
Key Fact Statement – Funds Transfer Service 
(Foreign Currency)

Key Service Features: ميزات الخدمة الرئيسية:

Definition التعريف

The words "You”, "your", “Consumer”, "Customer”, “I”, “We”, 
“My” or “Our” means “The Customer.” Whereas "The Bank" 
refers to “Dubai Islamic Bank” PJSC or DIB or Dubai Islamic 
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).

"المســتهلك"  أو  بــك"  "الخــاص  أو  "أنــت"  الكلمــات  تشــير 
بهــا(  )يقصــد  الــى  "نحــن""  أو  "لــي"  أو  "أنــا"،  أو  "العميــل"  أو 
الــى   "DIB" أو  "البنــك"  الكلمــات  بينمــا تشــير  "المتعامــل". 
"بنــك دبــي اإلســامي" شــركة مســاهمة عامــة و/أو الــى "مــن 
يخلفــه والمتنــازل لهــم" أو إلــى أي "تابــع" 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 )أينمــا ينطبــق(.

Service Features: مميزات الخدمة:

• Customer is eligible to apply for all types of foreign 
currency Funds Transfer Service from their DIB Active 
account to any other account under DIB or outside of 
DIB.

• The Funds Transfer Service requires an authorized 
request by the Customer via Branch or digital platform. 

• To execute the Funds Transfer Service, The Bank 
requires Customer to have sufficient funds available in 
the Customer’s account on the date of execution. 

يحــق للمتعامــل تقديــم الطلــب علــى كافــة أنــواع الخدمــات   •
ــل األمــوال بالعمــات األجنبيــة مــن حســابه  المتعلقــة بتحوي
المصرفــي النشــط لــدى بنــك دبــي اإلســامي إلــى أي حســاب 

آخــر تابــع لبنــك دبــي اإلســامي أو فــي بنــوك أخــرى.

تتطلــب خدمــة تحويــل األمــوال تفويًضــا مــن قبل المتعامــل ويمكن   •
تقديمــه مــن خــال فــروع البنــك أو مــن خــال المنصــة الرقميــة.

لكــي يتمكــن البنــك مــن تنفيــذ خدمــة تحويــل األمــوال،   •
يجــب أن يكــون لــدى المتعامــل أمــوال كافيــة فــي حســابه 

فــي تاريــخ التنفيــذ.

The Funds Transfer Service can be requested through 
the following channels:

القنــوات  خــال  مــن  األمــوال  تحويــل  خدمــة  طلــب  يمكــن 
التاليــة:

• Branches; 
• Online banking / Mobile banking; and 
• ATM (Express Transfer)

فروع البنك  •
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت / الخدمــات المصرفيــة   •

و المتحــرك،  الهاتــف  عبــر 
خدمة الصراف اآللي )تحويل سريع(  •

Fees الرسوم

Refer to ‘Schedule of Charges’ available at:
https://www.dib.ae/schedule-of-charges

يرجى مراجعة "جدول الرسوم" من خال الرابط التالي:
https://www.dib.ae/schedule-of-charges

Complaint Process and Procedures: 
How to complaint to us?

إجراءات تقديم الشكوى:
كيف تقدم شكوى لنا؟

• 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.

عن طريق أي فرع من فروع البنك  •
مديــر العاقــات المخصــص لــك )فــي حــال تعيينــه بشــكل   •

ــي(  خــاص لحســابك المصرف
الهاتف المصرفي )2222 609 4 971+(  •

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك  •
 Contactus@dib.ae :البريد اإللكتروني  •

ملء استمارة شكوى عبر موقعنا االلكتروني  •
عن طريق البريد: وحدة إدارة الشكاوى، بنك دبي   •

اإلسامي، صندوق بريد 1080، دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة

سنؤكد استام شكواك في غضون يومي عمل 
وسنسعى جاهدين للرد عليك في غضون 5 أيام عمل.

