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Terms and Conditions  
CBD Credit Cards  
 

 الشروط واألحكام 

 التجاري  دبي بنك من بطاقات االئتمان

These Terms and Conditions are part of General Terms and Conditions 
of Accounts and Banking Services for Commercial Bank of Dubai. 
 

األحكام العامة للحسابات  ألحكام جزء ال يتجزأ من الشروط وهذه الشروط واتعتبر  

 والخدمات المصرفية لبنك دبي التجاري.

These terms and conditions will be applicable only after an express 
consent from the customer requesting to provide the service. The 
reception of the card and Customer’s use of the Credit Card shall 
constitute an acceptance of these Terms and Conditions that will 
govern the relationship between CBD and the Customer in relation 
to Credit Cards notwithstanding the application of the General 
Terms and Conditions. In case of contradiction between General 
Terms and Conditions and these Credit Cards Terms and Conditions, 
these terms will prevail. 

 

م بطلٍب من تُطبَّق هذه الّشروط واأل  حكام فقط بعد موافقٍة صريحٍة من العميل الُمتقّدِّ

قَبوالا   االئتمان  لبطاقة  العميل  واستخدام  البطاقة  استالم  ويُعَد  دمة.  الخِّ تقديم  أجل 

للّشروط واألحكام الماثِّلة، التي ستَحُكم العَالقة ما بين بنك دبي التجاري والعميل  

م االئتمان وتُنّظِّ ببطاقات  يتعلّق  الّشروط واألحكام فيما  تطبيق  الّرغم من  ها، على 

العاّمة. هذا، وفي حال وجود أّي تعارٍض ما بين الّشروط واألحكام العاّمة وشروط  

 وأحكام بطاقات االئتمان هذه، تَرَجح عندئٍذ الّشروط األحكام الماثِّلة ويتّم العَمل بها.

1. DEFINITIONS 
 

‘AED’ means Arab Emirate Dirham the legal currency of the United 
Arab Emirates (UAE). 
 
‘Application’ means the CBD Credit Card Application Form, whether 
physical or digital, to which these Terms and Conditions are attached. 
 
‘ATM’ means an automated teller machine or any other card 
operated machine or device whether belonging to the Bank or other 
participating banks or financial institutions, nominated from time to 
time by the Bank, which accepts the Card for disbursal of cash and 
offer services. 
 
‘Bank’ means the Commercial Bank of Dubai (CBD). 
 
‘Billing Currency’ means the AED currency in which the Card is issued. 
 
‘Billing Cycle’ means the time period between the dates of issuing two 
consecutive Statements of Account. 
 
‘Card Account’ means Commercial Bank of Dubai Credit Card Account 
opened by the Bank for the purpose of entering all credits and debits 
received or incurred by the Primary Cardholder and the 
Supplementary Cardholder, if any, under these terms and conditions 
and includes, without limitation, all debts incurred resulting from any 
Card Transaction and/or liabilities arising out of or in connection with 
any Credit Card Transaction or otherwise. 
 
‘Card or Credit Card’ means as appropriate, a VISA or MasterCard 
issued by the Bank to a Cardholder, which can be a Principal Card, a 
Supplementary Card or a Replacement Card which allows to make a 
Card Transaction. 
 
‘Cardholder’ means the Principle Cardholder or Supplementary 

  التَّعريفات .1

ََميَ ة َلدوَلة اإلَمارات العربيَ ة المت َحدة وهي  درهم إمااراتي" سََ د َبُ العُمَلة الر  ََه " ويُقصََ

 الدرهم اإلماراتي.

ََي ة   الّطلاب" د بصََ ره ََواَء أوه " ويهعني نموذج طلب بطاقة ائتمان بنك دبي التجاري، سََ

، الُمرفهقة بُ هذه الش روط واألحكام.  ورقية  أم رقمية 

ََة   «ATMجهاز الصااّراا ايلي  " اف يلي، أو أي  ماكينََََ د باا جاا  صَر  " ويُقصَه

ََتَخدام بَطاَق ل َباسََ ََواَء أَكاَنا َهذه الَماكيَنة أو الجَاا  أخرى أو جَاا   يخر  يعمَه ة، سََ

دها   مملوكة للبنك أم تابعة  ل هيره من البنَوك أو المؤسسَات المالي ة الُمشاِركة، التي يُحد ِ

، والتي تهقبهل البطاقة لصرف الن قد وتقديم الخدمات.  البنك من حين  إلى يخر 

د بُ بنك دبي التجاري »البنك"  «.CBD" ويُقصه

ادرة باا البطاقة.تيرُعملة الفَوا"  " وتهعني عملة الدرهم اإلماراتي الص 

ي إصَدار كشَفهي َدورة إصادار الفَواتير" " وهي ِعبارة عن الفترة الزمني ة ما بين تاريخه

 حساب ُمتتاليهين.

ََطة  حساااال البطاقة" ََاب بطاقة ائتمان بنك دبي التجاري المفتوو بواسَ " ويهعني حسَ

اإليداع والخصَم الُمسَتلهمة أو الُمتكبةدة بواسَطة حامل البنك ل ايات قهيد جميع معامالت 

روط واألحكام،   البطاقة الرئيسَي ة وحامل البطاقة اإلاَافي ة، إنو ُوِجد، بموِجب هذه الشَ 

، الد يون الُمتكبةدة الن اتجة عن أي  ُمعامالت  للبطاقة و/ أو  ََر  أو قيد  ل، دون حصَ ََمه وتشَ

 عل ق بأي  معاملة لبطاقة االئتمان أو ِخالف ذلك.االلتِزامات الن اشئة عن أو فيما يت

ََتركارد بطاقة االئتِّمان" أو "البطاقة" ََاء، بطاقة فيزا أو ماس ب االقتِء ََه " وتهعني، حس

يُصََِدرها البنك إلى حامل البطاقة، والتي قد تكون بطاقة رئيسََي ة أو بطاقة إاََافي ة أو 

يُث تسمح بإجراء ُمعامالت البطاقة.  بطاقة بديلة، بحه

ل البطاقة" د بُ حامل البطاقة الرئيسي ة أو حامل البطاقة اإلاافي ة.حامِّ  " ويُقصه
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Cardholder. 
 
