بيان الحقائق األساسية  -خيارات دفع أقساط
بطاقات االئتمان من بنك دبي اإلسالمي
وتحويل الرصيد والسلف النقدية

Key Facts Statement – DIB Credit Card
Installment Plans, Balance Transfer & Cash
Advances

المنتــج معتمــد مــن قبــل لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة لبنــك
دبي اإلســامي

The Product is approved by Dubai Islamic Bank’s Internal
Shari'ah Supervision Committee

ال يشــكل هــذا المســتند عرضــا مــن بنــك دبــي اإلســامي ،لكننا
علمــا بالجوانــب األساســية المتعلقــة
نزودكــم بــه لنحيطكــم
ً
بالتســهيالت المتاحــة والمتعلقــة ببطاقــات ائتمــان بنــك دبــي
اإلســامي ،ممــا يســاعدك علــى فهــم مجموعــة الخيــارات
المتاحــة للمنتجــات وميزاتهــا وبالتالــي اتخــاذ القــرار األمثــل لــك
مــن خــال مقارنــة هــذه المنتجــات بعــروض بنكيــة أخــرى مــن
نفــس الفئــة.

This Key Facts Statement is NOT an offer from DUBAI
ISLAMIC BANK (DIB). This is provided to you to inform on
the key aspects of the facilities available on DIB Credit
Card. This will help you understand the suite of Sales
plans products and its features and enable you to make an
informed choice by comparing these products with other
bank offers of similar category

التعريف

اإلشــارة إليــك أو إلــى "المســتهلك" أو
"المتعامــل" هــي إشــارة الــى (ويقصــد بهــا)
"المتعامــل" .ـــأما اإلشــارة إلينــا فهــي إشــارة
إلــى "بنــك دبــي اإلســامي ش م ع" أو الــى
"بنــك دبــي اإلســامي" أو "البنــك" و  /أو
"مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "
شــركة تابعــة" لــه فــي حــال تــم تقديــم أي
خدمــات مــن قبــل أحــد الشــركاء التابعيــن
لبنــك دبــي اإلســامي بموجــب الشــروط
واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة
اإلســامية لبنــك دبــي اإلســامي (حســب
مقتضــى الحــال).

”"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).

Definition

المصطلحات

الوصف

Description

Terms

الحد النقدي
المتاح

يحصــل صاحــب بطاقــة االئتمــان علــى نســبة
مئويــة مــن حــد بطاقــة االئتمــان ويمكنــه
اســتخدام البطاقــة إمــا للســلفة النقديــة
أو للســحب النقــدي مــن أجهــزة الصــراف
اآللــي أو لالســتفادة مــن تســهيالت “الســحب
النقــدي علــى البطاقــة ( ”)COCأو "تحويــل
الرصيــد (.”)BT

A percentage of the credit card limit
is available to card holder and can be
utilized either as Cash Advance or via
ATM cash withdrawal or by availing Cash
on Card or Balance Transfer facilities

Available Cash
limit

السحب النقدي
على البطاقة
()COC

يمكــن لصاحــب البطاقــة ســحب األمــوال
الــى الحــد النقــدي المســموح بــه فــي بطاقة
االئتمــان ،وســداد المبالــغ المســحوبة علــى
أقســاط شــهرية متســاوية.

Cardholder can avail funds up to the
available Cash limit of the credit card,
and repay in equal monthly installments

Cash on Card
)(COC

يمكــن تحويــل المبلــغ إلى الحســاب الجاري
أو حســاب التوفيــر لــدى بنــك دبــي اإلســامي
أو الــى أي حســاب مصرفــي محلــي ســاري
خــاص بالعميــل.
خطة الدفع
الميسرة ()EPP

Cardholder can pay selected retail
(purchase) transactions using their DIB
Credit Card and repay in equal monthly
installments, by converting them into
Equated Payment Plan.

