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KEY FACTS STATEMENT – (Points Mudaraba) by Dubai Islamic 
Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by 
the Central Bank of the UAE

THIS IS NOT AN OFFER. This Key Facts Statement is 
provided to help you to compare this Product for Business 
Banking of other banks. This Key Fact Statement is not a 
credit offer will expire in 15 days from the Produced Date

بيــان الحقائــق األساســية  – )مضاربــة النقــاط(  مــن بنــك دبــي 
اإلســالمي شــركة مســاهمة عامــة، وهــو بنــك مرخــص وخاضــع 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. لتنظيــم مصــرف دول

ال يعــد هــذا البيــان عرضــا. يُقــدم بيــان الحقائــق الرئيســية الماثــل 
لمســاعدتك علــى مقارنــة هــذا المنتــج مــع الخدمــات المصرفيــة 
بيــان  يُعــد  ال  األخــرى.  البنــوك  التــي تقدمهــا  األخــرى  التجاريــة 
الحقائــق األساســية الماثــل عرضــا ائتمانيــا وتنتهــي صالحيتــه 

ــخ اإلصــدار. خــالل 15 يومــا مــن تاري

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 
under the general terms and conditions for accounts and 
Islamic Banking services of DIB (where applicable)

أو  "المســتهلك"  أو  بــك"  "الخــاص  أو  "أنــت"  الكلمــات  تشــير 
"العميــل" الــى )ويقصــد بهــا( "المتعامــل". وتشــير الكلمــات 
"نحــن" و "خاصتنــا" و "لنــا" إلــى "بنــك دبــي اإلســالمي ش م 
ع، شــركة مرخصــة ومؤسســة 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

ــال( )حســب مقتضــى الح
Product Description وصف المنتج

A Points Mudaraba is designed to offer ready limit 
on Customer Transactional account for customers to 
meet their working capital requirements. On successful 
application, a limit is loaded on customer Current Account 
which customer can withdraw as and when needed. When 
funds are credit back in customer Current Account, the limit 
utilized is recovered.

تــم تصميــم مضاربــة النقــاط لتوفيــر ســقف جاهــز علــى حســاب 
معامــالت العمــالء حتــى يتســنى للعمــالء الوفــاء بمتطلبــات 
ــب، يُوضــع  ــول الطل ــد قب رأس المــال العامــل الخــاص بهــم. عن
ســقف علــى الحســاب الجــاري للعميــل والــذي يمكــن للعميــل 
األمــوال مجــددًا فــي  إيــداع  الحاجــة. عنــد  الســحب منــه عنــد 
الحســاب الجــاري للعميــل، يتــم اســترداد الســقف الُمســتفاد 

منــه.
The limit is secured against fixed deposits or customer 
investments with the bank and up to 70% of the total 
secured amount.

ويكــون هــذا الحــد مضمونــا ضــد الودائــع الثابتــة أو اســتثمارات 
ــدى البنــك ومــا يصــل إلــى ٪70 مــن إجمالــي المبلــغ  العمــالء ل

المضمــون.
Sharia Structure : الهيكلة الشرعية:

The Product is based on the Sharia structure of Mudaraba. 
Bank acts as Rab ul Maal and provide a limit on the account 
which can be used by you as Mudarib for your business 
activities. The Mudaraba capital contribution of the bank 
in your business will be based on utilization which will be 
assessed on daily basis.

يســتند المنتــج إلــى الهيكلــة الشــرعية اإلســالمية للمضاربــة. 
ويتصــرف البنــك كــرب المــال ويقــدم ســقفا علــى الحســاب 
لنشــاطاتك  الُمضــارب  بصفتــك  اســتخدامه  يمكنــك  والــذي 
التجاريــة. وســتعتمد مســاهمة رأس مــال المضاربــة الخاصــة 
بالبنــك فــي أعمالــك علــى االســتخدام، والتــي ســيجري تقييمها 

بشــكل يومــي.
The gross profit earned on the business by utilizing the 
Mudaraba capital shall be shared between you and the 
Bank. In case of negligence or fraud you shall be responsible 
to the Bank for the entire Mudaraba capital utilized and the 
expected profit amount.