‘Cardholder Dispute Form’ or ‘Dispute Form’ means a form provided 
by the Bank for its Cardholder’s to dispute against a Card Transaction 
and requests to have the money returned in the Card. 
  
‘Card Number’ means the sixteen (16) digit number appearing on the 
face of a Card. 
 
‘Card Transaction’ means any purchase, Cash Advance made by the 
Cardholder or the Fee(s), and Fees on International Transaction 
charged by the Bank or any Merchant for any goods, services, 
benefits, or reservation obtained by the use of the Card(s) or the Card 
number(s) or the PIN/TIN or in any other manner including, without 
limitation mail, telephone or facsimile orders, internet and online 
orders regardless of whether a sales slip or Cash Advance or other 
voucher or form is signed by the Cardholder. 
 
‘Cash Advance’ means the cash withdrawn or obtained by the use of 
the Card and/or the Card number and authorized by the Cardholder 
from the Bank or any other bank or financial institutions or ATM 
displaying the Diners Club/Pulse scheme logo. Cash Advance 
transactions include ATM, Over-the-Counter, Returned Payment and 
Cash Equivalent (money orders, foreign currency, travelers checks 
from a non-financial institution, person-to-person money transfers, 
bail bonds, Quasi Cash as defined by, VISA and MasterCard). 
 
‘Cash Advance Fee’ means the Fee charged by the Bank to the Card 
Account each time a Cardholder obtains a Cash Advance. 
 
‘Charges’ have the meaning as ascribed in Fee(s), Fees for 
International Transactions and Finance Charges. 
 
 
‘Cooling Period’ means a period of five (5) days starting from the date 
of signing the Application shall be made available for the Customer to 
decide for accepting and activate the Card for use and thereby abiding 
to this general Credit Card Terms and Conditions or decide not to 
accept the Card and thereby to contact the Bank and place the 
request to cancel the Card permanently. 
 
‘Credit Limit’ means the maximum line of credit permitted by the 
Bank for the Card account for the Primary Card and Supplementary 
Card and, notified to the Primary Cardholder from time to time 
 
‘Customer’ or ‘Consumer’ means the applicant who have applied for 
the Card or the Cardholder. 
 
‘Deposit’ means the amount in cash placed with the Bank by a 
Cardholder, as specified by the Bank, as Security for the performance 
of the Cardholder’s obligation(s). 
 
‘Device’ means and not limited to smartphone, tablet or smart watch 
or any other device which is compatible for use of the Mobile Wallet 
Application which CBD determines is eligible for the registration and 
use of CBD Cards. 
 
‘E-Statements/Email Statements’ means the monthly Statements 
will be available for review Online by the Customer at Internet 
Banking and/or Mobile Banking Platform .It is Customer’s 
responsibility to have online access to their CBD Account(s) wherein 

ل البطااقاة" ُ أي نموذج نموذج االعتراض" أو "نموذج اعتراض لحااماِّ د َب " ويُقصَََََه

يقدمُ البنك لحامل البطاقة كي يبدي اعترااَََُ على أي معاملة من معامالت البطاقة،  

 البطاقة.ويُطالب بإعادة األموال إلى 

ََر  َرْقم البطااقة" َََتة عشََ ن من سََ قوم الُمكوة ا الَااهر على الجَاة  16" ويهعني الرة ( رقومَا

 األمامي ة من البطاقة.

د باا أي  ُمعاَملة البِّطاقة" لفة نقدي ة يُجرياا حامل البطاقة  عملية شََََراء،  " ويُقصََََه سََََُ

سوم على الُمعامالت الد ولي ة التي يأ َسوم والت كاليف والر  تقاااها البنك أو أي  تاجر  والر 

ََتخدام   ََول علياا باسَ ََلع  أو خدمات  أو مزايا أو حجو ات  يتم  الُحصَ ناير على أي  سَ

ََي   خصََ  ََ البَطاقة  البَطاقات( أو رقوم  أرقام( البَطاقة  البَطاقات( أو رقوم الت عريف الشََ

«PIN« الخاص  بالبطاقة/ رقوم الت عريف الء ريبي »TINما « أو بأي  طريقة  أخرى، ب

في ذلك، على سَََبيل الم ال ال الحصَََر، األوامر عبر البريد أو الااتِف أو الفاكو ، أو 

ا إذا كان حامل  األوامر عبر شَبكة اإلنترنا واألوامر اإللكتروني ة، بصَرف الن ار عم 

البطاقة قد وق ع على قسيمة مبيعات أو سلفة نقدي ة أو غير ذلك من الس ندات واإليصاالت  

 أو الن ماذج.

لفة نقديّة" " وتهعني المبالغ النقدي ة التي يتم  سَََحباا أو الحصَََول علياا، باسَََتخدام  ساااُ

ِ  بُ حامل البطاقة، من البنك أو  و ويُفو  ََر ِ ب ما يُص ََه البطاقة و/ أو رقوم البطاقة، بحس

اف يلي يااهر عليُ شََعار برنام  داينر  كلوب/   أي  مؤسََسََات مالي ة أو جاا  صََر 

ن مُ  ََم  ذا، وتتءََ اف ا لي  بل . َه ََر  امالت أجازة الصََ ة ُمَع ديَ  لف النَق  ََ امالت السََ َع

راف  واَلدفَعات    ََ َََباك في أَحد فروع البَنك رَكاونتر الصََ رف النَقدي من الشََ  ََ والصََ

َََياحَية   يَكات السََ  ََ َعة وُمَعاِدالت الن َقد  أوامر اَلد فع، والعمالت األجنبَية، والشََ الُمرتجه

ََخص  إل ََة غير مالية، وتحويل األموال من ش ََس ََندات  الصََادرة من مؤس ، وس ى يخر 

 الء مان، وأشباه الن قد كما هو ُمبيةن من قِبل فيزا وماستركارد(.

بُ البنك على حسَاب البطاقة في كل  َرسام السّالفة النقدية" سَم الذي يحتهسَِ " ويهعني الر 

.  مرة  يحُصل فياا حامل البطاقة على سلفة  نقدية 

سوم على الُمعامالت الد ولي ة،  " وتحِمل المعنى الُمبيةن لاا في  الَمصاريف" سوم، والر  الر 

 ورسوم الت مويل.