بيان الحقائق األساسية - خدمة تحويل األموال 
)بالعملة األجنبية( 

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

(1/5)Re
v.

0 
- C

PR
 (D

ec
 2

02
1)



Terms & Conditions, Disclaimers & Warnings: الشروط واألحكام وإخاء المسؤولية والتحذيرات:

I/We do hereby declare that the requested instructions to be 
executed at our own risk and expense. It is also understood 
that Dubai Islamic Bank nor its Branches, Correspondents, 
or Agents are liable for any loss, delay, error, omission, or 
mutilation arising while transmitting by cables, telegrams, 
or communications by electronics systems.

التعليمــات  بتنفيــذ  بأننــا ســنقوم  هــذا  بموجــب  نقــر   / أقــر 
المطلوبــة علــى مســؤوليتنا وعلــى نفقتنــا الخاصــة. ونحن أيًضا 
ــأن بنــك دبــي اإلســامي، أو فروعــه، أو مراســليه،  ــًدا ب ــدرك جي ن
ــر، أو خطــأ،  ــر مســؤولون عــن أي خســارة، أو تأخي ــه غي أو وكائ
ــات أو  ــاء اإلرســال بواســطة الكاب ــذف، أو تشــويه ينشــأ أثن أو ح

ــة. ــق األنظمــة اإللكتروني ــن طري ــات أو االتصــاالت ع البرقي

I/We do understand that the transfer will be affected in 
the currency of the country in which payment is to be 
made unless the payee makes arrangements with the 
correspondent for payment in some other currency.

أفهــم / نفهــم بــأن التحويــل ســيتأثر بعملــة البلــد الــذي ســيتم 
الســداد فيــه مــا لــم يقــوم المســتفيد )المدفــوع ألمــره( بإجــراء 

بعــض الترتيبــات مــع المراســل للدفــع بعملــة أخــرى.

I/We do understand that refund shall not be made until Dubai 
Islamic Bank received confirmation from its correspondent 
that funds are unpaid and original instructions have been 
cancelled. Such refund, if made in different currency, will be 
made at the Dubai Islamic Bank's prevailing buying rate on 
the date of refund.

أفهــم / نفهــم بأنــه لــن يتــم رد األمــوال حتــى يتلقــى بنــك دبــي 
ــم يتــم دفعهــا  ــأن األمــوال ل ــًدا مــن المراســل ب اإلســامي تأكي
وأن التعليمــات األصليــة قــد ُألغيــت. ســيتم رد هــذه األمــوال، 
إذا كانــت بعملــة مختلفــة، بســعر الشــراء الســائد لبنــك دبــي 

ــخ االســترداد. اإلســامي فــي تاري

I/We do understand that Dubai Islamic Bank shall not be 
liable in case the funds are blocked owing to embargo 
economic situations, or for any other reason. I/We do also 
declare that I/We shall have no claim whatsoever against 
Dubai Islamic Bank and/or its agents and/or correspondents.

أفهــم / نفهــم بــأن بنــك دبــي اإلســامي لــن يكــون مســؤوالً فــي 
ــة والحظــر، أو ألي  ــوال بســبب األوضــاع االقتصادي ــة حجــز األم حال
ســبب آخــر. أنــا / نحــن نقــر أيًضــا بأننــي / بأننــا لــن يكــون لدينــا 
أي مطالبــة علــى اإلطــاق ضــد بنــك دبــي اإلســامي و / أو وكائــه 

و / أو مراســليه.

It is understood that beneficiary may not obtain the full 
value due to exchange rate, or other restrictions, fees or / 
and charges applicable in the country of payment, or to the 
paying bank or of the correspondent banks.

مــن المفهــوم أن المســتفيد قــد ال يحصل علــى القيمة الكاملة 
بســبب ســعر الصــرف، أو غيرهــا مــن القيــود أو / والتكاليــف أو / 
والرســوم المطبقــة علــى البلــد الــذي ســيتم فيــه دفــع األمــوال، 

أو علــى البنــك الدافــع لألمــوال أو البنــوك المراســلة.