وتتــم مشــاركة إجمالــي الربــح المحقــق مــن األعمــال باســتخدام 
رأس مــال المضاربــة بينــك وبيــن البنــك. وفــي حــال التقصيــر أو 
االحتيــال، ســتتحمل المســؤولية تجــاه البنــك عــن كامــل رأس 

مــال المضاربــة المســتخدم وقيمــة الربــح المتوقــع.

From the total profit entitlement of the Mudaraba capital 
you shall pay to the bank the Expected Profit Rate and 
retain the excess as incentive.

ومــن إجمالــي اســتحقاق ربــح رأس مــال المضاربــة، يتعيــن عليــك 
أن تســدد إلــى البنــك معــدل الربــح المتوقــع وتحتفــظ بالمبلــغ 

المتبقــي كحافــز علــى حســن األداء.
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Expected Profit Rate: معدل الربح المتوقع:
Expected Profit rate is based on EIBOR/LIBOR plus agreed 
margin between you and the Bank and shall be  reviewed 
periodically as agreed between customer and Bank. For 
example it can be agreed it will be charged 0.50% over 1 
year EIBOR  where EIBOR will be updated every quarter. If 
one year EIBOR is 0.25% than profit rate applicable for first 
quarter will be 0.75% on the outstanding amount.

زائــد  اإليبور/ليبــور  معــدل  علــى  المتوقــع  الربــح  معــدل  يســتند 
للمراجعــة  ويخضــع  البنــك  وبيــن  بينــك  عليــه  الُمتفــق  الهامــش 
بصــورة دوريــة علــى النحــو الُمتفــق عليــه بيــن العميــل والبنــك. 
فعلــى ســبيل المثــال يمكــن االتفــاق علــى فــرض رســوم علــى 
العميــل بنســبة %0.50 زيــادة علــى معــدل اإليبــور لمــدة عــام واحــد 
ــع ســنوية. وفــي هــذه  ــور بصــورة رب ــد معــدل اإليب ــم تحدي ــث يت بحي
الحالــة إذا كان معــدل اإليبــور %0.25 فــإن معــدل الربــح الُمطبــق للربــع 

الُمســتحق. المبلــغ  علــى   0.75% ســيكون  األول  الســنوي 
Processing Fee: رسوم التنفيذ:

Processing fee is decided on each contract separately and 
may range from 0.50% to 1.0% of the limit approved.

تُحــدد رســوم التنفيــذ علــى أســاس كل عقــد علــى حــدة وقــد 
ــن %0.50 و%1.0 مــن الســقف الُمعتمــد. ــراوح مــا بي يت

Illustration: بيان توضيحي:

Below is an illustration. This is not an actual calculation 
which might vary based on the actual system based 
calculations.
Profit Rate: 4%, Limit: AED 1 Million:
Profit due at the end of the month: AED 1483 based on 
utilization as per below

يوجــد أدنــاه بيــان توضيحــي. هــذه حســبة فعليــة قــد تختلــف 
باختــالف الحســابات القائمــة علــى النظــام الفعلــي.

معدل الربح: %4، الحد: 1 مليون درهم:
إماراتيــا  الشــهر: 1483 درهمــا  نهايــة  فــي  الُمســتحقة  األربــاح 

بحســب االســتخدام وفقــا لمــا يلــي

Date Description Dr Cr Mudaraba 
Utilization

Expected 
profit 

amount
Balance B/F -

1  500,000  -500,000 -54.79
2   570,000 0.00
3  750,000 63,000 -617,000 -67.62
4  890,000 5,000,000 0.00
5   50,000 0.00
6  2,050,000  1,493,000 0.00
7  1,700,000  -207,000 -22.68
8   100,000 -107,000 -11.73
9  500,000  -607,000 -66.52