( أيام، تبدأ من تاريخ توقيع الط لب، إذو 5" وهي ِعبارة عن فترة خمَسة  فترة االنتظار"

ذَلك   ا َل ََتَخدام وااللتزام تهبعَا ا لالسََ ة وتهفعيلَا اَق ُ للبَط ر قبوَل ل كي يُقر ِ ا للعمَي احتَُا يتم  إَت

ة   امَ  ام الَع روط واألحَك  ََ الشََ ة  َب اَق فءَََََُ قبول البَط ر ره ان، أو أنو يُقر ِ ات االئتَم اَق لبَط

 واالت صال حينئذ  بالبنك لطلب إل اء البطاقة ناائياا.

ح بُ البنك على حَساب البطاقة، بالن َسبة  حّد االئتِّمان" " ويهعني أقَصى حد   لالئتمان يَسمه

اقة الرئيسَي ة بُ  إلى البطاقة الرئيسَي ة والبطاقة اإلاَافي ة، والذي يتم  إشَعار حامل البط

.  من حين  إلى يخر 

ل" أو "العَميل" م الط لب الذي تهقدةم بطلب  للحصَََول على البطاقة،  الُمتعامِّ " ويهعني ُمقد ِ

 أو حامل البطاقة.

ََبَما  الَوديعاة" َََطة َحاَمل البَطاَقة، حسََ " وتهعني المبلغ الن َقدي الُمودهع َلدى البَنك بواسََ

ده البنك، على سبيل الء مان ألداء  حامل البطاقة اللتزامُ  التزاماتُ(.  يُحد ِ

هااز" ، الاواتف الذكَية أو األجازة اللوحَية رتابَلا  أو جِّ ََر  د بُ، دونَما حصََ ََه " ويُقصََ

ََتخدام تطبيق قارا بطاقات االئتمان   ََاعات الذكية أو أي  جاا   يخر  يتوافهق مع اسَ السَ

ال   ة الجو  اري اعتMobile Wallet  –»محفَا ك دبي التَج ر بَن ذي يُقر ِ اده على « اَل َم

 أنُ  تطبيَق مؤهَل ومناسَب لتسجيل واستخدام بطاقات بنك دبي التجاري.

" وتهعني  كشااوفات الحسااال ارلكترونيّةو كشااوفات الحسااال عبر البريد ارلكتروني"

ر إتاحتُاا إلى العميل عبر شََبكة اإلنترنا لالط الع   كشََوفات الحسََاب الشََارية الُمقرة

ته   ََ ََرفي ة عبر اإلنترنا  والخدمات  والمراجعة، وذلك من خالل منصَ ي الخدمات المصَ

ََبكة اإلنترنا إلى   ََؤوالا عن دخولُ عبر ش ال. ويكون العميل مس المصََرفي ة عبر الجو 

ة بُ، والتي يُمِكنُ من خاللاا االط الع    ََ حسَََاب  حسَََابات( بنك دبي التجاري الخاصَ
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monthly statement can be reviewed. The Bank shall generate 
statement of account for the Customer at monthly intervals or at such 
intervals as the Bank may decide in its discretion. The Customer 
agrees that any information transmitted through the internet can be 
intercepted, lost, arrive late or be virus infected. The Customer must 
review each statement of account and inform the Bank immediately 
of any discrepancy within 15 days of the statement date, failing which 
the statement of account shall be deemed to be correct and accepted 
by the Customer. The statements of account maintained by the Bank 
as to the status of the Customer’s accounts shall, in the absence of 
manifest error, be conclusive and binding on the Customer. The Bank 
shall be entitled to rectify any error in any statement of account 
occurring by mistake without any reference to the Customer. It is the 
Customer’s responsibility to provide the Bank at all times with an up-
to-date email address, Mobile Number and to notify the Bank of any 
change of email address and /or Mobile Number. The Customer 
agrees that emails when sent by the Bank to the Customer and any 
attachments are confidential to the Customer and the Customer shall 
delete any email message sent in error by the Bank or addressed to a 
recipient other than the Customer. By subscribing to the Online web 
based Statement service the Customer agrees and understands that 
it shall not be receiving hard copy statement(s) for any and all its 
accounts with the Bank. The Customer shall keep banking 
correspondence secure for future reference. 
 
‘Fee(s)’ means the various types of fixed or variable Fees as 
mentioned in the Schedule of Charges and charged to Card Account 
for using the specific services offered in the Card or charged in event 
of delay in payment by the Payment Due Date or Card Account being 
Overlimit. 
 
‘Fees for International Transaction’ means a fee charged for 
transactions done in AED or foreign currencies at merchant 
establishments (including physical and e-commerce merchants) that 
are domiciled outside the U.A.E.; this fee is charged in addition to the 
standard processing Charges levied by Mastercard Worldwide or Visa 
International. 
 
‘Finance Charges’ means the interest charged by the Bank to a Card 
Account on the Total Outstanding Balance. The interest however will 
not be charged on balances of all installment plans and on previously 
charged interest charges if any. Finance Charges are levied only when 
the Total Amount Due is not settled in full on or before the Payment 
Due Date. The interest charged shall be calculated individually on 
each Card Transaction from the respective Transaction Date to the 
Payment Date. The interest charged on the Cash Advance shall be 
calculated from the Transaction Date of the Card Advance until the 
Cash Advance is fully paid to the Bank.  
 
‘Guarantee’ means any guarantee or security provided by the 
Cardholder or any third party in a form acceptable to the Bank as a 
security for the performance of the Cardholder obligations relating to 
the Credit Card. 
 
‘Grace Period’ means the time period between the “Statement Date” 
and the “Payment Due Date” during which no “Finance Charge” may 
be incurred on the Retail Purchase. 
  
