discretion and subject to all applicable 
terms and conditions of the bank’s 
Banking Services General Terms and 
Conditions, which may be revised from 
time to time.

األساســية   الحقائــق  بيــان  باســتام  ُأقــر 
الماثــل وبفهــم محتــواه. ُأقــر أيًضــا بأننــي 
واألســعار  الخدمــة   / المنتــج  مزايــا  أدرك 
والمنافــع والمخاطــر والرســوم المتعلقــة 
المتعامــل  حقــوق  وأدرك  بهــا،  أو  بــه 
الحقائــق  بيــان  فــي  المبينــة  والتزاماتــه 
ــم  ــر وأوافــق علــى أن أي تقدي األساســية . ُأق
ــق  ــة يجــب أن يكــون وف ألي خدمــات مصرفي
تقديــر بنــك دبــي اإلســامي ويخضــع لكافــة 
للخدمــات  المطبقــة  واألحــكام  الشــروط 
المصرفيــة لبنــك دبــي اإلســامي والشــروط 
واألحــكام العامــة التــي يجــوز تعديلهــا مــن 

وقــت آلخــر.

إقرار المتعامل

Complaint Process and Procedures – Condensed 
Customer Version

إجراءات تقديم الشكاوى والتعامل معها – نسخة 
مختصرة للمتعامل

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.  

كيف تقدم شكوى إلينا؟ 
عن طريق أي فرع.  •

إذا كانت تتعلق بحسابك المصرفي، يتم التواصل مع   •
مدير العاقة المخصص لك.

من خال رقم هاتف الخدمات المصرفية (2222 609 4 971+)  •
عن طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر الهاتف   •

المحمول.
Contactus@dib.ae :عن طريق عنوان البريد اإللكتروني التالي  •
عن طريق ملء نموذج الشكوى من خال موقعنا على   •

اإلنترنت. 
عن طريق البريد على العنوان التالي: وحدة إدارة   •

الشكاوى، بنك دبي اإلسامي، ص.ب: 1080، دبي، 
اإلمارات العربية المتحدة

ســنؤكد اســتام شــكواك فــي غضــون يومــي عمل وسنســعى 
جاهديــن للــرد عليهــا فــي غضــون 5 أيــام عمــل فــي المتوســط. 

Customer 1:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 1:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

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

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

Disclaimer: إخالء المسؤولية:
This communication has been issued by Dubai Islamic 
Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated 
by the Central Bank of the UAE” (“DIB”) – regulated by the 
Central Bank of the United Arab Emirates. The information 
contained in 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 اإلســامي ش.م.ع، 
ــة  شــركة مرخصــة ومنظمــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربي
المتحــدة المركــزي )"بنــك دبــي اإلســامي( – وهــو بنــك يخضــع 
لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. ُجمعــت 
المعلومــات الــواردة فــي المســتندات المحــددة بهــدف تلخيــص 
المزايــا الرئيســية للمنتجــات والخدمــات التــي تــم الترويــج لهــا 
وذلــك للحــرص علــى إدراك المتعامــل للمنتجــات والخدمــات 
والمخاطــر المرتبطــة بهــا قبــل تنفيــذ البنــك لطلــب المتعامــل 
أي  فــي  للتعامــل  طلبًــا  أو  عرًضــا   )1( الوثيقــة  تُشــكل  وال   .
منتــج تــم الترويــج لــه، أو )2( استشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو 
تنظيميــة أو ماليــة أو محاســبية أو شــرعية. يجــب أن يســتند 
التــي  والخدمــات  المنتجــات  مــن  لاســتفادة  يصــدر  قــرار  أي 
ــى تحليــل مســتقل مــن قبــل  ــي اإلســامي إل يُقدمهــا بنــك دب
المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي وثيقــة العــرض ذات الصلــة 
أو أي مســتند قانونــي آخــر. ويكــون المتعامــل مســؤواًل عــن 
أخــذ استشــارة مــن مستشــاريه القانونييــن أو الضريبييــن أو 

ــذا الغــرض.  ــن له الماليي

For Bank use only الستخدام البنك فقط

Received by (Staff Name): __________________________________________________________ :تم االستام عن طريق الموظف المختص

Branch Name: _________________________________________________ ___________________________________________________  اسم الفرع: 

Staff Signature: _______________________________________________ ____________________________________ توقيع الموظف المسؤول:   

Date & Time: __________________________________________________ التاريخ / الوقت: ________________________________________________

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 

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