10   2,500 -604,500 -66.25
11   55,000 -549,500 -60.22
12  250,000  -799,500 -87.62
13   1,000,000 200,500 0.00
14  1,000,000 25,000 -774,500 -84.88
15   50,000 -724,500 -79.40
16   1,000,000 275,500 0.00
17    0.00
18    0.00
19    0.00
20  500,000  -224,500 -24.60
21   25,000 -199,500 -21.86
22  750,000  -949,500 -104.05
23    -949,500 -104.05
24    -949,500 -104.05
25   500,000 -449,500 -49.26
26    -449,500 -49.26
27  25,000  -474,500 -52.00
28    -474,500 -52.00
29  500,000  -974,500 -106.79
30    -974,500 -106.79
31    -974,500 -106.79

قيمة الربح 
المتوقع

استخدام 
المضاربة دائن مدين البيان التاريخ

- رصيد ُرحل
-54.79 -500,000  500,000 1
0.00 570,000  2
-67.62 -617,000 63,000 750,000 3
0.00 5,000,000 890,000 4
0.00 50,000  5
0.00 1,493,000  2,050,000 6
-22.68 -207,000  1,700,000 7
-11.73 -107,000 100,000  8
-66.52 -607,000  500,000 9
-66.25 -604,500 2,500  10
-60.22 -549,500 55,000  11
-87.62 -799,500  250,000 12
0.00 200,500 1,000,000  13

-84.88 -774,500 25,000 1,000,000 14
-79.40 -724,500 50,000  15
0.00 275,500 1,000,000  16
0.00   17
0.00   18
0.00   19

-24.60 -224,500  500,000 20
-21.86 -199,500 25,000  21

-104.05 -949,500  750,000 22
-104.05 -949,500   23
-104.05 -949,500   24
-49.26 -449,500 500,000  25
-49.26 -449,500   26
-52.00 -474,500  25,000 27
-52.00 -474,500   28
-106.79 -974,500  500,000 29
-106.79 -974,500   30
-106.79 -974,500   31
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Security: الضمان:

We may can offer up to 70% of fixed deposit or investments 
placed with the bank as limit.

يمكننــا تقديــم مــا يصــل إلــى %70 مــن الودائــع الثابتــة أو 
أقصــى. البنــك كحــد  لــدى  المودعــة  االســتثمارات 

Packages الباقات

Points Mudaraba must be availed with Current Account 
(ask for Key Fact Sheet from the bank should you want to 
know more about Current Account). Following packages are 
available when you opt for Current Account

ــة النقــاط مــن خــالل حســاب جــاٍر  ينبغــي االســتفادة مــن مضارب
)يمكنــك طلــب بيــان الحقائــق الرئيســية مــن البنــك إذا أردت 
معرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن الحســاب الجــاري(. تتوفــر 