I/We fully understand that if a transaction is cancelled, the 
exchange rate used for the refund of money may differ 
from the original rate used for the transfer, and Bank will 
not be liable for the costs, if any. 

أفهــم / نفهــم تماًمــا أنــه فــي حالــة إلغــاء معاملــة مــا، فقــد 
يختلــف ســعر الصــرف المســتخدم الســترداد األمــوال عــن الســعر 
األصلــي المســتخدم للتحويــل، ولــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن 

التكاليــف، إن وجــدت.

I/We do understand and agree that for transactions that 
require a cross currency conversion, the Bank will convert 
to the currency of the payment at the rate of exchange 
prevailing for purchasing and selling the relevant currency 
at the time of processing the transactions, and therefore I/
We shall have no claim whatsoever against Dubai Islamic 
Bank and/or its agents and/or correspondents.

ــه بالنســبة للمعامــات  ــق / نفهــم ونوافــق علــى أن أفهــم وأواف
التــي تتطلــب تحويــًا بيــن العمــات، ســيقوم البنــك بتحويــل 
عملــة الدفــع بســعر الصــرف الســائد لشــراء وبيــع العملــة ذات 
ــدي  ــن يكــون ل ــة فــي وقــت معالجــة المعامــات، ولهــذا ل الصل
دبــي  بنــك  اإلطــاق ضــد  أو دعــوى علــى  أي مطالبــة  لدينــا   /

اإلســامي و / أو وكائــه و / أو مراســليه.

I/We fully understand that this product service does not 
require a Cooling-off period

ــرة  ــج هــذه ال تتطلــب "فت ــا أن خدمــة المنت أفهــم / نفهــم تماًم
انهــاء الشــراء"

Telegraphic transfers will be affected with SPOT value 
(two business days after the date of receipt request by the 
Bank). Applications for the same day value are subject to 
the time when the application is received as well as cut-off 
times relating to the geographical location of the payment 
destination.

يتــم تنفيــذ التحويــات البرقيــة بســعر الصــرف الفــوري /الحالــي 
فــي الســوق )خــال يومــان عمــل بعــد تاريــخ اســتام الطلــب 
مــن قبــل البنــك(. فيمــا تخضــع طلبــات التحويــل بنفــس قيمــة 
اليــوم للوقــت الــذي يتــم فيــه اســتام طلــب التحويــل وكذلــك 
المواعيــد النهائيــة المتعلقــة بالموقــع الجغرافــي لوجهــة الدفع.

The Customer agrees to hold harmless and indemnify the 
Bank against any loss, cost, damage, expense liability 
or proceedings which the Bank may incur or suffer as a 
result of the Bank acting upon or delaying acting upon or 
refraining from acting upon the said instructions.

يوافــق المتعامــل علــى إبــراء ذمــة البنــك وتعويضــه عــن أي 
خســارة، أو تكلفــة، أو ضــرر، أو التزامــات ماليــة، أو مصاريــف، 
ــك  ــك نتيجــة تصــرف البن ــد يتكبدهــا البن ــة ق ــراءات قانوني أو إج
علــى  بنــاًء  التصــرف  عــن  االحجــام  أو  التصــرف  فــي  تأخــره  أو 

. المذكــورة.  التعليمــات 

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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The Bank will ensure that no additional cost is passed on to 
the client in case of any errors or omissions on the part of 
the Bank with respect to making timely foreign exchange 
currency transfers.

يضمــن البنــك عــدم تحميــل المتعامــل أي تكلفــة إضافيــة فــي 
ــب البنــك فيمــا يتعلــق  ــة حــدوث أي خطــأ أو ســهو مــن جان حال

بإجــراء تحويــات العمــات األجنبيــة فــي الوقــت المناســب.

