KEY FACTS STATEMENT
)(Personal Finance Goods Murabaha

بيان الحقائق األساسية
(التمويل الشخصي عن طريق مرابحة البضائع)
التاريخ :يوم  /شهر /

YYYY

سنة

Date: DD / MM /
Definition

التعريف
تشــير الكلمــات "أنــت" أو "الخــاص بــك" أو "المســتهلك" أو
"العميــل" الــى (ويقصــد بهــا) "المتعامل" .وتشــير الكلمات "نحن"
و "خاصتنــا" و "لنــا" إلــى "بنــك دبــي اإلســامي ش م ع ،شــركة
مرخصــة ومؤسســة مــن قبــل المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة" أو الــى "بنــك دبــي اإلســامي" أو "البنــك" و  /أو
"مــن يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "تابــع" لــه فــي حــال تــم
تقديــم أي خدمــات مــن قبــل أحــد الشــركاء التابعيــن لبنــك دبــي
اإلســامي بموجب الشــروط واألحكام العامة للخدمات المصرفية
اإلســامية لبنــك دبــي اإلســامي (حســب مقتضــى الحــال).

"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/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).
Product Definition

تعريف المنتج
يســتند المنتــج إلــى هيكلــة المرابحــة .وبموجــب هــذا المنتــج،
يتوجــه المتعامــل الــذي يحتــاج إلى شــراء بضائــع أو أصول معينة
مــن المورديــن إلــى بنــك دبــي اإلســامي ،ويطلــب مــن بنــك
دبــي اإلســامي شــراء البضائــع مــن مــورد معيــن .فــي الوقــت
نفســه ،يتعهــد المتعامــل بشــراء البضائــع أو األصــول مــن بنــك
دبــي اإلســامي علــى أســاس المرابحــة مقابــل الســداد اآلجــل
لثمــن بيــع المرابحــة الثابــت (مــن خــال أقســاط ميســرة وبأفضــل
األســعار التنافســية) بعــد أن يحصــل بنــك دبــي اإلســامي علــى
ملكيتهــا ويســتحوذ عليهــا.

The product structure is based on Murabaha. Under this
product, the Customer who needs to purchase certain
goods or assets from the Suppliers will approach DIB and
request DIB to acquire the goods from a certain Supplier.
At the same time, the Customer will promise to purchase
the goods or assets from DIB on Murabaha basis against
deferred payment of a fixed Murabaha sale price (affordable
installments at the most competitive price) after DIB gets
the title to and possession of the same.

بعــد الحصــول علــى ملكيــة وحيــازة البضائــع أو األصــول ،يقــوم
بنــك دبــي اإلســامي ببيعهــا للمتعامــل ،مــن خــال توقيــع عقــد
بيــع المرابحــة مقابــل ثمــن بيــع المرابحــة (بمــا فــي ذلــك ســعر
التكلفــة لبنــك دبــي اإلســامي والربــح المتفــق عليــه) .بعــد
ذلــك ،مــن خــال تســليم حيــازة البضائــع أو األصــول فعليًــا إلــى
أيضــا نقــل المخاطــر واإليــرادات المتعلقــة بهــا
المتعامــل ،يتــم ً
إلــى المتعامــل.

After getting the title to and possession of the goods or
assets, DIB will sell the same to the Customer, by signing
Murabaha Sale contract for the consideration of a Murabaha
sale price (comprising DIB’s cost price and the agreed profit).
Thereafter, by physically delivering the possession of the
goods or assets to the Customer the risks and rewards of
the same will also be transferred to the Customer.

بعــض األمثلــة علــى التمويــل بموجــب هــذا المنتــج هــي تمويــل
القــوارب والدراجــات الناريــة واإللكترونيــات واألثــاث ومــا إلــى ذلك.

Some examples of financing under this product are
financing of boats, motorcycles, electronics, furniture etc.

طريقة
السداد

يرجى الرجوع
إلى المثال
التوضيحي

األقساط
الشهرية
المتساوية

مثال:
القيمة المطلوبة حسب عرض
األسعار 50,000 -

Requested Value as per
Quotation- 50,000

شهرا)
المدة 12 -
ً

)Tenure - 12 month

معدل الربح المطبق %7 :متناقصة

معدل الربح
المطبق
 المعدلالمتناقص
الثابت

Applicable Profit Rate - 7%
Reducing

المحمل =
إجمالي الربح ُ
 50,000درهم ×  × %7.00سنة
واحدة =  1,924درهم.