ــار الحســاب الجــاري ــك عنــد اختي الباقــات التاليــة ل

Key 
Features

Al Islami 
Plus

Al Islami 
Premium

Al Islami 
Infinite

Al Islami 
Ultimate

Minimum 
Average 
Balance 
Requirement 
per month

AED 50,000 
AED 

250,000 
AED 

500,000 

AED 
3,500,000 

mer

Monthly 
charge of 
Minimum 
Average 
balance is not 
maintained

– Free for 
Points 

Mudaraba

 Free for 
Points 

Mudaraba

 Free for 
Points 

Mudaraba

 Free for 
Points 

Mudaraba

Teller 
Transactions

5 Free per 
month – 
AED 42 

thereafter

10 Free per 
month

AED 42 
thereafter

15 Free per 
month

AED 42 
thereafter

30 Free per 
month

AED 42 
thereafter

Local 
Online TT 
Transactions

5 Free per 
month

AED 52.5 
thereafter

10 Free per 
month
AED 42 

thereafter

15 Free per 
month

AED 26.25 
thereafter

AED 
1.05 per 

transaction

Dedicated 
Relationship 
Manager

Available Available Available Available

SME Online 
Banking 
Charges- 
Annual 
Maintenance

AED 1050 AED 1050 AED 1050 AED 1050

Online 
Banking 
Transfer 
Limits

AED 5 
Million per 

Transaction 
per day

AED 5 
Million per 

Transaction 
per day

AED 5 
Million per 

Transaction 
per day

AED 10 
Million per 

Transaction 
per day

Debit Card 
Daily Limits- 
Withdrawals

AED 30,000 AED 40,000 AED 50,000 AED 75,000

Debit Card 
Daily Limits-
POS/Online

AED 50,000 AED 50,000 AED 75,000
AED 

100,000

Discounts at 
Partners Applicable Applicable

Applicable 
at higher % 
discounts

Applicable 
at higher % 
discounts

الميزات 
الرئيسية

اإلسالمي 
بلس

اإلسالمي 
بريميوم

اإلسالمي 
إنفينت

اإلسالمي 
ألتميت

 3,500,000 
درهم

 500,000 
درهم

 250,000 
درهم

 50,000
درهم

الحد األدنى 
لمتوسط 

الرصيد 
الشهري

 مجانا 
لمضاربة 

النقاط

 مجانا 
لمضاربة 

النقاط

 مجانا 
لمضاربة 

النقاط

- مجانا 
لمضاربة 

النقاط

الرسوم 
الشهرية 

لعدم االحتفاظ 
بالحد األدنى 

لمتوسط 
الرصيد 
الشهري

30 معامالت 
مجانا لكل 

شهر
- 42 درهما 

بعد ذلك

15 معامالت 
مجانا لكل 

شهر
- 42 درهما 

بعد ذلك

10 معامالت 
مجانا لكل 

شهر
- 42 درهما 

بعد ذلك

5 معامالت 
مجانا لكل 
شهر - 42 
درهما بعد 

ذلك

معامالت 
الصراف

1.05 درهم 
لكل معاملة

15 معامالت 
مجانا لكل 

شهر
- 26.25 درهما 

بعد ذلك

10 معامالت 
مجانا لكل 

شهر
- 42 درهما 

بعد ذلك

5 معامالت 
مجانا لكل 

شهر
- 52.5 درهما 

بعد ذلك

معامالت 
الحواالت 

المصرفية 
المحلية عبر 

اإلنترنت

متاح متاح متاح متاح مدير عالقات 
مخصص لك

 1050
درهم

 1050
درهم

 1050
درهم

 1050
درهم

رسوم الخدمات 
المصرفية 

عبر اإلنترنت 
للمؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة - 

الصيانة السنوية
10 ماليين 

درهم لكل 
معاملة في 

اليوم

5 ماليين 
درهم لكل 
معاملة في 

اليوم

5 ماليين 
درهم لكل 
معاملة في 

اليوم

5 ماليين 
درهم لكل 
معاملة في 

اليوم

حدود التحويل 
المصرفي عبر 

اإلنترنت

 75,000 
درهم

 50,000
درهم

 40,000
درهم

 30,000
درهم

الحدود 
اليومية 
للسحب 

باستخدام 
بطاقة الخصم

 100,000
درهم 75,000 درهم  50,000

درهم
 50,000

درهم

الحدود اليومية 
للشراء 

باستخدام 
بطاقة الخصم 

عبر نقاط البيع / 
عبر اإلنترنت

تنطبق 
الخصومات 
بنسبة أعلى

تنطبق 
الخصومات 
بنسبة أعلى

منطبق منطبق الخصومات 
لدى الشركاء

Please visit our website to know more on detailed 
Scheduled of charges as there are many more services 
which are charged based on the package chosen. https://
www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-charges/
business-banking-soc-en.pdf

ــد عــن جــدول  ــة المزي ــي لمعرف ــا اإللكترون ــارة موقعن يُرجــى زي
ــي  ــات الت ــد مــن الخدم ــد العدي ــث يوج ــي حي الرســوم التفصيل