If demand draft is lost, stolen, or destroyed, the Customer 
will indemnify Dubai Islamic Bank and agree to hold it free 
and harmless from any liability with respect to the lost, 
stolen or destroyed draft even if Dubai Islamic Bank agrees 
to issue a replacement draft or refund the amount of the 
draft.

فــي حالــة فقــدان الكمبيالــة )أمــر دفــع( تحــت الطلــب أو ســرقتها 
اإلســامي  دبــي  بنــك  بتعويــض  المتعامــل  يقــوم  تلفهــا،  أو 
ــراء البنــك مــن أي ضــرر أو أي مســؤولية فيمــا  ويوافــق علــى اب
يتعلــق بالكمبيالــة المفقــودة أو المســروقة أو التالفــة حتــى إذا 
وافــق بنــك دبــي اإلســامي علــى إصــدار كمبيالــة بديلــة أو بــرد 

ــة. مبلــغ الكمبيال

I/We, understands and gives full freedom to the Bank to 
select the channel for payment, including that method of 
payment and correspondent bank (s), The Bank shall hold 
no responsibilities whatever regarding such selection.

أفهــم / نفهــم ونمنــح البنــك الحريــة الكاملــة في تحديد وســيلة 
الدفــع، بمــا فــي ذلــك طريقــة الدفــع والبنــك )البنــوك( المراســل، 
ــت فيمــا يتعلــق  ــن يتحمــل البنــك أي مســؤوليات مهمــا كان ل

بهــذا االختيــار.

The bank reserves the right to revise all remittance 
charges from time to time without prior notice and such 
charges shall be announced through the Bank’s website 
and branches’ notice boards.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي مراجعــة جميــع رســوم الحــواالت 
الماليــة مــن وقــت آلخــر دون إشــعار مســبق وســيتم اإلعــان عــن 
هــذه الرســوم مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للبنــك ولوحــات 

ــات بفــروع البنــك. اإلعان

The Beneficiary Bank’s BIC code /Sort Code /Fedwire ID/
Chips UID for any such code mentioned by the remitter will 
be considered as correct and remittance will be affected 
accordingly, assuming correctness of the given codes.

 سيتـــم اعـتـــبار أي رمــز مــن هــذا القـــبيل )رمــز BIC أو رمـــز 
 Chips  أو Fedwire ID أو رقــم فيدويــر التعريفــي  Sort Code
UID ( الخــاص بالبنــك المســتفيد والمذكــور مــن قبــل المحــول 
علــى أنــه صحيــح وســيتم التحويــل وفًقــا لهــذه الرمــوز وســيتأثر 

التحويــل بهــا بافتــراض صحتهــا.

Payment of transferred funds is subject to the rules and 
regulations of the country where the payment is to be 
made. The Bank or its correspondents or agents shall not 
be held liable for any loss or delay in payment caused on 
account of any act or order of a Government / Government 
agency or force majeure.

تخضــع عمليــة دفــع األمــوال المحولــة لقواعــد وأنظمــة البلــد 
أو  أو مراســليه  البنــك  لــن يكــون  فيــه.  الدفــع  الــذي ســيتم 
وكائــه مســؤولين عــن أي خســارة أو تأخيــر فــي الســداد بســبب 
أي عمــل أو أمــر صــادر عــن حكومــة / وكالــة حكوميــة أو قــوة 

قاهــرة.

It is understood that this remittance is to be affected at the 
sole risk of the customer and that the bank shall not be held 
responsible for any loss consequent upon circumstances 
arising over which it has no control nor for the solvency of 
correspondent agents employed.

علــى  تتــم  الماليــة ســوف  الحوالــة  هــذه  أن  المفهــوم  مــن 
مســؤولية المتعامــل وحــده وأن البنــك لــن يكــون مســؤوالً عــن 
ــن مــاءة  ــه وال ع ــن ارادت ــة ع ــن ظــروف خارج أي خســارة ناتجــة ع

البنــوك المراســلة التــي يتــم التعامــل معهــا.