‘Key Fact Statement’ means the disclosure document summarizing all 
the important information’s of the Card and shall include Fees, Fees 
for International Transaction, Finance Charges, Cooling Period and 

ل على على كشَف الحسَاب الشَاري. هذا، ويلتزم البنك بإصَدار كشَف حسَاب للعمي

فق تقديره.   ره البنك وه ب ما قد يُقر ِ ارية  أو أي  فترات  أخرى بخالف ذلك بحسَه فترات  َش

ََبكة اإلنترنا إلى   ََالاا عبر ش ويُقر  العميل باحتمالي ة أنو تتعر   أي  معلومات  يتم  إرس

ر وصَََولاا أو أنو تُصَََاب   دها أو أنو تُفقهد أو أنو يتأخ  أنو يُعتره  طريقاا ويتم  ترصَََا

ََاب ويُخِطر  ب ََف حسََ فيروس. ومن جاة  أخرى، ينب ي للعميل أنو يط لع على كل  كشََ

ا من تاريخ كشََف  15البنك على الفهور بأي  تعاُر   في ُغءََون خمسََة عشََر   ( يوما

ا بوجود تعاُر   خالل الفترة المذكورة،   ََعارا ا بأنُ  إنو لم يتلقة البنك إشَ ََاب، علما الحسَ

ا ومقب والا من جانب العميل. وتكون كشََوفات الحسََاب  يُعتبهر كشََف الحسََاب صََحيحا

اََع حسََابات العميل، طالما خلها من األخطاء   الُمحتفهظ باا لدى البنك، فيما يتعل ق بوه

الوااَََحة، قاطعة وناائي ة وُملزمة للعميل. ويحق للبنك تعديل أي  خطأ في أي  كشَََف  

ََأنُ. و جوع إلى العميل بشََ ا بطريق الخطأ دُون الر  ََاوا ََاب يقع سََ ل العميل  حسََ يتحم 

مسََََؤولي ة تزويد البنك، في األوقات كاف ةا، بالبيانات الُمحدةعة لعنوان البريد اإللكتروني  

د اإللكتروني و/ أو  أي  ت يير  يطرأ على عنوان البرَي ال، وأنو يُخِطر البَنك َب ورقوم الجو 

ل إليُ ا ََه ال. وعالوةا على ذلك، يُوافِق العميل على أنُ  متى أرسَ ََائل  رقوم الجو  لبنك رسَ

ائل، وأي  ُمرفهقات طي اا، تكون ذات طابع  َسري ، ويلتزم   بريد إلكتروني، فإن  هذه الرَس

العميل على ذلك بحذف أي  رسَالة بريد إلكتروني تهِرد إليُ من البنك بطريق الخطأ، أو 

اة إلى ُمتلق  يخر  بخالف العميل.   رسالة ُموجة

بكة اإلنترنا، يُوافِق العميل ويُقر  وباالشََتراك في خدمة كشََوفات الحسََاب على شََ

ا ورقي ةا من كشَََف  كشَََوفات( الحسَََاب ألي   من وجميع   ََل م نسَََخا بعلمُ بأنُ  لنو يتسَ

نى   اباتُ لدى البنك. ويلتزم البنك بالحفا  على أمان الُمراَسالت المصَرفية كي يتهَس حَس

جوع إلياا في المستقبل.  الر 

ََوم، الّرسااااوم" سََ الَ  ابَتة منَاا والُمت ي ِرة، كَما هو ُمبيةن في  " وتهعني ُمختِلف أنواع الر 

دمات الُمحدةدة   سََوم، والتي يتم  احتسََاباا على حسََاب البطاقة باسََتخدام الخه جدول الر 

اريخ   داد في َت ر في السَََََ  أخا ة التَ  اَل ا في َح َََا ة، أو التي يتم  فراََ اَق دةَمة على البَط الُمَق

 ئتمان الُمخصةص لحساب البطاقة.استحقاق الد فع أو قهبلُ أو في حال تجاُو  حد  اال

بة على الُمعامالت التي تتم   رسااوم الُمعامالت الّدوليّة" ََه ََوم الُمحتس س د باا الر  " ويُقصََه

بالدرهم اإلماراتي أو بعُمالت أجنبية لدى مؤَسَسة تجارية  بما في ذلك الت جار الفعلي ين  

يُث يُحتسهب   ها خارج دولة اإلمارات العربي ة المت حدة؛ بحه والت جارة اإللكتروني ة( يقع مقر 

سََم باإلاََافة إلى رسََو م الُمعالجة القياسََي ة التي تفِراََاا ماسََتركارد الد ولي ة  هذا الر 

 . Visaوشركة 

 

الفائدة التي يفرااا البنك على حساب البطاقة على إجمالي   يقصد باا"  رسوم التّمويل"

الرصيد المستحق. ومع ذلك ، لن يتم فر  الفائدة على جميع األرصدة الخااعة لخطط  

أقساط وعلى الفائدة المفرواة والمحتسبة مسبقاا إن وجدت. يتم تحصيل رسوم التمويل  

مل في أو قبل تاريخ االستحقاق. يتم  فقط عندما ال يتم سداد إجمالي المبلغ المستحق بالكا

تاريخ  من  البطاقة  على  معاملة   كل  على  منفصل  بشكل  المفرواة  الفائدة  احتساب 

المعاملة المعني وحتى تاريخ السداد. يتم احتساب الفائدة المفراة على السلفة النقدية  

 . امل إلى البنكلسلفة النقدية بالكمن تاريخ المعاملة للسلفة النقدية حتى يتم سداد قيمة ا 

ََي ة   الَكفالة" مُ حامل البطاقة أو أي  طرف  عالث  بصَ ََمان  يُقد ِ " وتهعني أي  كفالة  أو اَ

ََمان ألداء حامل البطاقة اللتزاماتُ المتعل قة ببطاقة   ََبيل الءَ مقبولة  لدى البنك على سَ

 االئتمان.

د باا الفترة الزمنية ما بين "تاريخ الكهشَف" وفترة السّاما " "تاريخ اسَتحقاق  " ويُقصَه

راء بالت جزئة".  الد فع"، والتي ال يجو  خاللاا تكباد أي  "رسوم تمويل" على "الش ِ

ا بجميع  بَيان الَحقائق الرئيسااايّة" د بُ وعيقة اإلفصَََاو التي توِرد بياناا موجزا " ويُقصَََه

وم على الُمعامالت الد   َس وم والر  َس ن الر  ة حول البطاقة، بما يتءَم  ولي ة  المعلومات الاام 

ة الُمطبةقة على البطاقة، والتي يتعي ن   روط العام  ورسَََوم الت مويل وفترة االنتاار والشَََ 

 على حامل البطاقة االلتزام باا.

