الرسوم
جدول ّ
ْ
ص جدول
ضريبة القيمة ال ُم ضافة بِنسب ِة ( %5خمسة بالمئة) ،ما لم ينُ ّ
إخالء َم سؤوليّة :تكون َجميع ّ
الر سوم وال َم صاريف ال ُم شار إليها في ال َجدول أدناه شاملة ل َ
الرسوم ال ُمتّبع لدى البنك على أنّها غير ُمطبَّقة َوفقا ل ّلئحة التنفيذيّة لقانون الضريبة.
ّ
رسوم و َمصاريف بطاقات االئتمان
الرسوم
أنواع ّ

الرسوووووووم السوووووونو ّية
ّ
(البطاقة الرئيسيّة)

فيزا بلتينيوم

فيزا
سيغنتشر*

مجانية مدى
الحياة

525.00
درهم إماراتي

فيزا إنفينيت *
787.50
درهم
إماراتي

أنواع بطاقة االئتمان
سوبر سيفر
سمايلز فيزا
فيزا
بلتينيوم*
سيغنتشر*
420.00
درهم إماراتي

208.95
درهم إماراتي

سمايلز فيزا
سيغنتشر

تيتانيوم
ماستركارد

ورلد
ماستركارد *

1,048.95
درهم إماراتي

مجانية مدى
الحياة

787.50
درهم
إماراتي

السوووووونو ّية
الرسوووووووم َ
ّ
(البطاقة اإلضافيّة)
بطاقة بنك دبي التجاري فيزا
بطاقة بنك دبي التجاري فيزا
ُرسوووووووم العُ ووووووويووة بطاقة بنك دبي التجاري فيزا
سيغنتشر -وان بلس
سيغنتشر -وان
سيغنتشر -ستارتر
الشوووووو(ر ّية (البطوا قة
َ
 72.45درهم إماراتي
 40.95درهم إماراتي
مجانية مدى الحياة
الرئيسيّة)
ُرسوووووووم العُ ووووووويووة
مجانية مدى الحياة
الشوووووو(ريّوة (البطاااقااة
َ
اإلضافيّة)
 78.75درهم إماراتي
تَحويل الرصيد
رسوم استبدال بطاقة االئتمان
مجانية مدى الحياة

بطاقة بنك دبي التجاري فيزا
سيغنتشر -في آي بي
 103.95درهم إماراتي
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ُرسوم التّأ ُّخر في الدّفع

 241.50درهم إماراتي

أ -رسوم الفائدة

رسوم تجاوز حد االئتمان

 288.75درهم إماراتي

سداد ال ُمبكر أو اإللغاء
بُ -رسوم ال ّ

السوووحب النقدي باسوووتخدام  %3من ال َمبلغ أو 105
ُرسووووم ّ
درهم إماراتي (أيهما أعلى)
ج(از الصراف اآللي
إصدار ش(ادة مديونية

تحويل رصيد ُمتج ّدِّد

 52.50درهم إماراتي

أ -رسوم ال ُمعالجة والت ّجهيز

 26.25درهم إماراتي
 %1رصيد بطاقة االئتمان

سداد ال ُمبكر أو اإللغاء
بُ -رسوم ال ّ
النّقد تحت ال ّ
طلب

نسخة من قسيمة البيع
إصدار ال ّدرع االئتماني
ُرسووووووووم ال معوووا مالت بوووال ُع مالت
األجنبية 
أ -المعااااملل المقوماااة باااالااادرهم
2.75%
اإلماراتي
ب -المعااااملل ال م قوماااة ب غير
2.75%
الدرهم اإلماراتي

حتى  %0.89شهريا
الرصاااااايااد ال ُمتبقي (تُطبَّق
 %2من مبلغ تحويااا ّ
ضريبة القيمة ال ُمضافة)

األعاالااى ماان  %4.0أو  105درهاام إمااااراتااي
(تُطبَّق ضريبة القيمة ال ُمضافة)
غير ُمطبَّق

أ -رسوم ال ُمعالجة والت ّجهيز

 %1.5من مبلغ معاملة النّقد تحت ّ
الطلب (تُطبَّق
ضريبة القيمة ال ُمضافة)

ب -رسوم الفائدة 

بما يصا إلى  %1.59شهريا

سداد ال ُمبكر أو اإللغاء
جُ -رسوم ال ّ

 %2من َمبلغ النّ قد ت حت ّ
الط لب ال ُمتبقي (تُطبَّق
ضريبة القيمة ال ُمضافة)

