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 جدول الّرسوم
 

جدول  صّ ما لم ينُ  ،ئة(% )خمسة بالم5الُمضافة بِنسبِة  َضريبة القيمةل ار إليها في الَجدول أدناه شاملةالَمصاريف الُمشو الّرسومَجميع  تكون ء َمسؤوليّة:إْخال

 ة لقانون الضريبة.ئحة التنفيذيّ ّل ا لق  َوف لدى البنك على أنّها غير ُمطبَّقةالّرسوم الُمتّبع 
 

 االئتمان بطاقاتوَمصاريف  رسوم

 االئتمان بطاقةع اأنو الّرسومأنواع 

نوّية سووووووال الّرسوووووووم

 (البطاقة الرئيسيّة)

 فيزا بلتينيوم
فيزا 

 * سيغنتشر
 *فيزا إنفينيت 

 سوبر سيفر

فيزا 

 *سيغنتشر

فيزا سمايلز 

  *بلتينيوم

سمايلز فيزا 

 سيغنتشر

تيتانيوم 

 ماستركارد

ورلد 

 *ماستركارد 

مجانية مدى 

 الحياة

 525.00 

 درهم إماراتي

787.50 

درهم 

  إماراتي

420.00 

 ماراتيدرهم إ

208.95 

 درهم إماراتي

 1,048.95 

 درهم إماراتي

مجانية مدى 

 الحياة

787.50 

درهم 

  إماراتي 

نوّية  الّرسوووووووم السووووووَ

 (البطاقة اإلضافيّة)
 مجانية مدى الحياة

ُرسوووووووم العُ ووووووويووة 

ّية ) )ر قة الشووووووَ البطوا

 (الرئيسيّة

فيزا بنك دبي التجاري بطاقة 

 ستارتر -سيغنتشر

فيزا بطاقة بنك دبي التجاري 

 وان -سيغنتشر

فيزا بطاقة بنك دبي التجاري 

 وان بلس -سيغنتشر

فيزا بطاقة بنك دبي التجاري 

 في آي بي -سيغنتشر

  درهم إماراتي  103.95   درهم إماراتي 72.45    درهم إماراتي 40.95 مجانية مدى الحياة

ُرسوووووووم العُ ووووووويووة 

ة )ريووّ البطاااقااة ) الشووووووَ

 (اإلضافيّة

 مجانية مدى الحياة

   تَحويل الرصيد      إماراتي درهم  78.75 رسوم استبدال بطاقة االئتمان
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ر فيُرسوم   % شهري ا0.89حتى  رسوم الفائدة -أ     درهم إماراتي 241.50 الّدفع التّأخُّ

 داد الُمبكر أو اإللغاءسّ ُرسوم ال -ب     درهم إماراتي 288.75 رسوم تجاوز حد االئتمان
 تُطبَّقصاااااايااد الُمتبقي )حويااا الرّ مبلغ ت% من 2

 ضافة(ضريبة القيمة المُ 

حب النقدي باسوووتخدام ُرسووووم السوووّ 

 الصراف اآلليج)از 

 105% من الَمبلغ أو 3

 درهم إماراتي )أيهما أعلى(
دتحويل رصيد      ُمتجّدِّ

 جهيزرسوم الُمعالجة والتّ  -أ     درهم إماراتي 52.50 إصدار ش)ادة مديونية
 درهاام إمااااراتااي 105% أو 4.0 األعاالااى ماان 

 ضافة(ضريبة القيمة المُ  تُطبَّق)

 غير ُمطبَّق داد الُمبكر أو اإللغاءُرسوم السّ  -ب     إماراتيدرهم  26.25 نسخة من قسيمة البيع

   لبطّ قد تحت النّ ال  رصيد بطاقة االئتمان% 1 رع االئتمانيإصدار الدّ 

مالت ُرسووووووو ُع ل مالت بوووا معوووا ل وم ا

  األجنبية
 جهيزرسوم الُمعالجة والتّ  -أ  

 تُطبَّق) معاملة النّقد تحت الّطلببلغ من م% 1.5

 ضافة(ضريبة القيمة المُ 

المعااااملل المقوماااة باااالااادرهم  -أ

 اإلماراتي
 % شهري ا1.59 بما يصا إلى  رسوم الفائدة -ب  2.75%

غير  -ب ب مقوماااة  ل معااااملل ا ل ا

 الدرهم اإلماراتي
 داد الُمبكر أو اإللغاءُرسوم السّ  -ج  2.75%

لبمن َمبلغ % 2 حت الّط قد ت  تُطبَّق) الُمتبقي النّ

 ضافة(ضريبة القيمة المُ 

رخطوووة الووودفع    مويل/ الفائدةرسوم التّ  )معوووامالت  الُميسوووووو 

 التجزئة(
  

 جهيزرسوم الُمعالجة والتّ  -أ   % شهري ا3.69 الّشراء بالتّجزئةعلى ُمعاملل  -أ
 مبلغ معاااملااة التّجزئاة% من 5بمااا يصاااااااا إلى 