ــارة. ــة المخت تحــدد رســومها بحســب الباق
https://www.dib.ae/docs/default-source/schedule-of-charg-  

es/business-banking-soc-en.pdf
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Partner Discounts الخصومات لدى الشركاء

Get Exclusive discounts on day to day services used by 
your business

احصــل علــى خصومــات حصريــة علــى الخدمــات اليوميــة التــي 
تســتخدمها شــركتك

Business Services Business 
Partners

Discount Rates

Plus Premium Infinite Ultimate
Marketing/ 
E-commerce/Web 
page development

Igloo Marketing 
Solutions

10% 20% 30% 30%

Recruitment services Akhtaboot 20% 30% 40% 40%

Auditors services Kreston Menon 10% 20% 30% 30%

Legal services

Bestwins 
– Solicitors 
& Legal 
Consultants

10% 20% 30% 30%

Al Kabban & 
Associates

10% 20% 30% 30%

PRO Services
Business 
Platform

10% 20% 30% 30%

Creative Zone 10% 20% 30% 30%

شركاء األعمالخدمات األعمال
معدالت الخصم

ألتميتإنفينتبريميومبلس
التسويق / التجارة 

اإللكترونية / تطوير 
صفحات الويب

إجلو لخدمات 
%30%30%20%10التسويق

%40%40%30%20أخطبوطخدمات التوظيف

كريستون خدمات التدقيق
%30%30%20%10مينون

الخدمات القانونية

بيستوينز 
– للمحاماة 

واالستشارات 
القانونية

10%20%30%30%

الكبان 
%30%30%20%10ومشاركوه

خدمات العالقات 
العامة

%30%30%20%10بيزنس بالتفورم

%30%30%20%10كرييتف زون

Customer can waive the cooling off period to avail the 
funds immediately.

ألجــل  الشــراء  إلغــاء  فتــرة  عــن  التنــازل  للعميــل  يمكــن 
مباشــرة. األمــوال  مــن  االســتفادة 

Key Terms and conditions الشروط واألحكام الرئيسية

Full version of these terms and conditions is available 
on the website at the following www.dib.ae/terms-and-
conditions  the Bank reserves the right to change the term 
and conditions later, with a prior 60-days’ notice 

علــى  واألحــكام  الشــروط  هــذه  مــن  الكاملــة  النســخة  تتوفــر 
 .www.dib.ae/terms-and-conditions :الموقــع اإللكترونــي التالــي
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر الشــروط واألحــكام الحقــا، بتقديــم 

ــا. ــه 60 يوم إشــعار  مســبق مدت
Warnings  تنبيهات تحذيرات

By availing this product, you will be exposed to the 
following risks:

ــج، ســتكون ُمعرضــا للمخاطــر  ــد االســتفادة مــن هــذا المنت عن
ــة: التالي

• If you default, Bank will report any default or payment 
delays to AECB which may impact your credit history

فــي حالــة ارتكابــك أي تقصيــر، ســوف يبلــغ البنــك االتحــاد   •
للمعلومــات االئتمانيــة بــأي تقصيــر أو تأخيــر فــي الســداد 

قــد يؤثــر علــى ســجلك االئتمانــي.
• Please ensure that you write cheques with the utmost 

prudence and care since dishonor of a cheque with 
a bad faith is a criminal offence in the UAE. Any 
guarantee , post dated cheques provided to avail this 
facility has legal repercussions. Be prudent when 
applying for the finance. In the case of default bank 
may proceed with civil and or criminal charges against 
you

يُرجــى التأكــد مــن تحريــرك للشــيكات مــن اتبــاع أقصــى   •
درجــات العنايــة حيــث يعتبــر ارتجــاع الشــيكات دون ســداد 
مــع وجــود ســوء نيــة جريمــة جنائية بدولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة. ويكــون ألي ضمــان أو شــيكات آجلــة مقدمــة 
ويُرجــى  قانونيــة.  تبعــات  التســهيل  هــذا  مــن  لالنتفــاع 
التحلــي بالحكمــة عنــد التقــدم بطلــب التمويــل. وفــي 
حــال تخلفــك عــن الدفــع، يجــوز للبنــك بــدء إجــراءات مدنيــة 

ــة ضــدك و/أو جنائي
Any loss arising out of usage of this product is your 
responsibility.

