
HOME FINANCE
KEY FACT STATEMENT | SERVICES

THIS KEY FACT SHEET IS NOT A SERVICE APPLICATION.  
This Key Facts Sheet is provided to help the Customer to 
understand the features and benefits of this service. This 
statement is issued on _____________

ل وثيقــة الحقائــق األساســية الماثلــة طلــب خدمــة  ال تُشــكِّ
كمــا أن الغــرض مــن تقديــم وثيقــة بيــان الحقائــق األساســية 
هــو مســاعدة المتعامــل علــى فهــم ســمات ومزايــا هــذه 

الخدمــة. صــدر هــذا البيــان فــي _____________

PRODUCT DESCRIPTION AND FEATURES وصف ومزايا المنتج

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 the “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    •
"المســتهلك" أو "العميــل" الــى )ويقصــد 
الكلمــات  وتشــير  "المتعامــل".  بهــا( 
"بنــك  إلــى  "لنــا"  و  "خاصتنــا"  و  "نحــن" 
دبــي اإلســامي ش م ع، شــركة مرخصــة 
ومؤسســة مــن قبــل المصــرف المركــزي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة" أو الــى  لدول
"بنــك دبــي اإلســامي" أو "البنــك" و / أو 
إلــى  أو  لهــم"  والمتنــازل  يخلفــه  "مــن 
أي  تقديــم  تــم  حــال  فــي  لــه  "تابــع"  أي 
خدمــات مــن قبــل أحــد الشــركاء التابعيــن 
لبنــك دبــي اإلســامي بموجــب الشــروط 
المصرفيــة  للخدمــات  العامــة  واألحــكام 
اإلســامية لبنــك دبــي اإلســامي )حســب 

الحــال( مقتضــى 

التعريف

Description 
of Full 
Settlement

• Full settlement is a request by the 
Customer to terminate the finance 
facility availed by the Customer from 
the Bank (Finance Facility) prior to 
completion of Finance Facility period 
by paying all due rental payment and 
applied early settlement charges in 
full. This will be concluded pursuant 
to execution of a sale and purchase 
agreement.

مــن  طلــب  هــي  الكاملــة  التســوية   •
المتعامــل بإنهــاء التســهيات التمويليــة 
)التســهيات  البنــك  مــن  لــه  الممنوحــة 
تســهيل  فتــرة  إتمــام  قبــل  التمويليــة( 
التمويــل مــن خــال ســداد كافــة دفعــات 
المبكــرة  التســوية  ورســوم  األجــرة 
الُمطبقــة بالكامــل. وســوف يتــم إبــرام 
البيــع  اتفاقيــة  توقيــع  بموجــب  ذلــك 

والشــراء.

وصف التسوية 
الكاملة

Description 
of Partial 
Settlement

• Partial settlement is a request by the 
Customer to pay rental payments of 
the Finance Facility in advance to 
the Bank and choose to either reduce 
your monthly rental or period of Ijara 
Agreement. This will be concluded 
pursuant to an addendum to the Ijara 
Agreement signed between DIB and 
Customer. 

ــب  ــن طل ــارة ع ــة هــي عب التســوية الجزئي  •
ــة  المتعامــل ســداد دفعــات األجــرة المعني
للتســهيات التمويليــة مقدمــا إلــى البنــك 
واالختيــار بيــن تخفيــض األجــرة الشــهرية أو 
ــم االتفــاق علــى  ــارة. ويت ــة اإلج مــدة اتفاقي
ذلــك مــن خــال ملحــق باتفاقيــة اإلجــارة 
يوقــع عليــه كل مــن بنــك دبــي اإلســامي 

والمتعامــل.. 

وصف التسوية 
الجزئية

Description 
of Liability 
Letter

• Liability Letter is a request by the 
Customer for a letter to reflect total 
due liability to terminate the Finance 
Facility prior to completion of Finance 
Facility period by paying all due rentals 
and charges in full

ــب  ــن طل ــارة ع ــة هــي عب شــهادة المديوني  •
المتعامــل الحصــول علــى شــهادة إلثبــات 
إلنهــاء  المســتحقة  المديونيــة  إجمالــي 
التســهيات التمويليــة قبــل إتمــام فتــرة 
التســهيات التمويليــة بموجب ســداد كافة 

بالكامــل. المســتحقة  والرســوم  األجــرة 

وصف شهادة 
المديونية

التمويل العقاري
بيان الحقائق األساسية | الخدمات

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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Description 
of 
Installment 
Deferral

• Installment deferral or postponement is 
a request by the Customer to delay or 
suspension of monthly rental payment 
of Home finance facility.