Total Profit Charged= AED
= 50,000 x 7.00% x 1 Year
AED 1,924

األقساط الشهرية المتساوية =
%1.05
من مبلغ
التمويل
(شامال ً ضريبة
القيمة
المضافة) أو
 520أيهما
أكبر

EMI = (50,000 + 1,924) / 12

(12 / )1,924 + 50,000

EMI is AED 4,327

األقساط الشهرية المتساوية:
 4,327درهم

Due Diligence and
Documentation Fee: 50,000
x 1.05% = AED 520

رسوم الدراسة االئتمانية
والتوثيق= 50,000 × %1.05 :
 520درهم

Applicable
profit rate
– Fixed
Reducing
Rate

مالحظة رسوم الدراسة االئتمانية
والتوثيق نسبة  %1.05 :من مبلغ
التمويل أو  520أيهما أعلى

Note: Due Diligence and
Documentation Fee 1.05%
of Finance amount or 520
whichever is higher

1.05% of
the finance
amount
(inclusive of
VAT) or 520
whichever is
higher

Applicable
One time Due
Diligence and
Documentation
fee
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رسوم
الدراسة
االئتمانية
وإجراءات
المعاملة

Example:

Equated
Monthly
Installment
)(EMI

Payment
method
(Refer to the
)example

 درهم210
(شامل
ضريبة
القيمة
)المضافة

مبلغ التبرع
المطبق في
حال السداد
المتأخر

You are eligible for cooling off period
of (5) Business days from the date of
application approval. This provision allows
you to reconsider and withdraw from the
transaction. In this case, the Bank will
charge Due diligence and Processing Fee as
per the Schedule of Charges. If you waive
your Cooling-Off Option, the transaction will
be processed as soon as possible, as per the
Bank’s normal conduct of business.

أنت مؤهل للحصول على فترة المراجعة لمدة
. أيام عمل من تاريخ الموافقة على الطلب5
يتيح لك هذا الخيار فرصة إلعادة النظر وإلغاء
 سيقوم البنك، وفي هذه الحالة.المعاملة
بفرض رسوم الدراسة االئتمانية والمستندات
في حال التخلي عن. وفقًا لجدول الرسوم
 فسيتم عندئذ معالجة،خيار فترة المراجعة
وفقا إلجراءات
المعاملة في أقرب وقت ممكن
ً
.العمل المعتادة للبنك

فترة
المراجعة

* Would you like to get the Cooling Off
period for 5 days?
Please choose Yes or No:
Yes
No

* هل ترغب بالحصول على فترة المراجعة
 أيام من تاريخ الموافقة؟5 لمدة

Applicable
AED 210
Late
(inclusive of
payment
VAT)
Donation
(Undertaking
to Donate)

Cooling off

In the event of Customer’s
failure to pay any sum due
and payable under the
Agreement of this financing,
the Customer shall undertake
to donate an amount of
AED 210 in relation to such
Due Amount to a charity
designated by the Bank.

فــي حالــة فشــل المتعامــل
فــي ســداد أي مبلــغ مســتحق
وواجــب الدفــع بموجــب اتفاقيــة
 يتعهد المتعامل،هــذا التمويــل
 درهــم فيما210 بالتبــرع بمبلــغ
يتعلــق بهــذا المبلــغ المســتحق
إلــى مؤسســة خيريــة يحددهــا
.البنــك

:يرجى اختيار نعم أم ال
ال

نعم

Credit
AED 105
Appraisal
and
Documentation
fee

Installment Deferral is the
delay or suspension of
payment of Personal Finance
facility’s monthly installment.
Every year Customer is
allowed to avail 2 installment
postponements. In this case,
the Bank will collect Credit
Appraisal and Documentation
fee from the Customer.

تأجيــل القســط هــو تأخيــر أو
تعليق ســداد القســط الشــهري
المتعلــق بتســهيل التمويــل
 يحــق للمتعامــل.الشــخصي
تأجيــل القســط مرتيــن فقــط
، وفــي هــذه الحالــة.كل ســنة
يقــوم البنــك بتحصيــل رســوم
التوثيــق وتقييــم االئتمــان
.المطبقة من المتعامل

 درهم105

رسوم
التوثيق
وتقييم
االئتمان
المطبقة

Applicable
early
settlement
charges
One-time Fee

Facility you availed is based
on deferred sale structure. In
case you intend to pre-settle
(full or partial pre-settlement)
the facility before the final
installment date, the Bank,
at its own discretion and as
per the CB UAE guidelines,
may offer a rebate on the
outstanding profit component
of the amount due to the
bank.