ر في السّاداد" اب البطاقة، في حال عدم َرسام التّخُّر ب على حَس م الُمحتسَه َس " ويهعني الر 

ق الد فع في أ  و قهبل تاريخ استحقاق الد فع.استالم الحد  األدنى المطلوب للمبلغ ُمستحه
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Classification: Public 

general terms applicable on the Card which needs to be abide by the 
Cardholder. 
 
‘Late Payment Fee’ means the fee charged to a Card Account when 
the required Minimum Amount Due is not received by the Payment 
Due Date. 
 
‘Loyalty Program’ means the reward program sponsored by the Bank 
to offer rewards in a specific currency value as defined by the Bank on 
select Retail Purchases and enable the rewards offered to exchange 
for goods or services or equivalent AED value as a credit to the Card 
Account. 
 
‘Loyalty Program Account’ means a non-financial account which is 
created by the Bank for every Cardholder to receive and store certain 
incentives in form of points or cashback and eventually to redeem for 
a AED value defined by the Bank and credit the equivalent AED value 
in the Card Account. 
 
‘Merchant’ means any, but not limited to, person, shop, Company, 
establishment or organization which accepts the Card or the Card 
Number as a method of payment for the purchase of goods, benefits, 
reservations, or services offered by it. 
 
‘Minimum Amount Due’ means the minimum amount the Cardholder 
needs to pay by the Payment Due Date to avoid any Late Payment Fee 
being levied in the Card Account. The Minimum Amount Due includes 
five percent (5%) of the Total Amount Due (excluding installment 
plans), installment amount billed in the current month, overlimit 
amount and past due amounts which are overdue.  
 
‘Mobile Wallet Application’ means the mobile payment and digital 
wallet service created by the third party Wallet Providers which 
includes Apple, Google and Samsung that enables the users to make 
payments using certain Devices and Cards registered on such Devices. 
 
‘New Balance’ means Card Transactions which was posted in the Card 
Account between the Statement Period as mentioned in the 
Statement of Account and shall be comprised in the Total Amount 
Due which shall be due for payment by the Payment Due Date 
 
‘Over Limit’ means the Total Outstanding Balance of the Card Account 
exceeds the Credit Limit assigned on the Card any time during any 
Billing Cycle. 
 
‘Over Limit Fee’ means the fee charged to the Card Account when the 
Card Account is Over Limit. 
 
‘Passcode’ means the secret code that is required to unlock a Device, 
including a password, passcode, pattern, biometric identifier or facial 
recognition (where applicable). 
 
‘Payment Date’ means the date where a payment is posted into the 
Card Account.  
 
‘Payment Due Date’ means the date specified in a Statement of 
Account by which the payment of Total Amount Due or at least the 
Minimum Amount Due is to be received by the Bank and posted to 
the Card Account to keep the Card Account in good standing. 
 
‘PIN’ means the personal identification number issued by the Bank to 

د بُ برنام  المكافلت الذي يهرعاه البنك لتقديم مكافلت  بقيمة  بَرنامج الوالء " ََه " ويُقصََ

ََراء بالت جزئة ُمختارة، وتهمكين  ده البنك على ُمعامالت شَ ب ما يُحد ِ ََه ُعملة معي نة، بحسَ

و  وإيداع قيمة مكافئة  االسَتفادة من المكافلت المعرواَة باسَتِبدالاا بسَلع  أو خدمات  أ

 بالدرهم اإلماراتي في حساب البطاقة.

ئُ البنك لكل  حامل حساااال بَرنامج الوالء" ََِ ََاب غير مالي يُنشَ " وهو ِعبارة عن حسَ

يُث   بطاقة الستالم حوافز ومكافلت تشجيعي ة معي نة على هيئة نقاط أو استرداد نقدي، بحه

ََترداد قيمة بالدرهم اإل دها البنك وإيداع قيمة مكافئة  يتم  في نااية األمر اسََ ماراتي يُحد ِ

 بالدرهم اإلماراتي في حساب البطاقة.

د بُ، على سَبيل الم ال ال الحصَر، أي  شَخص  أو متجر  أو شَركة  أو التّاجر" " ويُقصَه

لع أو  منشَأة  أو مؤسَسَة  تهقبهل بالبطاقة أو رقوم البطاقة كوسَيلة  للد فع ل ر  شَراء السَ 

 يا أو إجراء الحجو ات أو تلقي الخدمات الُمقدةمة من قِبلاا.  الحصول على المزا

ل  الحاّد األدنى للمبل  الُمسااااتَحق" اَم ب على َح ذي يهجَِ " ويهعني الحَد  األدنى للمبلغ اَل

داد   ر في السَ  البطاقة دفعُ في أو قهبل تاريخ اسَتحقاق الد فع تفادياا لفهر  أي  رسَوم تأخا

ن الحد   اب البطاقة. ويتءَم  ة بالمئة  على حَس بة خمَس ق نَس تحه %( 5 األدنى للمبلغ الُمَس

ادر بُ   ق  باَست ناء خطط األقَساط(، ومبلغ القَسط القائم والصَ  من إجمالي المبلغ الُمَستحه

ل   رة التي فات أجه ار الحالي، ومبلغ تجاُو  حد  االئتمان، والمبالغ الُمتأخ ِ فاتورة عن الشَ 

 استحقاقاا.

ال والمحفاَة  " وهو عِ محفظاة الجّوالتطبيق  " د فع عن طريق الجو  ة اَل دَم ارة عن َخ َب

دو َخدَمات طرف َعاَلث، من بينام أَبل » ِ ئَاا ُمزو  ََِ « وجوَجل Appleالرقمَية التي يُنشََ

«Google«  وسامسون »Samsung  بما يُتيح للُمستخِدمين أداء الدفعات باستخدام ،»

لة على تلك األجازة.   أجازة معينة وبطاقات ُمسجة

د بُ ُمعامالت البطاقة التي تم  قيدها في حسَاب البطاقة خالل الّرصايد الجديد" " ويُقصَه

ناا في إجمالي  المبلغ  فترة الكشَََف، كما هو ُمبيةن في كشَََف الحسَََاب، ويكون ُمتءَََمة

ل سداده ويكون واجب األداء في أو قهبل تاريخ استحقاق الد فع. ق الذي يحل  أجه  الُمستحه

صََيد القائم غير الُمسََدةد في حسََاب البطاقة الذي  تَجاُوز حّد االئتمان" د بُ الر  " ويُقصََه

 يتجاوه  حد االئتمان الُمخصةص للبطاقة في أي  وقا  خالل أي  دورة إصدار فواتير.