Complete Beneficiary Address details (including Street, 
City & Country) are mandatory on all SWIFT transfers and 
Demand Draft applications submitted to the Bank in order 
to process the transaction without delay. The Bank would 
not be liable or responsible for any delay in transmission in 
case the required information is not provided.

تعتبــر تفاصيــل عنــوان المســتفيد الكاملــة )بمــا فــي ذلــك 
ــراء  ــات ألج ــم طلب ــد تقدي ــة عن ــد( إلزامي ــة والبل الشــارع والمدين
تحويــات "ســويفت SWIFT " و"الكمبيــاالت )أمــر دفــع( تحــت 
الطلــب" إلــى البنــك وذلــك لمعالجــة المعاملــة دون تأخيــر. لــن 
يكــون البنــك مســؤوال عــن أي تأخيــر فــي اإلرســال فــي حالــة 

عــدم تقديــم المعلومــات المطلوبــة.

The Bank may decline to make a payment it believes might 
involve a breach by any person of a law or regulation of any 
country. A payment may be delayed or declined because a 
person involved in the payment or an authority requires 
information or clarification as to compliance with the law 
or regulations or declines to process it. The Bank will share 
information as to your remittance as necessary.

قــد يرفــض البنــك إجــراء دفعــة يعتقــد أنهــا قــد تنطــوي علــى 
ــون أو الئحــة فــي أي بلــد. قــد  انتهــاك مــن قبــل أي شــخص لقان
يتــم تأخيــر الدفــع أو رفضــه ألن الشــخص أو الســلطة المســؤولة 
عــن الدفــع تطلــب مزيــد مــن المعلومــات أو التوضيحــات فيمــا 
يتعلــق باالمتثــال للقانــون أو اللوائــح، أو قــد ترفــض الطلــب أو 
المعاملــة. ســيقوم البنــك بإعامــك بالمعلومــات المتعلقــة 

ــة حســب الضــرورة. ــك المالي بحوالت
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The Bank will use reasonable endeavours to process 
applications received by the Bank before the specified cut-
off time notified by the receiving branches or centres from 
time to time. Application received after such cut-off time 
will be processed on the next working day. For this purpose, 
all bank holidays and Fridays are non-working days. In the 
case of payment date falling on a bank holiday or Friday, 
the Bank will affect the payment on the next working day.

التــي  الطلبــات  لمعالجــة  معقولــة  جهــوًدا  البنــك  ســيبذل 
يتلقاهــا قبــل انتهــاء المهلــة المحــددة المعلــن عنهــا مــن قبــل 
الفــروع أو المراكــز المســتلمة مــن وقــت آلخــر. ســيتم معالجــة 
الطلــب الــذي يتــم اســتامه بعــد هــذا الموعــد النهائــي فــي يــوم 
العمــل التالــي، حيــث تعتبــر جميــع أيــام العطــات الرســمية 
وأيــام الجمعــة هــي عطــل رســمية للبنــك. فــي حالــة صــادف 
وقــوع تاريــخ الدفــع فــي يــوم عطلــة البنــك أو يــوم الجمعــة، 

ــي. ــوم العمــل التال ــي ي ــع ف ــراء الدف ــك بإج ســيقوم البن

If the application is put on hold for any reason, I/We 
do understand to provide purpose of remittance is my/
our responsibility, therefore. I/We shall have no claim 
whatsoever against Dubai Islamic Bank and/or its  
agents, and/or correspondents.

إذا تــم تعليــق الطلــب المقــدم ألي ســبب مــن األســباب، فأنــا 
أفهــم / نحــن نفهــم أن تزويــد البنــك بالغــرض مــن الحوالــة 
الماليــة يقــع تحــت مســؤوليتي / مســؤوليتنا. لــن يكــون لــدي/ 
لدينــا أي مطالبــة / دعــوى علــى اإلطــاق ضــد بنــك دبي اإلســامي 

و / أو وكائــه و / أو مراســليه.