Equated
Payment Plan
)(EPP
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يمكــن لصاحــب البطاقــة دفــع ثمــن بعــض
معامــات الشــراء بالتجزئــة المختــارة
باســتخدام بطاقــة بنــك دبــي اإلســامي
االئتمانيــة وســداد تلــك المبالــغ علــى
أقســاط شــهرية متســاوية ،عــن طريــق
تحويلهــا إلــى خطــة الدفــع الميســرة (.)EPP

The amount can be transferred to DIB’s
Current or Saving Account or any valid
domestic bank account of the customer

يمكــن لصاحــب البطاقــة دفــع المبلــغ
المســتحق علــى بطاقتــه االئتمانيــة الخاصــة
ببنــك دبــي اإلســامي (مشــتريات التجزئــة
المســتحقة والســحب النقــدي مــن أجهــزة
الصــراف اآللــي) مــن خــال أقســاط شــهرية
متســاوية وذلــك باســتخدام خطــة تحويــل
الرصيــد الكامــل.

Cardholders can pay their DIB credit card
outstanding amount (outstanding retail
)purchases and ATM cash withdrawals
in equal monthly instalments by availing
the Full Balance Conversion plan.

Full Balance
Conversion
)(FBC

السلفة النقدية
يمكــن لصاحــب البطاقة ســحب األمــوال الى
(السحب النقدي الحــد النقــدي المتــاح فــي بطاقــة االئتمــان،
على البطاقة –
أمــا بالنســبة للســداد فهــي تعتمــد خطــة
مع سداد الحد
دفــع مرنــة حيــث يُمكــن للمتعامــل الدفــع
األدنى المستحق) وقتمــا يشــاء بشــرط ضمــان ســداد الحــد
 COC MDاألدنــى للمبلــغ كل شــهر.

Cardholder can avail funds up to the
available cash limit of the credit card.
It’s a flexible payment plan where
customer can pay at their own pace,
while ensuring that minimum amount is
paid each month.

Cash Advance
 (COC MDCash on Card
)Minimum Due

يمكــن تحويــل المبلــغ إلى الحســاب الجاري
أو حســاب التوفيــر لــدى بنــك دبــي اإلســامي
أو الــى أي حســاب مصرفــي محلــي ســاري
خــاص بالعميــل.

The amount can be transferred to DIB’s
Current or Saving Account or any valid
domestic bank account of the customer

تحويــل الرصيــد هــو برنامــج يســمح
للمتعامــل بتحويــل رصيــده المســتحق
لبطاقاتــه االئتمانيــة الخاصــة بالبنــوك األخــرى
إلــى بطاقتــه االئتمانيــة الخاصــة ببنــك دبــي
اإلســامي.

Balance Transfer is a program that allows
customer to transfer their outstanding
balance from other bank’s credit cards to
customer’s DIB credit card.

يمكــن ألصحــاب بطاقــات بنك دبي اإلســامي
تحويــل مبلــغ يعــادل الحــد النقــدي المتــاح له
فــي البطاقــة إلــى بطاقــة ائتمانيــة صــادرة
عــن أي بنــك فــي اإلمــارات ألي مســتفيد أخــر.
أمــا بالنســبة للســداد فهــي تعتمــد خطــة
دفــع مرنــة حيــث يُمكــن للمتعامــل الدفــع
وقتمــا يشــاء بشــرط ضمــان ســداد الحــد
األدنــى للمبلــغ كل شــهر.

DIB Cardholders can transfer an amount
up to available cash limit, to a beneficiary
credit card issued by any UAE bank. It’s a
flexible payment plan where customer
can pay at their own pace, while
ensuring that minimum amount is paid
each month.

يمكــن تحويــل المبلــغ إلــى أي بطاقــة
ائتمــان ســارية صــادرة فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

The amount can be transferred to any
valid Credit Card issued in UAE.