تأجيــل القســط أو التأجيــل هــو عبــارة عــن   •
طلــب العميــل تأخيــر أو تعليــق دفعة األجرة 

الشــهرية لتســهيات التمويــل العقــاري.

وصف تأجيل 
القسط

Description 
of Change 
of Rental 
payment 
date

• Change of Rental payment date is a 
request by the Customer to change 
monthly rental payment date of Home 
finance facility.

تغييــر موعــد ســداد األجــرة هــو عبــارة عــن   •
ســداد  موعــد  تغييــر  المتعامــل  طلــب 
التمويــل  لتســهيات  الشــهرية  األجــرة 

العقــاري.

وصف تغيير 
موعد سداد 

األجرة

Decrease of 
tenor

• Change of tenor is a request by the 
Customer to change payment account 
for the collection of monthly rental 
payment of Home finance facility. 
This will be concluded pursuant to 
an addendum to the Ijara Agreement 
signed between DIB and Customer. 

عــن  عبــارة  هــو  الســداد  فتــرة  تغييــر   •
طلــب المتعامــل تغييــر حســاب الســداد 
مــن  الشــهرية  األجــرة  دفعــة  لتحصيــل 
تســهيات التمويــل العقــاري. ويتــم االتفــاق 
باتفاقيــة  ملحــق  خــال  مــن  ذلــك  علــى 
اإلجــارة يوقــع عليــه كل مــن بنــك دبــي 

اإلسامي والمتعامل.  

تخفيض األجل

Description 
of Increase 
of tenor

• Increase of tenor is a request by the 
Customer to increase the tenor or 
maturity of Home finance facility. 
This will be concluded pursuant to 
an addendum to the Ijara Agreement 
signed between DIB and Customer.  

ــد فتــرة الســداد هــو عبــارة عــن طلــب  تمدي  •
المتعامــل تمديــد فتــرة الســداد أو موعــد 
التمويــل  لتســهيات  النهائــي  االســتحقاق 
العقــاري. ويتــم االتفــاق علــى ذلــك مــن خــال 
ملحــق باتفاقيــة اإلجــارة يوقــع عليــه كل مــن 

بنــك دبــي اإلســامي والمتعامــل.

وصف تمديد 
فترة السداد

Description 
of Add / 
Remove co-
applicant

• Add or remove co-applicant is a request 
to include or exclude co-applicant to / 
from Home finance facility

إضافــة أو شــطب المشــارك فــي الطلــب   •
اســتبعاد  أو  إدراج  عــن طلــب  عبــارة  هــو 
المشــارك فــي الطلــب فــي/ مــن تســهيل 

العقــاري. التمويــل 

وصف إضافة 
/ شطب 

المشارك في 
الطلب

Description 
of NOC for 
Structural 
Work

• No Objection Certificate (NOC) for 
Structural Work is a request by the 
Customer to get a no objection to carry 
out structural changes to the property 
financed by the Bank under Ijara 
agreement.

عــدم  )شــهادة  الممانعــة  عــدم  شــهادة   •
الممانعــة( لتنفيــذ األعمــال الهيكليــة هــي 
عبــارة عــن طلــب المتعامــل الحصــول علــى 
موافقــة لتنفيــذ تغييــرات هيكليــة بالعقــار 
اتفاقيــة  بموجــب  البنــك  يمولــه  الــذي 

اإلجــارة.

وصف شهادة 
عدم الممانعة 
لتنفيذ أعمال 

هيكلية

Description 
of NOC for 
POA

• No Objection Certificate (NOC) for 
Special Power of Attorney is request 
allowing you to delegate third party to 
manage property financed under Ijara 
Agreement. 

عــدم  )شــهادة  الممانعــة  عــدم  شــهادة   •
خاصــة  قانونيــة  وكالــة  لمنــح  الممانعــة( 
لكــم  الســماح  طلــب  عــن  عبــارة  هــي 
الممــول  العقــار  إلدارة  الغيــر  بتفويــض 

اإلجــارة.  اتفاقيــة  بموجــب 

وصف شهادة 
عدم الممانعة 

لمنح وكالة 
قانونية

Description 
of NOC to 
Sublease

• No Objection Certificate (NOC) for sub-
lease is request allowing you to sub-
lease the property financed under Ijara 
Agreement.