ب على حسََاب البطاقة حال  تَجاُوز حّد االئتمان َرساام" سََم الُمحتسََه د بُ الر  " ويُقصََه

 تجاوه  الحساب حد االئتمان الُمخصةص للبطاقة.

د بُ الرمز السَََري المطلوب لفتح جاا   ما، بما في ذلك كلمة رمز المرور" " ويُقصَََه

البيومتري   ف  المعر  ،أو  النَ َمَطي  ف  الَمَعر  ،أو  الَمرور  رمز  أو  ف  الَمرور،  التعر  أو 

 على الوجُ  حي ُما ينطبق ذلك(.

 ويَقصد بُ التاريخ الذي تَقيد فيُ الدفعة في حساب البطاقة.  تاريخ الدفع:

ق  تاريخ اسااتحقاا الّدفع" ََتحه ََاب، والذي يُس ََف الحس " ويهعني التاريخ الُمحدةد في كش

ق، أو أنو يتَسل م البنك، على األقل،  الحد  األدنى للمبلغ    بحلولُ دهفع إجمالي المبلغ الُمَستحه

ق ويتم  قيده  حساب البطاقة للحفا  على سالمة الواع المالي لحساب البطاقة.  الُمستحه

ادر  PIN –َرْقم التّعريف الشّاخصاي  " خصَي الصَ  " وهو عبارة عن رقم الت عريف الشَ 

م.  عن البنك لحامل البطاقة الستخدامُ مع البطاقة حي ُما وعندما يلزه

 " ويهعني التاريخ الُمحدةد في كشف الحساب، عندما يتسل م البنك معاملة القَيدتاريخ "

ابق" ل سََداده ووجهب  الّرصاايد السااّ ق الذي حل  أجه د بُ إجمالي المبلغ الُمسََتحه " ويُقصََه

أداؤه وتم ترحيلُ من "دورة إَصدار الفهواتير" الَسابقة، والذي قد يَشتِمل على ُمعامالت 

 البطاقة.

ل البطا" د بُ أي  فرد  يتقدةم بطلب  إلى "البنك" ل ر  إصَدار  قة الرئيسايّةحامِّ " ويُقصَه

الا واإلبقاء عليُ   "بطاقة" واحدة أو أك ر، والذي يتم  باسََََمُ فتح "حسََََاب البطاقة" أو 
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Classification: Public 

a Cardholder for use with a Card where and when necessary. 
 
‘Posting Date’ means the date specified in a Statement of Account 
when a Card Transaction is received by the Bank and posted to the 
Card Account. 
 
‘Previous Balance’ means the Total Amount Due which was due for 
payment and carried from the previous “Billing Cycle” and may 
comprise of Card Transactions. 
 
‘Principal Cardholder’ means an individual who applies to the “Bank” 
for issuing one “Card” or more, and in whose name the “Card 
Account” was first opened and maintained. Under this Agreement, 
the “Principal Cardholder” is liable to pay to the “Bank” the Total 
Outstanding Balance which shall also include the transactions 
executed by the Supplementary Cardholder. 
 
‘Replacement Card’ means a new Card issued to an existing 
Cardholder to replace an existing Card. 
 
‘Retail Purchase’ means any purchase of goods, services, receipt of 
benefits, or reservations made against the “Card” 
 
‘Scheduled of Charges’ means the specific charge (in full days) 
assigned to usage of the Card, services offered in the Card, for 
payment of Minimum Amount Due by the Payment Due Date, for 
partial or delay in Minimum Amount Due by the Payment Due Date 
as mentioned in the Bank’s tariff and published in Bank’s website and 
branches. 
 
‘Security’ means security for the performance of the Cardholder’s 
obligation(s), in the form of a deposit, Guarantee or any another 
negotiable instrument that is acceptable to the Bank. 
 
‘Statement Date’ means the date specified in a Statement of Account 
on which the Statement of Account is generated or printed and issued 
to the Principle Cardholder. 
 
‘Statement Period’ means the time period between the dates of 
issuance of two (2) consecutive Statement Dates. 
 
‘Statement of Account’ means the monthly or periodic statement 
summarizing all Card Transactions effected in the Card Account and 
mentioning the Total Amount Due to be paid by the Payment Due 
Date to avoid any Fees and Finance Charges. Statement of Account is 
generated or printed and sent to Cardholder’s registered contact 
details either electronically or in printed form. 
 
‘Supplementary Cardholder’ means the person nominated by the 
Principal Cardholder to use the Card Account and in whose name the 
Bank issued a Card. 
 
‘Total Amount Due’ means the total amount to be paid by the 
Cardholder to the Bank by the Payment Due Date to avoid any Fee(s) 
and/or Finance Charge being levied in the Card Account. Total 
Amount Due is comprised of any Previous Balance and New Balance. 
 
‘Total Outstanding Balance’ means that total outstanding amount 
which is due for payment in the Card Account as of the current date 
and shall include Total Amount Due as of the last generated 
Statement of Account, remaining installments of all active installment 

ا بأنو يدفع إلى   لدى البنك. وبموِجب هذه االت فاقي ة، يكون "حامل البطاقة الرئيسي ة" ُملزما

ن بدوره الُمعامالت الُمنفةذة  "البنك" إجمالي ال صََيد القائم غير الُمسََدةد، والذي يتءََم  ر 

 بواسطة "حاِمل البطاقة اإلاافي ة".

ََدارَها لَحاَمل بَطاَقة َحالي  البطااقاة البَاديلاة" د بَاا أي  بَطاَقة  َجدَيدة  يتم  إصََ ََه " ويُقصََ

 الستبدال بطاقة حالية.

راء بالتّجزئة" لع أالشّاِّ و الحَصول على الخدمات أو تلق ي  " ويهعني أي  معاملة َشراء للسَ 

 المزايا أو إجراء الحجو ات باستخدام "البطاقة".