التــي
التســهيالت
تعتمــد
حصلــت عليهــا علــى هيــكل
 إذا كنــت تنــوي.البيــع اآلجــل
اجــراء تســوية مبكــرة للتســهيل
(تســوية مبكــرة كاملــة أو
جزئيــة) قبــل حلــول تاريخ القســط
وفقــا
، يجــوز للبنــك،النهائــي
ً
لتقديــره الخــاص وإلرشــادات
المصــرف المركــزي اإلمــارات
 تقديــم خصــم،العربيــة المتحــدة
للمتعامــل علــى عنصــر الربــح
المســتحق للمبلــغ الواجــب
.الدفع للبنك
:مثال على الخصم التقديري

 من%1.05
القيمة
المتبقية

رسوم
السداد
المبكر
المطبقة
(رسوم تدفع
)مرة واحدة

1.05% of the
remaining
value
(Maximum of
AED 10,000)

Example for discretionary
rebate:
The discretionary rebate, to
the extent considered by the
Bank may be calculated as
follows:
Total outstanding amount of
the profit component = AED
79,000
Early settlement Rebate to be
retained by the bank = AED
79,000 x 1.05% = AED 830

(بحد أقصى
10,000
)درهم

يمكن حساب الخصم
 إلى الحد الذي،التقديري
يعتمده البنك على النحو
:التالي
إجمالي المبلغ المستحق
 درهم79,000 = لمكون الربح
خصم السداد المبكر الذي
79,000 = يحتفظ به البنك
 درهم830 = %1.05 × درهم
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مــا ورد أعــاه مجــرد مثــال
حيــث يختلــف الحســاب الفعلــي
ـادا علــى ثمــن الشــراء اآلجل
اعتمـ ً
المســتحق فــي وقــت طلــب
التســوية المبكــرة للتســهيل
وعنــد تســوية المبلــغ الفعلــي
ا لمســتحق .
قــد تتطلــب الحــاالت أحيانــا دفــع رســوم أخــرى .يتــم فرض رســوم
(التوثيــق وتقييــم االئتمــان المطبقــة) علــى التمويــل الــذي تــود
الحصــول عليــه فــي عقــد التمويــل .يمكنــك العثــور علــى كافــة
الرســوم المتعلقــة بالمنتــج فــي جــدول الرســوم علــى الموقــع
االلكترونــي لبنــك دبــي اإلســامي .تتوافــق هــذه الرســوم مــع
متطلبــات مصــرف األمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي .يرجــى
الرجــوع إلــى الرابــط https://www.dib.ae/schedule-of-charges
لمعرفــة الرســوم األخــرى التــي قــد تُفــرض خــال مــدة تعاملــك
مــع البنــك.

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 settle.
There may be circumstances in which other fees are
payable. Due Diligence and Documentation fee applicable
for the finance you apply for will be shown in the finance
contract.
All charges related to Product are available in DIB Schedule
of Charges at DIB website. These charges are in accordance
with CB UAE requirements. Please refer to https://www.
dib.ae/schedule-of-charges for other charges that may
apply during the tenor of your relationship with the bank.
?Will the profit change on this finance

هل ستتغير األرباح لهذا التمويل؟
لــن يكــون هنــاك أي تغييــر فــي معــدل الربــح واألقســاط بمجــرد
االتفــاق عليهــم.

There will be no change of profit rate and the instalments
once it is agreed.
?How to find the best deal for you

كيف يمكنك الحصول على أفضل عرض
للحصــول علــى أفضــل عرض ،عليــك التحقق من عروض التمويل
الشــخصي المقدمــة مــن بنــك دبــي اإلســامي أو البنــوك
األخــرى والمقارنــة بيــن معــدالت الربــح والرســوم والميــزات قبــل
التقــدم بطلــب للحصــول علــى التمويــل الشــخصي .إن اختيــارك
للتمويــل الشــخصي األفضــل قــد يوفــر لــك المــال .لذلــك تأكــد
عنــد البحــث عــن تمويــل شــخصي مــن البنــوك األخــرى مــن أن
تطلــب "بيانــات الحقائــق األساســية" لمســاعدتك فــي العثــور
علــى التمويــل المناســب لــك.