عــدم  )شــهادة  الممانعــة  عــدم  شــهادة   •
هــي  الباطــن  مــن  للتأجيــر  الممانعــة( 
ــر  ــارة عــن طلــب الســماح لكــم بالتأجي عب
بموجــب  الممــول  للعقــار  الباطــن  مــن 

اإلجــارة. اتفاقيــة 

وصف شهادة 
عدم الممانعة 

للتأجير من 
الباطن

Description 
of Full 
Settlement 
(Ijara)

• Full settlement is a request to terminate 
the Finance prior to completion of 
Finance period by paying all due rental 
payment and applied early settlement 
charges in full

التســوية الكاملــة هــي عبــارة عــن طلــب   •
إنهــاء التمويــل قبــل إتمــام فتــرة التمويــل 
األجــرة  دفعــات  كافــة  ســداد  بموجــب 
الُمطبقــة  المبكــرة  التســوية  ورســوم 

بالكامــل.

وصف التسوية 
الكاملة 
)اإلجارة(

Description 
of Full 
Settlement 
(Murabaha)

• Full settlement is a request to terminate 
the Finance prior to completion of 
Finance period by paying all due sale 
price (minus discretionary rebate) in full

عــن  عبــارة  هــي  الكاملــة  التســوية   •
طلــب إنهــاء التمويــل قبــل انتهــاء فتــرة 
التمويــل مــن خــال ســداد كامــل ثمــن 
البيــع المســتحق )مخصومــا منــه الخصــم 

بالكامــل. التقديــري( 

وصف التسوية 
الكاملة 

)المرابحة(

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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Below mentioned fees are applicable each time the service 
is requested.

ترد أدناه الرسوم الُمطبقة كل مرة يتم طلب الخدمة فيها.

Applicable 
Fees

• All the applicable Fee that you might 
have to pay during the Finance term are 
available for your reference on the Bank's 
Website at: https://www.dib.ae/docs/
default-source/schedule-of-charges/dib-
homefinance-schedule-of-charges.pdf

لاطــاع علــى كافــة الرســوم التي قــد يتعين   •
عليكــم دفعهــا أثنــاء فتــرة التمويــل، يُرجــى 
التفضــل بزيــارة الموقــع اإللكترونــي للبنــك: 
https://www.dib.ae/docs/default-source/
schedule-of-charges/dib-homefinance-

schedule-of-charges.pdf

الرسوم 
الُمطبقة

DISCRETIONARY REBATE الخصم التقديري

Example مثال:
The discretionary rebate, to the extent considered by the 
Bank may be calculated as follows:

 يجــوز احتســاب الخصــم التقديــري، حســبما يــراه البنــك، علــى 
النحــو اآلتــي:

Total outstanding amount of the profit component = AED 
79,000 

إجمالي المبلغ المستحق لمكون الربح = 79,000 درهم

Early settlement Rebate to be retained by the Bank = AED 
79,000 x 1% = AED 790

خصــم التســوية المبكــرة المقــرر االحتفــاظ بــه مــن ِقبــل البنــك  
= 79,000 درهــم × 1% = 790 درهــم

The above is only an example and actual calculation will 
vary depending on the outstanding Deferred Purchase 
Price at the time of pre-settlement request and when the 
actual outstanding amount is settled. 

ل ما ســبق ســوى مثال على ذلك وســيختلف الحساب  وال يُشــكِّ
الفعلــي علــى حســب ســعر الشــراء المؤجــل المســتحق وقــت 
للمبلــغ  الفعليــة  التســوية  وعنــد  المبكــرة  التســوية  طلــب 

المســتحق.
WARNINGS تحذيرات

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

يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمــات   •
تطلبونهــا فــي حــال عــدم االلتــزام باإلجــراءات الازمــة؛ أو إذا 
كانــت المعلومــات أو البيانــات غيــر صحيحــة أو مخالفــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  بهــا  المعمــول  للقوانيــن 

المتحــدة.
• There are various charges which will be applicable on 

your Finance facility once you avail DIB Home Finance 
from us. These charges among other charges include 
Early Settlement Charge in case you wish to terminate 
the Finance facility prior to the completion of Finance 
term. Also, you will be charged in case your payment 
instrument is dishonored. 