ََتخدام  َجدَول الّرسااوم" ََودة الس ََوم الُمحدةدة  بأيام كاملة( والمهرص س د بُ الر  ََه " ويُقص

دةَمة على البَطاَقة، عن دفع الَحد  األدنى للمبلغ   ادة من الَخدَمات الُمَق ََتَف البَطاَقة واالسََ

ق في تاريخ ر في دفع الحد    الُمسَتحه اسَتحقاق الد فع أو قهبلُ، وعن الد فع الُجزئي أو التأخا

ب ما هو مذكور في  ََه ََتحقاق الد فع أو قهبلُ، بحسَ ق في تاريخ اسَ ََتحه األدنى للمبلغ الُمسَ

 تعرفة البنك وما ينُشره البنك على موقعُ اإللكتروني وفروعُ.

مان" ُ  التزاماتُ(، في َشكل وديعة أو " ويهعني اَمان ألداء حامل البطاقة اللتزامالضاَّ

 كفالة أو أي  سند  يخر  قابل  للت داول يُحق ِق راا البنك ويهلقى قبولُ.

َصفُ تاريخ إنَشاء كَشف  تاريخ الَكشاف" " ويهعني التاريخ الُمحدةد في كَشف الحَساب بوه

 الحساب أو طباعتُ، وإصداره إلى حامل البطاقة الرئيسي ة.

ََفهي  " وهي ِعبارفَترة الَكشاااف" ََدار كشَ ي إصَ (  2ة عن الفترة الزمني ة ما بين تاريخه

 حساب ُمتتاليهين.

ساال" اري أو الد وري الذي يوِرد بياناا بجميع  َكشاف الحِّ " ويهعني كشَف الحسَاب الشَ 

ق الواجب   ُمعامالت البطاقة الُمنفةذة على حسَاب البطاقة، ويهذُكر إجمالي المبلغ الُمسَتحه

.  أداؤه في أو قهبل تاريخ اسَََت حقاق الد فع تفادياا لفهر  أي  رسَََوم  و/ أو رسَََوِم تمويل 

لُ إلى حامل البطاقة على  ل إلى يُرسَِ هذا، ويهَصدُر كَشف الحَساب أو يتم  طباعتُ ويُرسَه

لة لُ، سواَء أأُرِسل إلكترونياا أو في شكل  مطبوع .  بيانات االت صال الُمسجة

ل البطاقة ارضاااافيّة" ََخص  حامِّ د بُ أي  شَ ََه ََي ة    " ويُقصَ ََميُ حامل البطاقة الرئيسَ يُسَ

 الستخدام حساب البطاقة، والذي يُصِدر البنك باسمُ بطاقة.

" ويهعني إجمالي المبلغ الذي يهِجب على حامل البطاقة دفعُ  إجمالي المبل  الُمساااتَحق"

إلى البنك في تاريخ استحقاق الد فع أو قهبلُ، تفادياا لفهر  أي  رسوم  و/ أو رسوِم تمويل   

ََيد  سَََابق    على ناا ألي  رصَ ََم ِ ق ُمتءَ حسَََاب البطاقة. ويكون إجمالي المبلغ الُمسَََتحه

.  ورصيد  جديد 

" ويهعني إجمالي المبالغ القائمة غير الُمسَََدةدة  إجمالي الّرصاااايد القائِّم غير الُمساااادَّد"

دادها ووجهب أداؤها، كما في التاريخ   ل َس اب البطاقة والتي حل  أجه دة على حَس الُمترصَ ِ

ق كما هو في يخر كشَف حسَاب تم  إصَداره،  الحال ن إجمالي المبلغ الُمسَتحه ي، ويتءَم 

وجميع األقسََََاط الُمتبِق َية من جميع خطط األقسََََاط الَجاري العَمل بَاا، وُمَعامالت 

 البطاقة التي تم  قيدها على حساب البطاقة بعد إصدار كشف الحساب األخير.

صََََفُ تاريخ إجراء  " ويهعني التاريخ  تاريخ الُمعاملة" الُمبيةن في كشََََف الحسََََاب بوه

 ُمعاملة بالبطاقة.

دوو ُمزّوِّدي َُّدمات المحفظة" د بام شَََركات الط رف ال  الث، ويأتي من ُمزّوِّ " ويُقصَََه

،  Samsung Electronicsو   .Google Incو   .Apple Computer Incبيناا  

ال على تطبيقات محفاة   دمات الد فع عبر الجو  ََاء وتطوير وتقديم خه والالتي تقُمن بإنشَ

ال الخاص ة بام.   الجو 

" وتهعني أي  َاريبة قيمة ُمَءافة أو َاريبة ُمماعِلة  VAT  –ضَاريبة القيمة الُمضاافة  "

ن، دُون ح صََر  أو مطلوبة وواجبة الد فع إلى أي  هيئة  فيما يتعل ق بالُمعامالت، وتتءََم 

ََراَئب التي َقد تُطبةق ويجري العَمل بَاا على  َََكال الءََ َََكل  يخر  من أشََ ، أي  شََ قَيد 

راء بالتّجزئةُمعامالت " لع  الشّاِّ د باا أي  معاملة َشراء للسَ  " بموِجب هذه االت فاقي ة ويُقصَه
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plans and Card Transactions which are posted in the Card Account 
after the generation of the last Statement of Account. 
 
‘Transaction Date’ means the date specified in a Statement of 
Account on which a Card Transaction took place. 
 
‘Wallet Providers’ means the third party companies which includes 
Apple Computer Inc. Google Inc. and Samsung Electronics who 
develop and provide the mobile payment services on their Mobile 
wallet Application. 
 
‘Value Added Tax’ (VAT) means any value added tax or similar tax 
payable to any authority in respect of transactions and includes, but 
without limitation, any other form of taxation that maybe applicable 
to this Agreement“ Retail Purchase” means any purchase of goods, 
services, receipt of benefits, or reservations made against the “Card” 
 
1.1. Words used in these Terms and Conditions importing the 
singular number include the plural number and vice versa and words 
importing the masculine gender shall include the feminine gender. 
 
1.2. In these Terms and Conditions, ‘person’ shall include an 
individual, a sole proprietor, a partnership, company, corporation, or 
other natural or legal person. 
 

والبءََائع أو الحصََول على الخدمات أو تلق ي المزايا أو إجراء الحجو ات باسََتخدام  

 "البطاقة".