To obtain the best deal for you, it is important to check DIB
Personal Finance or other Banks’ offer and compare profit
rates, fees and features before you apply for Personal
Finance. Choosing the best Personal finance for you may
save you money. You should request Key Facts Statements
when looking for personal finance from other banks to
help you find the personal finance that is best for you.
Warnings/legal consequences

التحذيرات /التبعات القانونية
عند استخدام هذا المنتج ،قد تتعرض للمخاطر التالية:

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

•

مالــكا للبضائــع /
عنــد اســتخدام هــذا المنتــج ،ســتصبح
ً
األصــول وســتكون مســؤوال ً عــن جميــع مخاطــر وإيــرادات
البضائــع  /األصــول.

• By availing this product, you will become owner of the
goods/assets and you will be responsible for all the risks
and rewards of the goods/assets.

•

فــي حالــة اســتقالتك أو إنهــاء وظيفتــك ،ســيتم حجــز
مبلــغ نهايــة الخدمــة واســتخدامه لتســوية مبلــغ التمويــل
المســتحق عليــك لــدى بنــك دبــي اإلســامي.

• If you resign or get terminated from your job, your
End of Service will be blocked and utilized against the
Outstanding Finance amount with DIB.

•

فــي حالــة التأخــر فــي الســداد أو عــدم ســداد هــذا التمويــل
الشــخصي ،فقــد تتعــرض للعواقــب التاليــة وغيرهــا:

• In case of late payments or non-payment of this
Personal finance, you may be exposed to the following
consequences and others:

 oســيطلب منــك البنــك ســداد (مبلــغ التبــرع المطبــق فــي
وفقــا لتعهــدك بذلــك.
حــال الســداد المتأخــر)
ً
 oســتحصل علــى تصنيــف ائتمانــي ســلبي لــدى "وكالــة
المعلومــات االئتمانيــة" وقــد يتــم وضــع بعــض القيــود
المحتملــة فيمــا يتعلــق بفرصــة الحصــول علــى قــرض أو
تمويــل فــي المســتقبل؛
 oبــدء إجــراءات التحصيــل التــي تشــمل الضمانــات اإلضافيــة
ورســوم التحصيــل والمطالبــة بالضمانــات.
 oرفع دعوى قانونية للتقاضي من خالل المحاكم

•

إذا كنت تنوي في التسوية المبكرة للتسهيل (السداد
المبكر ،كامل أو جزئي) قبل حلول تاريخ القسط النهائي،
ووفقا إلرشادات المصرف
وفقا لتقديره الخاص
يمكن للبنك،
ً
ً
المركزي اإلمارات العربية المتحدة ،تقديم خصم على الربح
المستحق فيما يتعلق بالمبلغ المستحق للبنك.

o The Bank will ask you for paying a late payment
donation pursuant to your undertaking to donate in
case of late payment.
o A negative Credit Information Agency rating and the
possible limitations on the ability to borrow/obtain
financing in the future.
o Collection measures Involving collateral, collection
Fees and claim on guarantees.
o Legal actions through the courts
• in case you intend to pre-settle (full or partial presettlement) the facility before the final installment date,
the Bank, at its own discretion and as per the CB UAE
guidelines, may offer a rebate on the outstanding profit
component of the amount due to the bank.
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• The customer irrevocably and unconditionally
authorize the bank to assign their 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.

نفوض البنك/مقدمون الطلب) أفوض/ نحن (مقدم/ أنا
/ بشكل غير مشروط وال رجعة فيه بتخصيص حسابي
حسابنا ألي من وكالء التحصيل المعتمدين لدى البنك
محليًا أو دوليًا لمتابعة واسترداد المبالغ المستحقة
والواجب دفعها (بما في ذلك األرباح والرسوم وأي تكاليف
أخرى ذات الصلة) فضال ً عن رفع الدعاوى القانونية سواء
." داخل أو خارج الدولة

•

• The customer 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.