ســوف تتحمــل مســؤولية أي خســارة تنشــأ عــن اســتخدام هــذا 
المنتــج.

• There is no conflict of interest between you and the 
bank in providing this product to you

وليــس هنــاك تضــارب فــي المصالــح بينــك وبيــن البنــك   •
بحصولــك علــى هــذا المنتــج

• Subject to qualifying for any restructuring of your 
finance in case of default Refinancing your loans/
financing may take longer to pay off than your 
previous loan/financing and may result In paying 
more in more profit.

رهنــا بالتأهــل ألي عمليــة إعــادة هيكلــة للتمويــل الخــاص   •
بــك فــي حالــة التخلــف عــن ســداد القــروض، قــد تســتغرق 
ــك مــدة أطــول لســدادها  ــالت الخاصــة ب القــروض / التموي
عمــا اســتغرقته قروضــك/ تمويالتــك الســابقة وقــد يــؤدي 

ذلــك إلــى دفــع المزيــد مــن األربــاح.
How to find the Best Deal for You? كيف تجد أفضل صفقة لك؟

To obtain the best deal for you, it is important to shop 
around and compare profit rates, fees and features before 
you apply for this product. Choosing the best option  you 
may save your money. We do not offer any other option 
with respect to Business Finance product.

للحصــول علــى أفضــل صفقــة لــك، مــن المهــم البحــث فــي 
قبــل  والميــزات  والرســوم  الربــح  معــدالت  ومقارنــة  الســوق 
التقــدم بطلــب الحصــول علــى هــذا المنتــج. باختيــار الخيــار 
األفضــل يمكنــك توفيــر أموالــك. وإننــا ال نعــرض عليــك أي خيــار 

آخــر فيمــا يتعلــق بمنتــج تمويــل األعمــال.
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Where to Apply مكان الطلب

You can apply via website by submitting you details or visit 
any branch. Branches will take your details and pass on to our 
Relationship Managers you will get in touch with you.

تســتطيع تقديــم الطلبــات عبــر الموقــع اإللكترونــي عــن طريــق 
ــروع  ــرع. ســتأخذ الف ــارة أي ف ــك أو زي ــل الخاصــة ب إرســال التفاصي
بياناتــك وتنقلهــا إلــى مديــري العالقــات الذيــن ســوف يتواصلــون 

معــك.
About Key Fact Statement: حول بيان الحقائق األساسية:

UAE Central Bank requires all Banks to give you a Key 
Facts Statement like this one when you ask for one and 
provide the necessary information. Key Facts Statements 
contain information presented in the same way to help you 
to compare and select the most appropriate auto finance 
for you. You should request Key Facts Statements when 
shopping around to help you find the product that is right 
for you.

يلــزم مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي جميــع 
البنــوك والمصــارف بتزويــدك ببيــان الحقائــق الرئيســية مثــل 
البيــان عنــد الطلــب وتزويــدك بالمعلومــات الالزمــة.  هــذا 
مقدمــة  معلومــات  الرئيســية  الحقائــق  بيانــات  تتضمــن 
بنفــس الطريقــة لمســاعدتك علــى مقارنــة واختيــار التمويــل 
األنســب لــك. يتعيــن عليــك طلــب بيانــات الحقائــق األساســية 
عنــد البحــث فــي الســوق لمســاعدتك فــي العثــور علــى 

المنتــج المناســب لــك.
To apply for finance and/or open an account, you must fill 
the Account Opening application form, provide pertinent 
identification documents that are valid and supporting 
documents to support the business model. Our RM/Agent 
will contact you to assist with required documents. Based 
on your profile and documents submitted the account /
Finance will be opened/disbursed at bank’s discretion.