تُطبــق رســوم مختلفــة علــى تســهياتكم التمويليــة فــور   •
حصولكــم علــى التمويــل العقــاري من بنك دبي اإلســامي. 
وتشــمل هــذه الرســوم، مــن بيــن رســوم أخــرى، رســوم 
الســداد المبكــر فــي حالــة رغبتكــم فــي إنهــاء التســهيات 
التمويليــة قبــل إتمــام فتــرة التمويــل. وســوف تتحملونهــا 
أيضــا فــي حــال عــدم تنفيــذ تعليمــات الدفــع الخــاص بكــم.

• Life Takaful Contribution is part of your Equal Monthly 
Installment (EMI), since it is an average amount the 
adjustments for any difference in the amount paid to 
Takaful Service provider by the Bank and the amount 
billed in monthly EMI is accumulated in your secondary 
account which can be paid by you at any time on or 
before full settlement of the Finance any due amount 
gets reported to AECB. However, Property Takaful is 
collected on yearly basis. You have the option to choose 
group coverage From SALAMA (Life Takaful) and Orient 
UNB Takaful (Property Takaful) offered by DIB or else you 
can choose any Islamic Takaful provider for the coverage 
of both Life and Property.

جزءًا  الحياة  على  التكافلي  التأمين  قسط  ل  يُشكِّ  •
الشهري  )القسط  المتساوية  الشهرية  أقساطكم  من 
المتساوي(، وبما أنه يمثل متوسط المبلغ، فإن تسوية أي 
فارق في المبلغ، سوف يتم دفعه من قبل البنك إلى مزود 
القسط  في  شهريا  المفوتر  المبلغ  أما  التكافل،  خدمة 
الثانوي  حسابكم  في  يتراكم  فإنه  المتساوي،  الشهري 
ويمكنكم سداده في أي وقت في تاريخ التسوية الكاملة 
الذمة  في  مبلغ مستحق  أي  عن  اإلباغ  يتم  ذلك.  قبل  أو 
يتم  حال،  أية  على  االئتمانية.  للمعلومات  االتحاد  لشركة 
العقار سنويا. يحق لكم  التكافلي على  التأمين  تحصيل 
اختيار تأمين جماعي من شركة سامة )التأمين التكافلي 
على الحياة( ومن شركة أورينت يو ان بي تكافل )التأمين 
اإلسامي،  دبي  بنك  من  المقدم  العقار(  على  التكافلي 
عدا عن ذلك فإنه يمكنكم اختيار أي مزود تكافل إسامي 

والعقار. الحياة  على كل من  للتأمين 
• If you fail to pay two consecutive installments for any 

reason after being notified in writing to pay within 
fourteen (14) days, all the remaining installments shall 
fall due and payable in one single payment and you shall 
pay them accordingly.

ــدم قيامكــم ألي ســبب مــن األســباب بســداد  ــة ع ــي حال ف  •
قســطين متتالييــن بعــد إخطاركــم بصــورة كتابيــة بضــرورة 
االلتــزام بالســداد خــال أربعــة عشــر )14( يومــا، عندئــٍذ تصبــح 
ــة الســداد علــى  ــة األقســاط المتبقيــة مســتحقة وواجب كاف

دفعــة واحــدة ويتعيــن عليكــم ســدادها بموجــب ذلــك.
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• Financing your existing property or purchase from other 
bank may take longer to be executed and may result in 
paying more interest/profit to your existing bank.

قــد يســتغرق تمويــل عقاركــم الحالــي أو شــراؤه مــن أي بنــك   •
آخــر وقتــا أطــول حتــى يتــم تنفيــذه وقــد يترتــب عليــه المزيــد 

مــن الفوائد/األربــاح للبنــك الــذي تتعاملــون معــه حاليــا.

• If you do not keep up your payments, you may lose 
possession of the property financed by DIB. In the event 
of default, the Bank will report any default or payment 
delays to AECB which may impact your credit history. If 
you fail to pay installments, when due and payable as 
specified in the respective finance agreement and if you 
fail to pay two (2) installments for any reason after being 
notified in writing to pay within fourteen (14) days, all 
the remaining installments shall immediately become 
due and payable in one single payment and you must pay 
them accordingly. A negative Credit Information Agency 
rating because of non-payment will possibly limit your 
ability to obtain financing in the future.