نقــدا مــن بطاقــة
عنــد ســحب األمــوال
ً
ائتمــان بنــك دبــي اإلســامي مــن أي جهــاز
صــراف آلــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أو فــي الخــارج ،يتــم فــرض "رســوم الســحب
النقــدي" فــي نفــس تاريــخ اجــراء هــذه
وفقــا لجــدول رســوم بنــك دبــي
المعاملــة
ً
اإلســامي المعمــول بــه.

When cash is withdrawn using DIB credit
card from any ATM machine in UAE or
abroad then Cash Withdrawal Fee will
be levied on the day of this transaction
as per the applicable DIB schedule of
charges

يُطبــق مــا ورد أعــاه حتــى إذا كان المتعامل
يســتفيد مــن عــرض" الســحب النقــدي
علــى البطاقــة – مــع ســداد الحــد األدنــى
ا لمســتحق "

This will be applicable even if the
customer is availing the Cash on Card
Minimum Due offer.

خيــارات “الســحب النقــدي علــى البطاقــة
( ”)COCو "خطــة الدفــع الميســرة (")EPP
و "تحويــل الرصيــد الكامــل ( ")FBCهــي
تســهيالت مقدمــة مــع بطاقــات ائتمــان بنــك
دبــي اإلســامي حيــث يتمتــع المتعامــل بميــزة
الدفــع علــى أقســاط تتــراوح علــى مــدى فتــرة
مســبقا.
زمنيــة مــن األشــهر يتــم تحديدهــا
ً
تســمى هــذه الفتــرة" مــدة خطــة التقســيط".

COC, EPP and FBC plans are facilities
on DIB Credit Card wherein customer
has the benefit to pay in instalments
ranging over a pre-defined period of
time in terms of months. This period
of the plan is termed as tenure of the
installment plan.

تحويل الرصيد
الكامل ()FBC

تحويل الرصيد
()BT

رسوم السحب
النقدي

المدة الزمنية

يتــم تحديــد مدة الخطة حســب رغبــة المتعامل
وفــي وقــت االســتفادة من هــذا المنتج.

Balance
)Transfer (BT

Cash
Withdrawal
Fee

Tenure

The tenure of the plan will be fixed at
the time of availing this product as per
customer’s preference
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إذا اختــار المتعامــل أي مــن خطط التقســيط
األقساط
مــن بنــك دبــي اإلســامي لســداد بطاقتــه
الشهرية
المتساوية ( )EMIاالئتمانيــة الخاصــة ببنــك دبــي اإلســامي
مثــل خطــة “الســحب النقــدي علــى البطاقــة
( ”)COCو "خطــة الدفــع الميســرة ( ")EPPو
"تحويــل الرصيــد الكامــل ( ")FBCفســيتم
تحصيــل مبلــغ شــهري ثابــت مــن المتعامــل
حتــى نهايــة مــدة الخطــة .هــذا المبلــغ
الثابــت يســمى مبلــغ القســط الشــهري
المتســاوي (.)EMI
يتــم تحديــد المبلــغ الثابــت و"مــدة خطــة
التقســيط" حســب رغبــة المتعامــل وفــي
وقــت اختيــاره هــذا المنتــج.

التسوية
المبكرة

جدول الرسوم

طرق تقديم
الشكوى

If a customer avails any of the DIB
instalment plans on his DIB Credit Card
such as COC, EPP or FBC, he will be
billed a fixed amount every month in his
statement till the end of the plan tenure.
This fixed amount is termed as EMI

Equated
Monthly
Instalment
)(EMI

The fixed amount and the tenure of
the plan will be fixed at the time of
availing this product as per customer’s
preference.

خيــارات "الســحب النقــدي علــى البطاقــة
( ”)COCأو "خطــة الدفــع الميســرة (")EPP
أو "تحويــل الرصيــد الكامــل ( :”)FBCهــي
خطــط للتقســيط .يمكــن للمتعامــل اختيــار
التســوية المبكــرة أو إلغــاء خطــة المبيعــات
الجاريــة دون تكبــد أي رســوم إضافيــة تتعلــق
بخطــة المبيعــات.