لتقديــم طلــب للحصــول علــى تمويــل و/أو لفتــح حســاب، 
يتعيــن عليــك تعبئــة نمــوذج طلــب فتــح الحســاب، وتقديــم 
مســتندات التعريــف المعنيــة الســارية والمســتندات المؤيــدة 
لدعــم نمــوذج األعمــال. ســيتصل بــك مديــر العالقــات/ الوكيل 
مــن أجــل مســاعدتك فــي المســتندات المطلوبــة. بنــاًء علــى 
فتــح/  ســيتم  المقدمــة،  والمســتندات  التعريفــي  ملفــك 

ســداد الحســاب/ التمويــل تبعــا الختيــار البنــك.
You should also be aware that the profit rates, fees and 
charges are those that apply as at the date of production 
of this Key Facts Statement.

يجــب أن تــدرك أيضــا أن معــدالت الربــح والرســوم والمصاريــف 
هــي تلــك المطبقــة فــي تاريــخ إصــدار بيــان الحقائق الرئيســية 

الماثل.
The Product is determined as Sharia compliant by the 
Bank’s Internal Sharia Supervisory Committee (ISSC). You 
should also make your own independent assessment as to 
the Sharia compliance of the Product with all its applicable 
documentation and process prior to acceptance and not 
call into question its Sharia compliance in any forum

ــة الشــرعية الداخليــة للبنــك بتوافــق هــذا  ــة الرقاب أقــرت لجن
المنتــج مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. يجــب عليــك أيضــا 
المنتــج  بتوافــق  يتعلــق  فيمــا  المســتقل  تقييمــك  إجــراء 
ــق  ــع الوثائ ــث جمي مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــن حي
والعمليــات المعمــول بهــا قبــل القبــول وعــدم الطعــن علــى 

التوافــق الشــرعي فــي أي محفــل كان.

How to complain to us? كيف تتقدم بشكوى إلينا؟

• 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.

من خالل أي فرع  •
مديــر عالقاتكــم المخصــص إذا تــم تعيينــه لحســابكم   •

المصرفــي
المعامالت المصرفية عبر الهاتف (2222 609 4 971+)  •
المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك   •

Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني  •
استمارة الشكاوى من خالل موقعنا اإللكتروني  •

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

We will acknowledge your complaint within 2 business 
days and strive to respond to your complaint within an 
estimated average of 5 business days.  

For more details, please visit www.dib.ae/we-are-listening

عمــل   (2) يوَمــْي  خــالل  شــكواك  اســتالم  علــى  ســنؤكد 
ــة  ــن للــرد علــى شــكواك خــالل فتــرة تقديري وسنســعى جاهدي

أيــام عمــل.  5 بمتوســط 
اإللكترونــي:  موقعنــا  زيــارة  يُرجــى  التفاصيــل،  مــن  ولمزيــد 

www.dib.ae/we-are-listening
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Customer Acknowledgment: إقرار المتعامل:

I acknowledge the receipt of and understanding of this 
Key Fact Statement. I also acknowledge that I 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 acknowledge and 
agree that the provision of any banking services  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.

أقــر باســتالم بيــان الحقائــق األساســية وفهمــه.  أقــر أيًضــا بأننــي 
أتفهــم ميــزات المنتــج / الخدمــة، واألســعار، والمزايــا، والمخاطر، 
والرســوم وحقــوق المســتهلك والتزاماتــه علــى النحــو المبيــن 
ــق الرئيســية.  أقــر وأوافــق علــى أن  بالتفصيــل فــي بيــان الحقائ
تقديــم أي خدمــات مصرفيــة ســيكون بمحــض اختيــار بنــك دبــي 
اإلســالمي ويخضــع لجميــع الشــروط واألحــكام الســارية مــن 
الشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة لبنــك دبــي 

اإلســالمي، والتــي يجــوز مراجعتهــا مــن وقــت آلخــر

“I/We (the applicant) irrevocably and unconditionally 
authorize the bank to assign my/our account to any of 
its authorized collection agents situated either locally 
or internationally to follow up and recover the due and 
outstanding amounts (inclusive of profit, fees and any other 
associated charges) along with filing of legal proceedings 
either inside or outside the country.”