فــي حــال عــدم االنتظــام فــي ســداد مدفوعاتكــم، فقــد   •
ــي اإلســامي.  ــك دب ــه بن ــذي يمول ــار ال ــازة العق ــدون حي تفق
وفــي حــال التخلــف عــن الســداد، يقــوم البنــك بإبــاغ شــركة 
االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة عــن أي تقصيــر أو تأخيــر فــي 
الســداد ممــا قــد يؤثــر علــى تاريخكــم االئتمانــي. وفــي 
حــال إخفاقكــم فــي ســداد األقســاط فــي مواعيــد اســتحقاق 
دفعهــا المحــددة فــي اتفاقيــة التمويــل المعنيــة وفــي حالــة 
إخفاقكــم ألي ســبب مــن األســباب فــي ســداد قســطين بعــد 
إخطاركــم بصــورة كتابيــة بضــرورة الســداد خــال أربعة عشــر 
)14( يومــا، عندئــٍذ تصبــح كافــة األقســاط المتبقيــة مســتحقة 
وواجبــة الســداد فــورًا علــى دفعــة واحــدة وينبغــي عليكــم 
ســدادها بموجــب ذلــك. مــن المحتمــل أن يحــد التقييــم 
الســلبي الصــادر عــن وكالــة المعلومــات االئتمانيــة مــن 
ــل فــي المســتقبل. قدرتكــم فــي الحصــول علــى أي تموي

• In case of default, the Bank will initiate actions including 
financings collection measures involving collateral 
securities and claim on guarantees and initiate legal 
proceedings against you in the competent courts of 
the UAE. In case the Home Finance availed by you by 
providing a Fixed Deposit as security, the Bank may 
liquidate your fixed deposit if you default the payment 
of installments. 

ــك إجــراءات بمــا  ــف عــن الســداد، يتخــذ البن فــي حــال التخل  •
فيهــا تدابيــر تحصيــل التمويــات والتــي تتضمــن التنفيــذ 
علــى الضمانــات اإلضافيــة والمطالبــة بالضمانــات وإقامــة 
اإلجــراءات القانونيــة ضدكــم أمــام المحاكــم المختصــة فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي حالــة كان حصولكــم 
ثابتــة  وديعــة  تقديــم  بموجــب  العقــاري  التمويــل  علــى 
علــى ســبيل الضمــان، فإنــه يجــوز للبنــك تصفيــة وتســييل  
ــن ســداد األقســاط. ــال تخلفكــم ع ــي ح ــة ف وديعتكــم الثابت

• If you are a finance guarantor then you will be solely 
responsible to meet the commitment which are 
associated with the finance facility if the primary 
applicant (the person availed the finance facility) fails 
to meet the payment obligations under the finance 
agreement.

•  فــي حــال كنــت ضامنــا للتمويــل فإنــك تتحملــون وحــدك 
المســؤولية عــن الوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بالتســهيات 
التمويليــة إذا أخفــق مقــدم الطلــب األساســي )الشــخص 
الوفــاء  فــي  التمويليــة(  التســهيات  مــن  المســتفيد 

التمويــل. اتفاقيــة  بموجــب  الســداد  بالتزامــات 

• The Bank’s authorized employee may visit your place of 
employment or your residence if expressed consent is 
given by you or by permission of a court order.

يجــوز للموظــف المفــوض مــن ِقبــل البنــك زيــارة مــكان   •
صريحــًة  موافقــة  بموجــب  إقامتكــم  محــل  أو  عملكــم 

المحكمــة. مــن  بــإذن  أو  منكــم 

Cooling Off (applicable only for Installment Deferral, 
Increase OR decrease of tenor, Add or remove applicant 
name): 

فتــرة المراجعــة ) قابلــة التطبيــق علــي كل مــن االتــي فقــط 
"تأجيــل األقســاط، تمديــد او تخفيــض مــدة األقســاط، إضافــة او 

شــطب اســم المشــارك فــي الطلــب"(.

As a Customer you have the option to exercise the right of 
a Cooling-off Period (5 business Days) at time of submitting 
service request for your DIB Home Finance. This period 
provides you the time to decide whether you want to go 
ahead with the service  or not. This right can be waived 
off too, there will be no extra charges if you exercise this 
right and do not go ahead with Service for your DIB Home 
Finance.