أيضا
ً نفوض البنك/ مقدمون الطلب) أفوض/ نحن (مقدم/ أنا
بشكل غير مشروط وال رجعة فيه بتزويد وكالء التحصيل
المعنيين بأي معلومات مالية ضرورية تتعلق بحسابي
 حسابنا بما في ذلك المستندات السرية المتعلقة/
 بنا (مقدم الطلب) أو أي/ بتسهيالت التمويل الخاصة بي
.  بنا لدى البنك/ حساب (حسابات) بنكية خاصة بي

•

• The customer 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.

نفوض بموجب/ مقدمون الطلب) أفوض/ نحن (مقدم/ أنا
 أو وكالء التحصيل المعتمدين لدى البنك/ هذا البنك و
 عملنا أو/محليًا أو دوليًا بزيارة مكان عملي أو منزلي
 لمتابعة واسترداد المبالغ المستحقة والواجب،منزلنا
 التمويلية التي تم/ دفعها مقابل التسهيالت االئتمانية
.الحصول عليها من البنك

•

• Availing a Liability settlement or Liability Settlement
financing may take longer to pay off than your previous
financing and may result in paying more in profit.

قد يستغرق الحصول على تسوية االلتزامات أو تمويل
تسوية االلتزامات وقتًا أطول للسداد مقارنة بالتمويل
.السابق وقد يؤدي إلى دفع المزيد من األرباح

•

• In case you have marked your fixed deposits as a security
for Personal Finance, the Bank may liquidate your fixed
deposit in case of payment default .

،في حالة تحديد ودائعك الثابتة كضمان للتمويل الشخصي
يجوز للبنك تصفية وديعتك الثابتة في حالة التخلف عن
.السداد

•

• If you are a finance guarantor than you will be solely
responsible to meet any commitment which were
associated with the finance if the primary applicant fails
to meet the finance payment obligation.

 فستكون المسؤول الوحيد عن،إذا كنت ضامنًا ماليًا
الوفاء بأي التزام مرتبط بالتمويل إذا فشل مقدم الطلب
.األساسي في الوفاء بالتزام سداد التمويل

•

• You shall pay the installments specified into respective
personal finance agreement when due as set out and
if you fail to pay two installments for any reason after
being notified in writing to pay within (14) days, all the
remaining installments shall fall due and payable in one
single payment.

عليك االلتزام بدفع األقساط المحددة في اتفاقية التمويل
،الشخصي ذات الصلة عند استحقاقها على النحو المبين
وإذا أخفقت في سداد قسطين ألي سبب من األسباب بعد
 فستكون،يوما
)14( إخطارك كتابيًا بالدفع في غضون
ً
جميع األقساط المتبقية مستحقة وواجبة السداد كدفعة
.اجمالية واحدة

•

• Detailed of Warning text at the following link: https://
www.dib.ae/Warning

تجدون تفاصيل النص المتعلق بالتحذيرات على الرابط
https://www.dib.ae/Warning :التالي

•

Where to apply for this product?

.كيفية تقديم الطلب على هذا المنتج
:يمكنك تقديم طلب تمويل شخصي من خالل

This Personal Finance is available through:
• Branches
• Direct Sales Team
• Telesales

• الفروع

• فريق البيع المباشر
• البيع عبر الهاتف

Terms and Conditions

الشروط واألحكام

• Key Facts Statement contains information about
Personal finance product to help you compare and select
the most appropriate Personal finance for you.

يحتــوي بيــان الحقائــق األساســية علــى معلومــات حــول
منتــج التمويــل الشــخصي لمســاعدتك فــي المقارنــة
.واختيار التمويل الشخصي األنسب لك

•

• This Key Facts Statement is not an offer of finance
facility. The Bank is not obliged to provide you with the
Personal 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.

.عرضــا لالئتمــان
إن بيــان الحقائــق األساســية هــذا ليــس
ً
والبنــك غيــر ملــزم بتزويــدك بالتمويــل الشــخصي الموضــح
 ســوف تحتــاج إلــى تقديــم طلــب للحصــول.فــي هــذا البيــان
علــى التمويــل وتلبيــة معاييــر الجــدارة االئتمانيــة الخاصــة
بالبنــك قبــل أن يتمكــن البنــك مــن تحديــد مــا إذا كنــت
.مؤهــا ً للحصــول علــى هــذا التمويــل

•

• The profit rates, fees and charges are those that apply
as at the date of production of this Key Facts Statement

تكــون معــدالت الربــح والرســوم والمصاريــف بحســب مــا
.هــو مطبــق فــي تاريــخ إصــدار بيــان الحقائــق األساســية هــذا