 ق ضريبة القيمة المضافة(طبَّ )تُ 

 % شهري ا1.49بما يصا إلى   رسوم الفائدة -ب   % شهري ا3.69 السُّلف النقديّةعلى ُمعاملل  -ب
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 سعر الفائدة الشهريّة من سعر الفائدة السنويّة. ويتمّ  تُشتَق نسبة

راء بالتّجزئة  احتسااااب رساااوم التّمويائ الفائدة على ُمعاملل الشاااّ

بالكاما في أو َقبا فقط عندما ال يتمّ دفع إجمالي المبلغ الُمسااااااتَحق 

تاريخ اساااااتحقاّ الدّفع، بحيُف تُفَر  على كّا مبلغ غير الُمسااااادَّد 

ا من تاريخ الُمعاملة وحتى تاريخ  من معاملة شراء بالتّجزئة اعتبار 

كشااف الحساااب لحين اسااتلم المبلغ بالكاما. ويتمّ احتساااب رسااوم 

لف النقدّية اعتبار   ا من تاريخ التّمويائ الفائدة على ُمعاملل السااااااُّ

 الُمعاملة وحتى سداد مبلغ ُمعاملة السُّلفة النقديّة بالكاما.

 داد الُمبكر أو اإللغاءُرسوم السّ  -ج 

% 2أو بما يصااا إلى نساابة  درهم إماراتي 105

ر الُمتبقي  ة الااادّفع الُميسااااااَّ طبَّق )تُ من مبلغ خطاااّ

 ضريبة القيمة المضافة(
   جزئة(فع الُميس ر )رصيد التّ خطة الدّ  

 جهيزرسوم الُمعالجة والتّ  -أ 
 رصااااايد التّجزئة% من َمبلغ 1.5بما يصاااااا إلى 

 )تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة(
 % شهري ا0.99بما يصا إلى   الفائدةرسوم  -ب 

 درهم إماراتي 105 داد الُمبكر أو اإللغاءُرسوم السّ  -ج  

 

 

 ال تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الفائدة.. %5 الُمشار إليها أعله الُمقدَّرة بعُملة الدرهم اإلماراتي، َضريبة القيمة المضافة بنسبةِ  الّرسومجميع  تَشما

ا من السنة الثانية فصاعد ا، أي عند اكتمال تُقدَّم بطاقة االئتمان األساسية مجان ا للسنة األولى على أن *  السنة األولى تُفَر  الرسوم السنوية المعمول بِها اعتبار 

ى الرجوة إلى رجَ يتم إعادة قيمة الرسااوم الساانوية المفروضااة تلقائي ا عند تحقيق هدا اإلنفاّ الساانوي المحدد لنوة البطاقة المعنية. يُ  وفي بداية كا ساانة الحقة.

 لبطاقة المعنية لمعرفة اإلنفاّ السنوي المستهدا لكا نوة بطاقة.والفوائد لمزايا الصفحة 
 
 

  بالدرهم اإلماراتي  التي تتمّ المعاملل  على "ماستركارد" و"فيزا" من قِبا مكتبالمفروضة هذه وتَشمُا رسوم الُمعالجة القياسية المفروضة  الّرسومتُضاا

تطبق ضريبة  .اإلمارال العربية المتحدةخارج دولة  الواقعة( اإللكترونيين والتُجارالتجارية )بما في ذلك التجار الفعليين  المنشآلأو بالعملل األجنبية في 

 ٪ على رسوم المعاملل بالعملل األجنبية والتي يتم تحديدها على أساس قيمة المعاملة.5القيمة المضافة بنسبة 

  للخدمة من البداية وحتى تسوية هذا الّرصيد على أساس الّرصيد الُمتناقِص.تُطبَّق الفائدة على الّرصيد القائم غير الُمسدَّد 

mailto:customercare@cbd.ae
http://www.cbd.ae/