ــرة  ــار فت ــه يحــق لكــم االســتفادة مــن خي ــًا فإن ــك متعام بصفت
تقديــم طلبكــم  أيــام عمــل( مــن وقــت   5 )خــال  المراجعــة 
للحصــول علــى التمويــل العقــاري مــن بنــك دبــي اإلســامي. 
وهــذه الفتــرة تتيــح لكــم الفرصــة لتقريــر مــا إذا كنتــم ترغبــون 
فــي الُمضــي قدمــا فــي الحصــول علــى التمويــل العقــاري مــن 
بنــك دبــي اإلســامي او ال. ويمكنــك ايضــا التنــازل عــن هــذا 
الخيــار، وال يتــم فــرض أي رســوم إضافيــة فــي حــال اختياركــم 
هــذا الخيــار وعــدم الُمضــي قدمــا فــي إجــراءات الحصــول علــى 

ــي اإلســامي. ــل العقــاري مــن بنــك دب التموي

If you choose to waive your Cooling Off Option, you will be 
entering in to this contract / agreement with immediate 
commitment, and will be bound by the terms and conditions 
of the contract / agreement once signed.

عنــد اختيــارك التنــازل عــن خيــار فتــرة المراجعــة فإنــك تدخــل فــي 
هــذه االتفاقيــة / هــذا العقــد علــى الفــور وتكــون ملزمــا بكافــة 

شــروطها / شــروطه والتزاماتهــا / التزاماتــه بمجــرد التوقيــع.
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Terms & Conditions الشروط واألحكام

• This Key Facts Statement is not an offer of credit. 
The Bank is not obliged to provide you with the home 
finance described in this Key Facts Statement. You will 
need to apply for the finance and meet the Bank’s credit 
suitability criteria before we can determine whether you 
are eligible for this finance.

ل بيــان الحقائــق األساســية الماثــل عرضــا ائتمانيــا. إن  ال يُشــكِّ  •
البنــك ليــس ُملزمــا بمنحكــم التمويــل العقــاري الموصوف 
عليكــم  ينبغــي  الماثــل.  األساســية  الحقائــق  بيــان  فــي 
تقديــم طلــب الحصــول علــى التمويــل والوفــاء بمعاييــر 
األهليــة االئتمانيــة للبنــك قبــل أن نتمكــن مــن تحديــد مــا إذا 

ــل. كنتــم مؤهليــن للحصــول علــى هــذا التموي
• Please refer to the Warning Section for consequences in 

the event of your failure to meet The Bank's terms and 
conditions

بتبعــات  لإللمــام  التحذيــرات  قســم  علــى  االطــاع  يُرجــى   •
البنــك. وأحــكام  بشــروط  الوفــاء  فــي  اإلخفــاق 

• The rates, fees and charges are applicable as at the date 
of production of this Key Facts Statement.

تاريــخ  اعتبــارًا مــن  تُطبــق األســعار والرســوم والمصاريــف   •
الماثــل. الرئيســية  الحقائــق  بيــان  تقديــم 

• The Bank shall reserve the right to change and modify 
these terms and conditions or the services and products’ 
offers as required by the law or the Central Bank of UAE 
or Bank policy after serving a prior notice of 60 days to 
you. 

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر وتعديــل هــذه الشــروط   •
واألحــكام أو عــروض الخدمــات والمنتجــات حســبما يوجبــه 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  يتطلبــه  أو  القانــون 
المركــزي أو تقتضيــه سياســة البنــك وذلــك بعــد تزويدكــم 

بإخطــار مســبق مدتــه )60( يومــا.

• Dubai Islamic Bank (DIB) has a strict policy of keeping 
your information secret and secure.

•  يطبــق بنــك دبــي اإلســامي سياســة صارمــة للحفــاظ علــى 
ســرية وحمايــة بياناتكــم.

• The bank is not permitted to charge profit on accrued profit 
in accordance with the Article (121), Clause 3 in Decretal 
Federal law No. (14) of 2018, Regarding the Central Bank 
& Organization of Financial Institutions and Activities

ال يُســمح للبنــك بتقاضــي أربــاح علــى األربــاح المتراكمــة   •
المرســوم  )121( مــن  المــادة  3 مــن  للبنــد  وذلــك وفقــا 
بقانــون اتحــادي رقــم )14( لســنة 2018 فــي شــأن المصــرف 

المركــزي وتنظيــم المنشــآت واألنشــطة الماليــة.

• The finance facility agreement and other terms and 
conditions shall be governed by the UAE relevant laws 
as applied by the competent courts of the UAE to the 
extent these laws do not conflict with the principles 
of Sharia in which cases the principles of Sharia shall 
prevail.

