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                                                                  Salary-in-Advance   
Warnings/Legal Consequences    عواقب قانونيةتحذيرات / 
   
• Transferring your salary to another bank when the 

Salary in Advance is active on the account is not 

possible. 

ال يمكن تحويل الراتب الخاص بكم إلى بنك آخر عندما  •  

 يكون الراتب مقدًما نشًطا في الحساب.

• The full facility amount will be recovered/debited 

one-month post availing the facility. 

سيتم استرداد / خصم مبلغ التسهيل بالكامل بعد شهر واحد  •  

 من االستفادة من التسهيل.
• As the customer, you need to ensure that the availed 

amount is made available in the account by the date 

of recovery. 

 كونك عميل، تحتاج إلى التأكد من أن المبلغ المتوافر متاح •  

 في الحساب بحلول تاريخ االسترداد.

• In case of insufficient funds in the account, the 

reflected account balance will show as negative and 

any amounts credited shall be used to cover the 

reflected outstanding amount 

في حالة عدم كفاية األموال في الحساب، سيظهر رصيد  •  

الحساب على أنه سلبي وسيتم استخدام أي مبالغ مقيدة 

 الظاهرلتغطية المبلغ المستحق 

• Failure to cover the outstanding amounts can result 

in Legal action by the Bank against the customer. 

قد يؤدي عدم تغطية المبالغ المستحقة إلى اتخاذ إجراءات  • 

 المتعامل.قانونية من جانب البنك ضد 
• Although the facility is available in AED currency 

only, the Bank may deduct the outstanding amount, 

towards repayment of the facility, from any of the 

accounts (Current/ Savings) held by the customer in 

any currency held with Dubai Islamic Bank. If the 

amount is deducted from a non-AED account, the 

prevalent exchange rate for that day will be applied. 

على الرغم من أن التسهيالت متاحة بالدرهم اإلماراتي  • 

فقط، إال أنه يجوز للبنك خصم المبلغ المستحق، من أجل 

سداد التسهيل، من أي من الحسابات )الجارية / التوفير( 

ي بأي عملة يحتفظ بها لدى بنك دب المتعامللتي يحتفظ بها ا

اإلسالمي. إذا تم خصم المبلغ من حساب ليس بالدرهم 

 اإلماراتي، فسيتم تطبيق سعر الصرف السائد لذلك اليوم.

• In case you have changed your employer at any stage 

then it is the customer's responsibility to inform DIB. 

(additional documents may be requested by the bank) 

• If you do not meet the repayments/payments on your 

financing, your account will go into arrears. This 

may affect your credit rating, which may limit your 

ability to access financing in the future. 

• Salary In Advance is a one-month facility to be paid 

in full one month from the availing date. 

• You can only apply for up to 90% of your net salary 

after paying monthly obligations 

في حالة تغيير صاحب العمل الخاص بك في أي مرحلة،  •  

إبالغ بنك دبي اإلسالمي. )قد يطلب المتعامل فمن مسؤولية 

 البنك مستندات إضافية(

  اذا لم تقم بسداد مدفوعات التمويل الخاص بك , فسوف

تتراكم المتأخرات على حسابك. قد يؤثر ذلك على تصنيفك 

اإلئتماني, مما قد يحد من قدرتك في الحصول على التمويل 

 في المستقبل. 

  تسهيل لمدة شهر يتم سداده بالكامل الراتب المقدم سلفا هو

 بعد شهر واحد من الحصول عليه

  من صافي راتبك بعد سداد  %90يمكنك التقدم بطلب حتى

 االلتزامات الشهرية
 

• The eligible amount can vary from month to month 

based on the Bank's approval and other factors such 

as for example in case of any reduction/ deduction of 

salary amount credited to your account in any month, 

the Bank can also reduce the Facility amount or drop 

the Facility limit at its discretion without prior notice. 

يمكن أن يختلف المبلغ المستحق من شهر آلخر بناًء على  •  

موافقة البنك وعوامل أخرى، على سبيل المثال في حالة 

حدوث أي تخفيض / خصم لمبلغ الراتب المضاف إلى 

حسابكم في أي شهر، يمكن للبنك أيًضا تقليل مبلغ 

 لمطلقا وفقًا لتقديره تالتسهيال سقف إلغاءالتسهيالت أو 

 دون إشعار مسبق.
• Non-compliance with the Bank's T&Cs can lead to 

withdrawal/termination of the service 

يمكن أن يؤدي عدم االمتثال لشروط وأحكام البنك إلى  •  

 سحب / إنهاء الخدمة
• Governing law and Jurisdiction of Court: the terms 

and conditions of this product shall be governed by 

the federal laws of the UAE as applied by the 

competent court of the UAE to the extent they are not 

in conflict with the principles of Sharia. 

واختصاص المحكمة: تخضع  واجب التطبيقن القانو •  

شروط وأحكام هذا المنتج للقوانين االتحادية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة كما تطبقها المحكمة المختصة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الحد الذي ال 

 تتعارض فيه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 
 

 

 

 