•

(4/7)
Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed
and regulated by the Central Bank of the UAE

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

•

أنــت مؤهــل للحصــول علــى "فترة المراجعة" لمــدة  5أيــام
كحــد أقصــى .يمكنــك خــال هــذه الفتــرة إلغــاء أو تغييــر
نمــوذج الطلــب المقــدم .وفــي هــذه الحالــة ،ســيقوم
البنــك بفــرض رســوم الدراســة االئتمانيــة والمســتندات
وفقــا لجــدول الرســوم .يمكنــك التنــازل عــن فترة المراجعة
والحصــول علــى التمويــل حالمــا يتــم الموافقــة عليــه.

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

•

المبلــغ المطلــوب دفعــه ال يشــمل الرســوم التــي تعتمــد
علــى أي أحــداث قــد ال تحــدث (علــى ســبيل المثــال ،التبــرع
بمبلــغ فــي حــال الســداد المتأخــر أو إذا لــم تقــم بالســداد
فــي الوقــت المحــدد).

• The amount required to be paid does not include fees,
which are dependent on events that may not occur (for
example, late payment donation if you do not make
payments on time).

•

ســيتغير مبلغ الســداد الموضح في بيان الحقائق األساســية
هــذا إذا تغيــرت معــدالت الربــح والرســوم والمصاريــف وإذا
تــم اســتخدام نــوع تمويــل أو مــدة تمويــل أو مبلــغ تمويــل
مختلــف.

• The amount of the payments shown in this Key Facts
Statement will change if profit rates, fees and charges
change and if a different finance type, finance term or
finance amount is used.

•

يرجــى الرجــوع إلــى قســم "التحذيــرات والتبعــات" لمعرفــة
العواقــب فــي حالــة فشــل المتعامــل فــي تلبيــة شــروط
وأحــكام البنــك.

• Please refer to the Warning Section for consequences
in the event of a Customer’s failure to meet the Bank’s
terms and conditions

•

يتحمــل العميــل وحــده مســؤولية صحــة المعلومــات
والبيانات التي يقدمها.

• The customer alone shall be responsible for the correctness
of information and data that they are providing.

•

يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمات
يطلبهــا المتعامــل إذا لــم يلتــزم المتعامــل باإلجــراءات
الالزمــة ،أو إذا كانــت المعلومــات أو البيانــات غيــر صحيحــة
أو تخالــف القانــون المعمــول بــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

• 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.

•

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر وتعديــل هــذه الشــروط
واألحــكام أو عــروض الخدمــات والمنتجــات بمــا يتماشــى
مــع القوانيــن أو سياســة البنــك .يتــم إخطــار المتعامــل بــأي
مــن هــذه التغييــرات قبــل  60يــوم مــن التعميــل.

• 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 bank policy. Such changes
shall be notified to the Customer 60 days before the
implementation.

•

يتبــع بنــك دبــي اإلســامي سياســة صارمــة تتعلــق بالحفــاظ
علــى ســرية معلومــات المتعامــل.

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

•

فــي حالــة الموافقــة علــى التمويــل ،ســيزودك بنــك دبــي
اإلســامي بنســخة مــن مســتندات المعاملــة لقراءتهــا مــع
إتاحــة الوقــت المناســب لمراجعتهــا قبــل التوقيــع عليهــا.

• If the finance is approved, Dubai Islamic Bank (DIB) will
provide you with a copy of the transaction documents to
read and with appropriate time to review before signing it.

•

مــن أجــل البــدء بالتمويــل الشــخصي الخــاص بــك ،عليــك
قــراءة بيــان الحقائــق األساســية هــذا والتوقيــع عليــه
وتقديمه إلى مندوب مبيعات البنك.

• In order to start with your Personal finance, you must
Read and Sign a Key Fact Statement and submit it to a
Bank’s sales representative.

•

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

• The Bank reserves the right to change the term and
conditions later, with a 60-days’ prior notice.

•

القانون الواجب التطبيق واختصاص المحكمة :تخضع
اتفاقية التسهيالت التمويلية وغيرها من الشروط
واألحكام للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
على النحو المطبق من قبل المحاكم المختصة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،إلى الحد الذي ال تتعارض فيه هذه
القوانين مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

• Governing Law and Jurisdiction of court: The finance
facility agreement and other terms and conditions shall
be governed by the UAE federal laws as applied by the
competent courts of the UAE to the extent these laws
do not conflict with the principles of Sharia.