•  تخضــع اتفاقيــة التســهيات التمويليــة والشــروط واألحــكام 
األخــرى للقوانيــن ذات الصلــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وفقــا لمــا هــو معمــول بــه فــي محاكــم دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المختصة طالمــا أن هذه القوانين 
ال تتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة؛ وفــي حــال التعــارض، فإنــه 

ــٍذ يُعمــل بمبــادئ الشــريعة. عندئ

• This is a Sharia compliant product, please visit DIB 
website for more details www.dib.ae 

هــذا المنتــج متوافــق مــع الشــريعة اإلســامية، يُرجــى زيــارة   •
الموقــع اإللكترونــي لبنــك دبــي اإلســامي لمعرفــة المزيــد 

www.dib.ae ــل فــي هــذا الشــأن مــن التفاصي

• Detailed General Terms & Conditions are available on the 
Bank’s website at the following link: 

 https://www.dib.ae/terms-and-conditions

•  تتوفــر الشــروط واألحــكام العامــة بشــكل تفصيلــي علــى 
الموقــع اإللكترونــي للبنــك مــن خــال زيــارة الرابــط المذكور 

 https://www.dib.ae/terms-and-conditions أدنــاه: 

• In case you plan to consolidate your existing Finance 
facility or opt for a re-financing, Bank will provide 
comparison of the calculation methodology used and 
the total rent to be charged over the tenor of the new 
finance facility before signing the new Home Finance 
documents.

التمويليــة  تســهياتكم  دمــج  فــي  رغبتكــم  حــال  فــي   •
الحاليــة أو أردتــم إعــادة التمويــل، فــإن البنــك ســوف يقــدم 
لكــم مقارنــة لمنهجيــة الحســاب المســتخدمة مــع إجمالي 
األجــرة المقــررة طــوال مــدة التســهيات التمويليــة الجديــدة، 
وذلــك قبــل توقيــع مســتندات التمويــل العقــاري الجديــد.

How To Apply كيفية تقديم الطلب

Please visit the Bank's website www.dib.ae for the contact 
details on the branches and Call Centre for reaching out to 
the Bank.

للحصــول   www.dib.ae البنــك  بزيــارة موقــع  التفضــل  يُرجــى 
ــع  ــروع ومركــز االتصــال للتواصــل م ــات االتصــال بالف ــى بيان عل

البنــك.

How to lodge your complain to us? كيف يمكنكم تقديم شكواكم إلينا؟

During business hours:

•  Home Finance Service Center (Dubai & Abu Dhabi)

•  If assigned to your account, your dedicated relationship 
manager.

خالل ساعات الدوام:

• مركز خدمة التمويل العقاري )دبي وأبوظبي(
• مدير العاقات المخصص لكم، إذا تم تعيينه لحسابكم
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At any time:

•  Home Finance Call Center (800 4354)

•  Internet and Mobile Banking

•  E-mail: home.finance@dib.ae

• By post: Complaints Management Unit, Dubai Islamic 
Bank, PO Box 1080, Dubai, UAE.

وفي أي وقت:

• مركز االتصال بقسم التمويل العقاري (4354 800)
• الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك

home.finance@dib.ae :عبر البريد اإللكتروني •
دبــي  بنــك  الشــكاوى،  إدارة  وحــدة  البريــد:  بواســطة   •
المتحــدة العربيــة  اإلمــارات  دبــي،   ،1080 ص.ب:  اإلســامي، 

What to expect? ما الذي يمكنكم توقعه؟

Upon receipt of your complaint:

• The Bank will acknowledge your complaint within 2 
business days through Email or a recorded call.

• The Bank will strive to respond to your complaint within 
an estimated average of 5 business days. 

عند استام شكواكم:
ســوف يقــرُّ البنــك باســتام شــكواكم خــال يوميــن عمــل    •
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو عبــر مكالمــة مســجلة.

ســوف يســعى البنــك جاهــدًا للــرد علــى شــكواكم خــال    •
فتــرة تقديريــة قدرهــا )5( أيــام عمــل فــي المتوســط.

Cooling Off (applicable only for Installment Deferral, 
Increase OR decrease of tenor, Add or remove 
applicant name): 

فتــرة المراجعــة ) قابلــة التطبيــق علــي كل مــن االتــي فقــط 
"تأجيــل األقســاط، تمديــد او تخفيــض مــدة األقســاط، إضافــة او 

شــطب اســم المشــارك فــي الطلــب"(.

TERMS & CONDITIONS:

You are eligible for a Cooling-off period of maximum of 5 
days. You can cancel or change the service request during 
the Cooling-Off period. In this case, the Bank will charge 
Due diligence and Documentation Fee as per the Schedule 
of Charges. You can waive the Cooling-off period and avail 
the Service immediately after approval.