COC, EPP and FBC plans are instalment
plans. Customer can choose to early
settle or foreclose the ongoing sales
plan without incurring any additional fee
related to the sales plan.

يتــم إضافــة الرصيــد المســتحق لخطــة
مبكــرا
المبيعــات التــي تــم تســويتها
ً
("الســحب النقــدي علــى البطاقــة ( ”)COCأو
"خطــة الدفــع الميســرة ( ")EPPأو "تحويــل
الرصيــد الكامــل ( )”)FBCإلــى إجمالــي
الرصيــد المســتحق لبطاقــة االئتمــان مــن
بنــك دبــي اإلســامي ويمكــن للمتعامــل
أمــا دفــع القســط بالكامــل فــي كشــف
الحســاب التالــي أو االســتمرار فــي دفــع
الحــد األدنــى المســتحق علــى األقــل مثــل أي
معاملــة بطاقــة ائتمــان أخــرى.

The Outstanding Balance of the early
settled sales plan (COC/EPP/FBC) will
be added to the respective DIB Credit
Card Total Outstanding Balance and
customer can pay in full in the upcoming
statement or continue to pay at least the
minimum due just like any other credit
card transaction.

يشــمل جــدول الرســوم جميــع رســوم
ومصاريــف بطاقــة االئتمــان ،وهــو متــاح على
الموقــع االلكترونــي لبنــك دبــي اإلســامي
https://www.dib.ae/schedule-of-charges

The Schedule of Charges includes
all Credit Card fees and charges, it is
available on DIB website https://www.
dib.ae/schedule-of-charges

Schedule of
Charges

أي فرع من فروع البنك
مدير العالقات المخصص لك (في
حال تعيينه بشكل خاص لحسابك
المصرفي)
الهاتف المصرفي ()+971 4 609 2222
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
والهاتف المتحرك
البريد االلكترونيContactUs@dib.ae :
ملء استمارة شكوى عبر موقعنا
االلكتروني
عن طريق البريد :وحدة إدارة الشكاوى،
بنك دبي اإلسالمي ،صندوق بريد
 ،1080دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

• Any branch
• If assigned, then contact your
dedicated relationship manager
)• Phone Banking (+971 4 609 2222
• Internet and Mobile Banking
• Email: 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.

Complaint
Process

•
•
•
•
•
•
•

*ســنؤكد اســتالم شــكواك فــي غضــون
يومــي عمــل وسنســعى جاهديــن للــرد
عليــك فــي غضــون  5أيــام عمــل.

Early
Settlement
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الشروط
واألحكام
األساسية:

مــن أجــل تقديــم طلــب الحصــول علــى
أي مــن التســهيالت/الخطط المتعلقــة
بالتقســيط مــن بنــك دبــي اإلســامي ،يجــب
أن تكــون بطاقتــك االئتمانيــة مــن بنــك دبــي
اإلســامي فــي وضــع جيــد كمــا هــو محــدد
مــن قبــل البنــك.

In order to apply for any of the DIB
Credit Card instalment plans, your DIB
Credit Card must be in good standing as
defined by the bank.

& Key Terms
Conditions:

Product Comparison:

مقارنة المنتجات:

متطلبات نقدية
قصيرة األجل
ومرنة

إذا كنــت بحاجــة إلــى نقــود لفتــرة وجيــزة،
ٍ
عندئــذ ســحب النقــود مــن أي
يمكنــك
ماكينــة صــراف آلــي أو اختيــار خطــة
(الســحب النقــدي علــى البطاقــة – مــع ســداد
الحــد األدنــى المســتحق برســوم رمزيــة)
فهــو الخيــار األمثــل لــك.

If you are in need of cash on a short term
basis for your needs, then withdrawing
cash from any ATM or availing Cash
on Card – Minimum Due with nominal
charges is designed just for you.