•

سيتم صرف التمويل المطلوب في غضون  10أيام عمل
من توقيع مستندات المعامالت الخاصة بالبنوك .يتم
إرسال إشعار إلى المتعامل في حال لم يتم صرف األموال
في غضون  10أيام عمل وإعالمه عن السبب.

• The requested Finance will be disbursed within 10 business
days of signing the banks transactional documents.
Notification will be sent to customer if the funds/case is
not disbursed within 10 Business days with reason.
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• The Bank at any time deemed necessary and without
prior notice, freeze and/or block credit balances in any
of the accounts with the Bank (including any savings
accounts/deposits, investment deposits or fixed
deposits), or any other associated account, at any time
the Bank deems necessary with or without a Court order
to this effect, and the Customer acknowledges that
the Bank is permitted to block any amounts relating
to repayment of any Financing Facilities, even in cases
where the Bank implements a block in advance of the
amount falling due.

يقوم البنك في أي وقت يعتبر ضروريًا ودون إشعار مسبق
 أو حجز األرصدة الدائنة في أي من الحسابات/ بتجميد و
 ودائع أو ودائع/ لدى البنك (بما في ذلك أي حسابات ادخار
 وفي، أو أي حساب مرتبط آخر،)استثمارية أو ودائع ثابتة
 ويتم اتخاذ هذا اإلجراء بأمر من،أي وقت يراه البنك ضروريًا
 يقر المتعامل بأن البنك مسموح له.المحكمة أو بدونه
 حتى،بحجز أي مبالغ تتعلق بسداد أي تسهيالت تمويلية
في الحاالت التي يقوم فيها البنك بإجراء تجميد مسبق
.للمبلغ المستحق

•

• For avoidance of doubt, the Bank, its shareholders,
directors, employees, officers, and representatives are
released from any liability and the customer waives
any right that accrues to it at law against the Bank,
its shareholders, directors, employees, officers, and
representatives regarding any damages suffered,
directly or indirectly, as a result of such freeze and/or
block, as mentioned above.

 يتم إعفاء البنك ومساهميه ومديريه،لتجنب الشك
وموظفيه ومسؤوليه وممثليه من أي مسؤولية ويتنازل
المتعامل عن أي حق مستحق له بموجب القانون ضد البنك
ومساهميه ومديريه وموظفيه ومسؤوليه والممثلين
 بشكل مباشر أو،فيما يتعلق بأي أضرار تم التعرض لها
 كما هو، أو الحظر/  نتيجة لهذا التجميد و،غير مباشر
.مذكور أعاله

•

• 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.

وفقا
ال يجوز للبنك احتساب أرباح على األرباح المتراكمة
ً
)14(  من مرسوم القانون االتحادي رقم3 ) بند121( للمادة
 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات2018 لسنة
.واألنشطة المالية

•

• Detailed General Terms & Conditions are available on
the Bank’s website at the following link: https://www.
dib.ae/terms-and-conditions

تتوفر الشروط واألحكام العامة المفصلة على موقع البنك
https://www.dib.ae/terms-and-conditions :على الرابط التالي

•

Acknowledgement:

اقـــــــــــــــــــــــــــــرار

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, fees and
Consumer’s rights and obligations as detailed in the Key
Fact Statement. I confirm that the information provided
in this Statement is accurate and complete. 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 based on the finance application.
I acknowledge that any finance provided shall be at DIB’s
discretion and subject to all applicable terms and conditions
of Personal Finance agreement and DIB Banking Services
General Terms and Conditions, which may be revised from
time to time.