Would you like to get the Cooling Off period for 5 days?

Please choose Yes or No:    Yes      No  

األحكام والشروط
فتــرة  خــال  المراجعــة(  )خيــار  خيــار  لممارســة  مؤهــل  انــت 
القيــام  أثنــاء فتــرة المراجعــة  أيــام. ويمكنكــم  أقصاهــا )5( 
بإلغــاء الطلــب أو تغييــره. وفــي هــذه الحالــة، يطبــق البنــك 
رســوم الدراســة االئتمانيــة وإعــداد المســتندات وفقــا لجــدول 
ــة( والحصــول  ــرة )المراجع ــن فت ــازل ع الرســوم. يمكنكــم التن

علــى التمويــل فــورًا بعــد الموافقــة.
ــام  ــاء الشــراء لمــدة 5 أي ــرة انه ــى فت هــل ترغــب بالحصــول عل

ــخ الموافقــة مــن تاري
 يرجى اختيار نعم أو ال:   نعم     ال

ACKNOWLEDGEMENT إقرار

I acknowledge the receipt of and understanding of this 
Key Fact Statement. I also acknowledge that I understand 
the product/service features, pricing, benefits, risks, legal 
consequences, fees and Consumer’s rights and obligations 
as detailed in the Key Fact Statement. 

أقــرُّ بأنــي اســتلمُت وفهمــت بيــان الحقائــق الرئيســية الماثــل. 
واألســعار  المنتج/الخدمــة  فهمــت ســمات  بأننــي  أيضــا  وأقــرُّ 
وحقــوق  والرســوم  القانونيــة  والتبعــات  والمخاطــر  والمزايــا 
الحقائــق  بيــان  فــي  تفصيــاً  الــواردة  والتزاماتــه  المتعامــل 

الرئيســية.

I authorize Dubai Islamic Bank (DIB) to verify the information 
provided herein or any other information available with DIB 
from whatever source(s) it considers appropriate, including 
specifically any credit reports from any credit rating agency 
or bureau. I understand that DIB is not obliged to provide me 
with finance solely on the basis of the finance application. 
I acknowledge that any finance provided shall be at DIB’s 
discretion and subject to all applicable terms and conditions 
of Home Finance agreement and DIB Banking Services 
General Terms and Conditions, which may be revised from 
time to time

ض بنــك دبــي اإلســامي بالتحقــق مــن المعلومــات   كمــا أفــوِّ
المقدمــة فــي هــذا البيــان أو أي معلومــات أخــرى متاحــة لــدى 
بنــك دبــي اإلســامي مــن أي مصــدر )مصــادر( يــراه مناســبا، بمــا 
فــي ذلــك علــى وجــه التحديــد أيــة تقاريــر ائتمانيــة مــن أي وكالــة 
دبــي  بنــك  بــأن  أدرك  االئتمانــي. كمــا  للتصنيــف  أو مكتــب 
اإلســامي غيــر ملــزم بمنحــي التمويــل بمجــرد تقديمــي طلــب 
التمويــل. وأقــرُّ بــأن أي تمويــل ممنــوح يكــون وفــق تقديــر بنــك 
ــة  ــة شــروط وأحــكام اتفاقي ــاة كاف ــي اإلســامي ومــع مراع دب
العامــة  واألحــكام  والشــروط  الُمطبقــة  العقــاري  التمويــل 
يجــوز  والتــي  اإلســامي،  دبــي  لبنــك  المصرفيــة  للخدمــات 

تعديلهــا مــن حيــن آلخــر.
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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 اإلسامي على 

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

Customer Name: ___________________________________________ اسم المتعامل: ______________________________________________

Date: _____ /______ /_________ التاريخ: _____ / ______ / _________

Signature: ___________________________________________________ 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 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 بنك دبي اإلســامي ش.م.ع - 
الخاضــع لرقابــة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركزي. تم 
تجميــع المعلومــات الــواردة فــي المســتندات األساســية بهــدف 
تلخيــص الميــزات الرئيســية للمنتجــات والخدمــات التــي يتــم 
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 ــا للتعامــل فــي أي منتــج يتــم التروي طلبً
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 العميــل المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي مســتند 
العرض ذي الصلة أو أي مســتند قانوني آخر. يتحمل المتعامل 
مســؤولية الرجــوع الــى واستشــارة مستشــاريه القانونييــن أو 

الضريبييــن أو المالييــن واستشــارتهم بهــذا الشــأن.