& Short Term
Flexible Cash
requirement

متطلبات نقدية
ألجل محدد
المدة

إذا كنــت بحاجــة إلــى أمــوال نقديــة لمــدة
محــددة لتغطيــة نفقاتــك ،فــإن خطــة
الســحب النقــدي علــى البطاقــة (”)COC
 خطــة األقســاط الشــهرية المتســاويةنظــرا الختياراتهــا
( )EMIهــي المناســبة لــك
ً
المتنوعــة فيمــا يتعلــق بمــدة التقســيط
التــي تناســب احتياجاتــك.

If you are in need of cash on a fixed term
basis to meet your expenses, then Cash
on Card – EMI plan is just the product
for you with its varying range of tenure
option to suit your needs.

Fixed
term Cash
requirement

مدفوعات
مرنة قصيرة
األجل لبطاقات
االئتمان

إذا كنــت بحاجــة إلــى ســداد الرصيــد
المســتحق علــى بطاقتــك االئتمانيــة
الخاصــة ببنــك أخــر فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة اآلخــر وســداد بطاقــة بنــك
دبــي اإلســامي بشــروط مرنــة ،فــإن تحويــل
الرصيــد هــو الحــل األمثــل لــك.

Short Term
If you are in need of repaying your
Flexible Credit other UAE bank Credit Card outstanding
Card payments balance and repay DIB with flexible
terms then Balance Transfer is designed
just for you.

سداد مشتريات
التجزئة  /رصيد
البطاقة

إذا قمــت بشــراء بعــض المشــتريات
باســتخدام بطاقــة االئتمــان مــن بنــك دبــي
اإلســامي وبحاجــة إلــى خطــة ســداد علــى
أقســاط ،فــإن خطــط  EPP / FBCهــي الحــل
نظــرا لتقديمهــا مجموعــة
األمثــل لــك
ً
واســعة مــن الخيــارات المتعلقــة بمــدة
التقســيط مقابــل تطبيــق بعــض الرســوم
الرمزيــة.

Payment
of Retail
purchase/Card
Balance

If you have already made your
transactions using DIB Credit Card and
in need of a plan to pay in instalments
then EPP / FBC is just the right product
for you with its wide range of tenure
options with nominal applicable charges

Warning & Key Risks:

التحذيرات والمخاطر الرئيسية:
مخاطر عدم
وصول األموال
إلى البنك
المستفيد في
الوقت المحدد

الذيــن
المتعامليــن
علــى
ينبغــي
يســتفيدون مــن تســهيالت "الســحب
النقــدي علــى البطاقــة ( ")COCأو "الســلفة
النقديــة" أو "تحويــل الرصيــد" مــن بطاقــة
ائتمــان بنــك دبــي اإلســامي أن يكونــوا
علــى درايــة بــأن األمــوال ســيتم صرفهــا
مــن قبــل بنــك دبــي اإلســامي خــال فتــرة
التحويــل المطبقــة .وعليــه يجــدر المتابعــة
مــع البنــك المســتفيد لضمــان إيــداع األمــوال
ضمــن الجــداول الزمنيــة المطلوبــة.

Customers who avail Cash on Card, Cash
Advance or Balance Transfer facilities
from DIB credit card must be aware
that the funds will be disbursed by DIB
within the applicable turnaround time.
It is imperative to have a follow up with
the beneficiary bank to ensure that the
funds are credited within their required
timelines.

Risk of funds
not reaching
beneficiary
bank on time
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مخاطر عدم
صحة تفاصيل
المستفيد

يجــب علــى المتعامليــن الذيــن يســتخدمون
خطــة "الســحب النقــدي علــى البطاقــة
( ")COCأو "الســلفة النقديــة" أو "تحويــل
الرصيــد" مــن بطاقــة ائتمــان بنــك دبــي
اإلســامي التأكــد مــن تقديمهــم تفاصيــل
صحيحــة عــن المســتفيد .فــي حالــة بيــان
عــدم صحــة هــذه التفاصيــل وقــت المعالجــة،
قــد يــؤدي ذلــك إلــى رفــض األمــوال.