البنــك  أفوض/نفــوض  الطلــب(  )مقدم/مقدمــون  نحــن   / "أنــا 
 / بتخصيــص حســابي  فيــه  رجعــة  وال  غيــر مشــروط  بشــكل 
البنــك  لــدى  المعتمديــن  التحصيــل  وكالء  مــن  ألي  حســابنا 
المســتحقة  المبالــغ  واســترداد  لمتابعــة  دوليًــا  أو  محليًــا 
والواجــب دفعهــا )بمــا فــي ذلــك األربــاح والرســوم وأي تكاليــف 
أخــرى ذات الصلــة( فضــالً عــن رفــع الدعــاوى القانونيــة ســواء داخــل 

أو خــارج الدولــة ".

“I/We (the Applicant) irrevocably and unconditionally also 
authorize the Bank to provide such collection agents 
with any necessary financial information about my/our 
account including confidential documents related to my/
our (Applicant’s) financing facility or any bank account(s) 
held with the Bank.”

"أنــا / نحــن )مقدم/مقدمــون الطلــب( أفــوض /نفــوض البنك أيًضا 
بشــكل غيــر مشــروط وال رجعــة فيــه بتزويــد وكالء التحصيــل 
بحســابي  تتعلــق  ماليــة ضروريــة  بــأي معلومــات  المعنييــن 
المتعلقــة  الســرية  المســتندات  ذلــك  فــي  بمــا  حســابنا   /
بتســهيالت التمويــل الخاصــة بــي / بنــا )مقــدم الطلــب( أو أي 

حســاب )حســابات( بنكيــة خاصــة بــي / بنــا لــدى البنــك

I/We (the applicant) do hereby authorize the Bank and 
or its authorized collections agents situated locally or 
internationally to visit my premises (place of employment 
or home) for follow up against the overdue and outstanding 
amount against the credit / financing facilities availed from 
the Bank.”

ــا / نحــن )مقدم/مقدمــون الطلــب( أفــوض /نفــوض بموجــب  "أن
البنــك  لــدى  البنــك و / أو وكالء التحصيــل المعتمديــن  هــذا 
محليًــا أو دوليًــا بزيــارة مــكان عملــي أو منزلــي/ عملنــا أو 
والواجــب  المســتحقة  المبالــغ  واســترداد  لمتابعــة  منزلنــا، 
تــم  التــي  دفعهــا مقابــل التســهيالت االئتمانيــة / التمويليــة 

الحصــول عليهــا مــن البنــك

Customer Signature: ______________________________________ توقيع العميل: _______________________________________________

Date of Signature: _________________________________________ تاريخ التوقيع: ________________________________________________

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 المركزي. تم 
تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات األساســية بهــدف 
ــم  ــي يت ــزات الرئيســية للمنتجــات والخدمــات الت تلخيــص المي
الترويــج لهــا وللتأكــد مــن فهــم العميــل المتعامــل للمنتجــات 
والخدمــات والمخاطــر المرتبطــة بهــم قبــل أن يقــوم البنــك 
بتنفيــذ طلــب المتعامــل. ال تشــكل  هــذه الوثيقــة  )1( عرًضــا أو 
ــه، أو )2( مشــورة  ــج ل ــج يتــم التروي ــا للتعامــل فــي أي منت طلبً
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

الضريبييــن أو المالييــن واستشــارتهم بهــذا الشــأن.

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 

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