As per the UAE Central Bank guidelines, credit to accounts 
held in banks operating in UAE will be affected solely based 
on the beneficiary IBAN. All other information provided 
such as the beneficiary’s name and other details will not 
be used.

وفًقــا لتوجيهــات المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة 
الحســابات  فــي  دائنــة  معامــات  أي  قيــد  يتــم  ال  المتحــدة، 
المصرفيــة لــدى البنــوك العاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
الدولــي  المصرفــي  الحســاب  رقــم  علــى  بنــاًء  إال  المتحــدة 
)اآليبــان( للمســتفيد. لــن يتــم اســتخدام جميــع المعلومــات 
األخــرى المقدمــة مثــل اســم المســتفيد والتفاصيــل األخــرى.

Before or after the transmission of funds to the beneficiary 
bank or the correspondent bank, the Customer is obliged to 
provide complete information to Dubai Islamic Bank.

ــي  ــى بنــك دب ــة إل ــم معلومــات كامل يلتــزم المتعامــل بتقدي
ــل األمــوال إلــى البنــك المســتفيد  اإلســامي قبــل أو بعــد تحوي

ــك المراســل. أو البن

In case, the beneficiary bank requests information about 
the beneficiary, Dubai Islamic Bank will request such 
information from the Customer and the Customer shall be 
obliged to provide such information within the time limit 
fixed by the beneficiary bank. Dubai Islamic Bank shall not 
be held liable or responsible for any delay or denial or lack 
of response by the customer in this regard.

فــي حالــة طلــب البنــك المســتفيد معلومــات عــن المســتفيد، 
ســيطلب بنــك دبــي اإلســامي هــذه المعلومــات مــن المتعامل 
غضــون  فــي  المعلومــات  هــذه  بتقديــم  المتعامــل  ويلتــزم 
المهلــة المحــددة مــن قبــل البنــك المســتفيد. لــن يكــون بنــك 
دبــي اإلســامي مســؤوالً عــن تأخيــر المتعامــل فــي تقديــم هــذه 
المعلومــات أو رفضــه لهــا أو عــدم اســتجابته فــي هــذا الصــدد.

Warning: This product/service may be affected by 
changes in foreign currency exchange rates.

تحذيــر: قــد يتأثــر هــذا المنتــج / الخدمــة بالتغيــرات فــي أســعار 
صــرف العمــات األجنبيــة.

Warning: the correspondent bank /financial institution 
or entity providing financial services to the beneficiary of 
remittances may levy additional fees.

تحذيــر: قــد تقــوم البنــوك المراســلة / المؤسســات الماليــة 
أو الجهــات التــي تقــدم خدمــات الحــواالت الماليــة للمســتفيد 

ــة. بفــرض رســوم إضافي

Warning: Penalties and Fees may be applied if there 
is a customer error or omission in providing correct 
or incomplete information for remittances. Penalties, 
Charges or Fees shall be in accordance with Schedule of 
Charges or applicable CBUAE regulations.

تحذيــر: قــد يتــم تطبيــق غرامــات ورســوم فــي حــال وجــود 
خطــأ أو إغفــال مــن المتعامــل فــي تقديــم معلومــات صحيحــة 
عــن الحــواالت الماليــة أو إذا كانــت المعلومــات المقدمــة غيــر 
كاملــة. ســوف تخضــع الغرامــات أو الرســوم لجــدول الرســوم أو 
اللوائــح المعمــول بهــا لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

المركــزي.

Warning: The actual time to complete a remittance / funds 
transfer transaction may differ from estimates, due to 
increased scrutiny of transactions by the correspondent 
bank / financial institution / The Bank or entity providing 
financial services to the beneficiary of remittances / funds 
transfer.