خطوووة الووودفع ال ُميسوووووور (معوووامالت
التجزئة)

رسوم الت ّمويل /الفائدة
أ -على ُمعاملل ال ّ
شراء بالتّجزئة

 %3.69شهريا 

أ -رسوم ال ُمعالجة والت ّجهيز

سلف النقديّة
ب -على ُمعاملل ال ُّ

 %3.69شهريا 

ب -رسوم الفائدة 

بمااا يصاااااااا إلى  %5من مبلغ معاااملااة التّجزئاة
(ت ُطبَّق ضريبة القيمة المضافة)
بما يصا إلى  %1.49شهريا
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 تُشتَق نسبة سعر الفائدة الشهريّة من سعر الفائدة السنويّة .ويتمّ
احتسااااب رساااوم التّمويائ الفائدة على ُمعاملل ّ
الشاااراء بالتّجزئة
فقط عندما ال يتمّ دفع إجمالي المبلغ ال ُمساااااات َحق بالكاما في أو َقبا
ُ
فر على ك ّا مبلغ غير ال ُمسااااادَّد
تاريخ اساااااتحقاّ الدّفع،
بحيف تُ َ
من معاملة شراء بالتّجزئة اعتبارا من تاريخ ال ُمعاملة وحتى تاريخ
كشااف الحساااب لحين اسااتلم المبلغ بالكاما .ويتمّ احتساااب رسااوم
الساااااالف النقد يّة اعتبارا من تاريخ
التّمويائ الفائدة على ُم عاملل ُّ
سلفة النقديّة بالكاما.
ال ُمعاملة وحتى سداد مبلغ ُمعاملة ال ُّ

سداد ال ُمبكر أو اإللغاء
جُ -رسوم ال ّ

 105درهم إماراتي أو بما يصااا إلى نساابة %2
من مبلغ ّ
يساااااار ال ُمتبقي (ت ُطبَّق
خطاااة الااادّفع ال ُم َّ
ضريبة القيمة المضافة)

خطة ال ّدفع ال ُميسر (رصيد الت ّجزئة)
أ -رسوم ال ُمعالجة والت ّجهيز
ب -رسوم الفائدة 
سداد ال ُمبكر أو اإللغاء
جُ -رسوم ال ّ

بما يصاااااا إلى  %1.5من َمبلغ رصااااايد التّجزئة
(تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة)
بما يصا إلى  %0.99شهريا
 105درهم إماراتي

ضريبة القيمة المضافة بنسب ِة  .%5ال تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الفائدة.
ت َشما جميع ّ
الرسوم ال ُمشار إليها أعله ال ُمقدَّرة بعُملة الدرهم اإلماراتيَ ،
فر الرسوم السنوية المعمول ِبها اعتبارا من السنة الثانية فصاعدا ،أي عند اكتمال السنة األولى
* تُقدَّم بطاقة االئتمان األساسية مجانا للسنة األولى على أن ت ُ َ
وفي بداية كا ساانة الحقة .يتم إعادة قيمة الرسااوم الساانوية المفروضااة تلقائيا عند تحقيق هدا اإلنفاّ الساانوي المحدد لنوة البطاقة المعنية .يُر َجى الرجوة إلى
صفحة المزايا والفوائد للبطاقة المعنية لمعرفة اإلنفاّ السنوي المستهدا لكا نوة بطاقة.
الرسوم المفروضة هذه وت َشم ُا رسوم ال ُمعالجة القياسية المفروضة من قِبا مكتب "ماستركارد" و"فيزا" على المعاملل التي تت ّم بالدرهم اإلماراتي
 تُضاا ّ
أو بالعملل األجنبية في المنشآل التجارية (بما في ذلك التجار الفعليين والتُجار اإللكترونيين) الواقعة خارج دولة اإلمارال العربية المتحدة .تطبق ضريبة
القيمة المضافة بنسبة  ٪5على رسوم المعاملل بالعملل األجنبية والتي يتم تحديدها على أساس قيمة المعاملة.
الرصيد ال ُمتناقِص.
الرصيد على أساس ّ
الرصيد القائم غير ال ُمسدَّد للخدمة من البداية وحتى تسوية هذا ّ
 تُطبَّق الفائدة على ّ
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