Customers who avail Cash on Card, Cash
Advance or Balance Transfer facilities
from DIB credit card must ensure that
they provide accurate beneficiary details.
In case of incorrect beneficiary details
provided at the time of processing,
might result in rejection of funds.

Risk of
Incorrect
beneficiary
details
captured

إخالء
المسؤولية:

تــم إصــدار هــذا المســتند مــن قبــل
بنــك دبــي اإلســامي 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 يشــكل
عرضــا أو طلبًــا للتعامــل
هــذا المســتند ()1
ً
فــي أي منتــج يتــم الترويــج له ،أو ( )2مشــورة
قانونيــة ،أو ضريبيــة ،أو تنظيميــة ،أو ماليــة،
أو محاســبية ،أو شــرعية .إن أي قــرار يتعلــق
بالحصــول علــى منتجــات وخدمــات بنــك
دبــي اإلســامي يجــب أن يســتند إلــى تحليــل
مســتقل مــن قبــل المتعامــل للمعلومــات
الــواردة فــي مســتند العــرض ذي الصلــة أو
أي مســتند قانونــي آخــر .ويعتبــر المتعامل
مســؤوال ً عــن الحصــول علــى االستشــارة
القانونيــة ،أو الضريبيــة ،أو الماليــة بنفســه
للغــرض المذكــور.

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

Disclaimer
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2,625 1,575 525

Renewal Fee

1,575 735

Nil

Nil

525 208.95 157.5

Monthly Profit Rate on
Salam

Cash Withdrawal Fee

Nil

Nil

Nil

Nil

Al Islami
Classic
Charge

Al Islami
Gold Charge

Qard Al Hassan

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

1,050 420

315

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

1,050 420

315

3.15%
Nil

Al Islami
Platinum
Charge

Al Islami Gold
Premium
Credit

MyHome
Signature

Prime
Classic

Prime Gold

Prime
Platinum

Prime
Signature

Salam

Annual Fee

Monthly Subscription
Fee

Prime
Infinite

Consumer
Rewards

Consumer
Platinum

EK
Skywards
Platinum

EK
Skywards
Signature

EK
Skywards
Infinite

Sharia Structure

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

475

Nil

Nil

Nil

Cash Withdrawal Fee: AED 94.50 Per transaction

Undertaking to donate
due to Late Payment

236.25

Reissuance or
Replacement Fee
Credit Shield Takaful
Contribution

52.5
0.94% of the Outstanding Amount

International Usage Fee
(non-AED)

3.41% of transaction amount

International Usage Fee
(AED)

2.09% of transaction amonunt

"Visa & MasterCard
International Withdrawal
Fee (Cash Withdrawal
fee for non-DIB ATM’s
made Internationally)

26.25

Annual Fee for
Supplementary Cards

Free

Duplicate Statement Fee

47.25

Returned Cheque Fee

105

Issuance of Liability
Letter

52.5

Extended Payment Plan
on Retail Purchases and
Cash Transactions (like
Cash on Card, Balance
Transfer, Easy Payment
Plan, Full Balance
Conversion etc)

as below*

Upgrade Fees

288.75**

*Customer’s entitlement to applicable discretionary rewards and benefits (including entitlement to the profit) shall reduce proportionally, to the extent
the customer has availed the easy payment plan facility on the credit card.
**In case of permanent upgrade.
Notes:
• All charges are inclusive of 5% VAT which may be amended from time to time in accordance with UAE VAT Law and DIB Consumer Banking Terms &
Conditions available on www.dib.ae.

All fees & charges are in UAE Dirhams (AED) unless
specified otherwise

) مــا لــمAED( جميــع الرســوم والمصاريــف بالدرهــم اإلماراتــي
ينــص علــى خــاف ذلــك
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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  تفضل بزيارة، أو بدال ً من ذلك+971 4 609 2222 الرقم