تحذيــر: قــد يختلــف الوقــت الفعلــي إلتمــام معاملــة حوالــة 
ماليــة / تحويــل أمــوال عــن المــدة الزمنــة المقــدرة لــه، بســبب 
زيــادة التدقيــق فــي المعامــات مــن قبــل البنــك المراســل / 
المؤسســة الماليــة / البنــك أو الجهــة التــي تقــدم خدمــات 

ماليــة للمســتفيد مــن الحــواالت / تحويــل األمــوال.

Warning: The Bank may modify these Terms and Conditions 
on not less than sixty (60) Calender Days' notice to the 
Customer or such shorter period (other than in the event of 
any variations to the Bank's charges) as is necessary for the 
effective operation of the Service. The Customer's access to 
and use of the Service after such modifications have been 
notified to the Customer shall constitute the Customer's 
acceptance of the same.”

تحذيــر: يجــوز للبنــك تعديــل هذه الشــروط واألحــكام بعد اخطار 
العميــل لفتــرة ال تقــل عــن )60( يــوم  أو أقــل )بخــاف فــي حالــة 
ــك( حســبما يقتضي األمر،  ــي رســوم البن ــرات ف ــراء أي تغيي اج
بهــدف المحافظــة علــى تشــغيل وأداء الخدمــة بشــكل فعــال. 
يُعتبــر دخــول ســتين المتعامــل للخدمــة واســتخدامه لهــا، بعــد 

اخطــاره بهــذه التعديــات، بمثابــة موافقــة منــه عليهــا. 
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Agreement and Authorization االتفاق والتفويض

By signing / authorizing this remittance application (in 
Branch or via digital platform), I/We agree that:

a) I/We have read and understood these terms and 
conditions and agree to abide by them. 

b) I/we warrant and confirm that all the particulars I have 
provided to DIB in connection with this application are 
true and correct. 

c) I/We authorize DIB to debit my account nominated in 
the Payment Form or Charges Form sections of this 
document, with the total payment, commission (if 
any), other fees, costs and duties specified in these 
conditions; and 

d) I/We will answer additional written questions under 
some circumstances before the remittance request will 
be processed by the Bank.

مــن خــال التوقيــع / التفويــض علــى طلــب التحويــل هــذا )فــي 
الفــرع أو عبــر المنصــة الرقميــة(، أوافــق وأوكــد / نوافــق ونؤكــد:

بأننــي /بأننــا قــد قرأنــا وفهمنــا هــذه الشــروط واألحــكام  أ( 
بهــا. االلتــزام  علــى  ونوافــق 

أتعهــد وأؤكــد/ نتعهــد ونؤكــد بــأن جميــع البيانــات التــي  ب( 
ــي اإلســامي فيمــا يتعلــق  ــى بنــك دب قدمتهــا /قدمناهــا إل

بهــذا الطلــب صحيحــة وصادقــة. 

أفــوض /نفــوض بنــك دبــي اإلســامي للخصــم مــن حســابي  ج( 
المحــدد فــي األقســام المتعلقــة بـ"نموذج الدفــع" أو " نموذج 
الرســوم" فــي هــذا المســتند، مــع الدفعــة اإلجماليــة، أي 
عمولــة )إن وجــدت( أو تكاليــف أو رســوم أخــرى تــم تحديدهــا 

فــي هــذه الشــروط؛

اوافــق / نوافــق علــى اإلجابــة علــى األســئلة اإلضافيــة المدونــة   د( 
فــي ظــل بعــض الظــروف قبــل معالجــة معاملــة الحوالــة 

ــل البنــك. ــة مــن قب المالي

Name: _____________________________________________ ااسم: ________________________________________________

Signature: _________________________________________ التوقيع: ______________________________________________

For Bank use only الستعمال البنك فقط

Received by (Staff Name):___________________________________________________________________:تم االســتام عن طريق الموظف المختص

Branch Name:__________________________________________________________________________________________________________________:الفــرع اســم 

Staff Signature:________________________________________________________________________________________________: توقيع الموظف المسؤول

Date & Time:_________________________________________________________________________________________________________________: التاريخ / الوقت

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

لاستفسارات العامة،
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي 

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