 كمــا أقــر،أقــر باســتالم وفهــم بيــان الحقائــق األساســية هــذا
 ومزاياهــا، وتســعيرتها،بأنــي فهمــت ميــزات المنتــج أو الخدمــة
ومخاطرهــا والرســوم المرتبطــة بهــا وحقــوق المســتهلك
والتزاماتــه علــى النحــو الــوارد والمفصــل فــي بيــان الحقائــق
المقدمــة فــي هــذا البيــان
 أؤكــد أن المعلومــات.األساســية
ُ
 وعليــه أفــوض بنــك دبــي اإلســامي للتحقــق.دقيقــة وكاملــة
مــن المعلومــات المقدمــة هنــا أو أي معلومــات أخــرى متاحــة
لــدى بنــك دبــي اإلســامي مــن أي مصــدر (مصــادر) يــراه البنــك
 بمــا فــي ذلــك علــى وجــه التحديــد أي تقاريــر ائتمانيــة،مناســبًا
 أنــي أعلــم بــأن بنــك.مــن أي وكالــة أو مكتــب تصنيــف ائتمانــي
دبــي اإلســامي غيــر ملــزم بتزويــدي بالتمويــل لمجــرد أننــي
 أقــر بــأن أي تمويــل يتــم تقديمــه.قمــت بتقديــم طلــب التمويــل
وفقــا لتقديــر بنــك دبــي اإلســامي ويخضــع لجميــع
ســيكون
ً
الشــروط واألحــكام المعمــول بهــا التفاقيــة التمويــل الشــخصي
والشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة لبنــك دبــي
. والتــي قــد يتــم مراجعتهــا مــن وقــت آلخــر،اإلســامي

How to file a complaint?

كيف يتم تقديم شكوى؟

• 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.

• من خالل أي فرع
• مديــر العالقــات المخصــص لــك (فــي حــال تعيينــه بشــكل
)خــاص لحســابك المصرفــي
)+971 4 609 2222( • الهاتف المصرفي
• الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والجوال
Contactus@dib.ae :• البريد اإللكتروني
• ملء استمارة شكوى عبر موقعنا االلكتروني
 بنــك دبــي، وحــدة إدارة الشــكاوى:• إرســال بريــد إلــى
 اإلمــارات العربيــة، دبــي،1080  صنــدوق بريــد،اإلســامي
ا لمتحــد ة
ســنؤكد اســتالم شــكواك فــي غضــون يومــي عمل وسنســعى
. أيــام عمــل5 جاهديــن للــرد عليــك فــي غضــون
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Promotional Communication:

التواصل الترويجي:
أوافق على تلقي اتصاالت ترويجية لتسويق المنتجات.
االتصال الهاتفي:

نعم

I agree to receive promotional communication for marketing
products.
Calls:
Yes
No
SMS/EDM:
Yes
No
Email:
Yes
No

كال

رسالة نصية قصيرة أو التسويق عبر البريد اإللكتروني
نعم
المباشر:
كال
يحــق لــك الحصــول علــى الخدمــات والميــزات التاليــة ،كجــزء
مــن المزايــا التــي يوفرهــا هــذا المنتــج:
• التأجيل

• شهادة المسؤولية

• السحب المباشر (حجز  /تعديل  /إلغاء)
• تسوية مبكرة

• إضافة  /تعديل  /حذف كفيل
• إعادة جدولة المواعيد

• استرداد مبلغ تسوية الحساب االفتراضي
• تغيير تاريخ االستحقاق

As part of availing this product, you will be entitled to
the following services and features:
• Postponement
• Liability Certificate
)• DDA (Booking / Amendment / Cancelation
• Early Settlement
• Add/Modify/Delete Guarantor
• Re-scheduling
• Default Settlement Account Refund
• Due Date change

اسم المتعاملCustomer Name: ___________________________________ _____________________________________ :
رقم الهوية اإلماراتيةEmirates ID No: ____________________________________ ________________________________ :
رقم المتعامل التعريفيCustomer CIF: _____________________________________ _____________________________ :
رقم المرابحةMurabaha Number: _________________________________ ______________________________________ :

توقيع المتعاملCustomer Signature: _______________________________ ___________________________________ :

تاريخ التوقيع :يوم  /شهر /

YYYY

سنة

DD / MM /

Date of Signature:
Disclaimer:

إخالء مسؤولية:
تــم إصــدار هــذه الرســالة 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
عرضــا أو
بتنفيــذ طلــب العميــل .ال يشــكل هــذا المســتند ()1
ً
طلبًــا للتعامــل فــي أي منتــج تــم الترويــج لــه ،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 .يتحمــل المتعامل مســؤولية
الرجــوع الــى واستشــارة مستشــاريه القانونييــن أو الضريبييــن
أو المالييــن بهــذا الشــأن.

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.
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لالستفسارات العامة،
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي اإلسالمي على
الرقم  +971 4 609 2222أو بدال ً من ذلك ،تفضل بزيارة www.dib.ae

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