ل الكلمات التي تُشير إلى المفرد إشارةا إلى   1-1 في هذه الش روط واألحكام، تشمه

ن الكلمات الد الة على المذك ر إشَارةا إلى  ا والعك  بالعك ، كما تتءَم  الجمع أيءَا

 المؤن ث كذلك.

ََركة  1-2 ، أو شَ ل كلمة "شَََخص" أي  فرد  ََمه روط واألحكام، تشَ  ََ في هذه الشَ

، أو َش راكة  ، أو َشخص  طبيعي   ،أو اعتباري   َشخص  واحد  ،أو َش ة  َس ، أو مؤَس ركة 

 يخر.

  

2. THE CARD 
 

2.1. As a pre-condition for approving any Application or 
subsequent to the issuing of a Card, the Bank may, at its absolute 
discretion, require the applicant to issue a cheque and /or pledge and 
/or assign a cash deposit and/ or a Guarantee in favor of the Bank for 
any amount determined by the Bank as Security. The Bank shall 
maintain the Security as long as the Card is valid and there is any 
outstanding balance under the Card Account. 
 
2.2. The Card shall, at all times, remain the property of the Bank 
and must be surrendered by the Cardholder to the Bank immediately 
upon the first request of the Bank or its duly authorized agent. 
 
2.3. The Bank may, at its sole discretion, withdraw or 
discontinue a Cardholder’s use of the Card at any time without prior 
notice. 

 

 البِّطاقة . 2

فيما يلي إصدار  كشرط  ُمسبق  للموافقة على أي  طلب  إلصدار بطاقة، أو   2-1

م الط لب،   فقاا لتقديره الُمطلهق، أنو يطلب من ُمقد ِ بطاقة  ما، يجو  للبنك، وه

على سبيل الء مان، تحرير شيك  و/ أو تقديم رهن  و/ أو الت ناُ ل عن وديعة 

البنك،   ده  يُحد ِ مبلغ   بأي   البنك  كفالة لمصلحة  أو إصدار خطاب  نقدي ة و/ 

باذا البنك  يحتفظ  أنو  وصالحة   على  سارية  البطاقة  داما  ما  الء مان 

حساب  على  ُمسدةد  غير  قائم   رصيد   أي   هنالك  كان  وطالما  لالستخدام 

 البطاقة. 

البطاقة   2-2 ويهِجب على حامل  للبنك،  ملكاا  كاف ةا،  األوقات  في  البطاقة،  تاهل 

ل باذا الُمفاد من ال بنك  تسليماا إلى البنك على الفهور عند تلقيُ الط لب األو 

 أو وكيلُ الُمفوة  حسهب األصول. 

فقاا لتقديره الُمطلهق، إل اء أو إيقاف استخدام حامل البطاقة   2-3 يجو  للبنك، وه

.   للبطاقة في أي  وقا  دُون إشعار  ُمسبق 

 

3. FEES AND CHARGES 
 

3.1. The Bank shall debit the Cardholder’s account with the Fees 
& Charges for various products and services. Such Charges shall be as 
per the Bank’s Schedule of Charges for the various services and is 
available on the Bank’s website www.cbd.ae  
 
3.2. The Bank also reserves the right to make any changes to the 
Fees and Charges for the service or to the service Terms and 
Conditions at any time and shall communicate such changes to 
Cardholder in advance by providing a sixty (60) days written 
notification.  
 
3.3. The Cardholder authorizes the Bank to debit the Card 
Account with applicable Fees and Charges for the service of the 
previous month on any day of the subsequent month as determined 
by the Bank at its own discretion.  

 

سوم  . 3  والَمصاريف الرر

سوم والمصاريف عن المنتجات والخدمات السابقة   3-1 يقوم البنك بخهصم الر 

سوم  من حساب ح سوم طبقاا لجدول الر  يُث تكون هذه الر  امل البطاقة، بحه

الموقع   على  والُمتاو  السابقة  الخدمات  عن  البنك  لدى  بُ  المعمول 

 .  www.cbd.aeاإللكتروني للبنك 

سوم والمصاريف   3-2 يحتفظ البنك كذلك بالحق في إجراء أي  ت ييرات  على الر 

، على أنو  ُمقا بل الخدمات، أو على شروط وأحكام الخدمة، في أي  وقا 

طي   باذا الُمفاد   يُبلغ حامل البطاقة باذه الت  ييرات ُمسبقاا، بموِجب إشعار  خه

مُ البنك إلى حامل البطاقة. 60مد تُ ستين   ا يُقد ِ  ( يوما

الُمطبة  3-3 والمصاريف  سوم  الر  بخهصم  البنك  البطاقة  حامل    ِ ُمقابل  يُفو  قة 

الخدمات في الش ار الس ابق من حساب البطاقة في أي  يوم  من الش ار الت الي  

فق تقديره وحده. ره البنك وه  بحسهب ما يُقر ِ

http://www.cbd.ae/
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In case the customer does not pay the applicable Fees and Charges as 
mentioned in the Statement of Account, the Bank will be entitled to 
cancel the Card without referring to the Cardholder. 

 

سوم والمصاريف المعمول باا، كما هو مذكور في   وفي حال تخلةف العميل عن دهفع الر 

جوع إلى حامل البطاقة. كشف الحساب، يهِحق للبنك عندئذ  إل اء البطاقة دُون   الر 

 

 
4. CARD RECEIPT AND USAGE 

 
4.1. The Cardholder may either collect the Card personally at the 
Bank’s branch through which the Application was submitted or 
receive the Card by courier, at the Cardholder’s own risk, to the 
address mentioned on the Application or to such other address as 
made available to the Bank by the Cardholder in writing. 
 
4.2. Upon receiving the Card, the Cardholder shall sign the Card 
immediately. Such signature and/or first use of the Card constitutes 
binding and conclusive evidence that the Cardholder has read, 
understood, accepted, agreed with and is bound by these Terms and 
Conditions notwithstanding that the Bank is not notified of the 
Cardholder’s receipt of the Card. 
 
In order to activate the Card, the Cardholder shall, use any of the 
activation channels / platform provided by the Bank to activate the 
card and start using to make transactions. By activating the CARD 
within the five (5) days of signing the Application shall be considered 
as an express consent from the Cardholder to waive the ‘Cooling 
Period’ and abide to CARD General Terms and Conditions published 
on Bank’s website www.cbd.ae  
 
4.3. The Cardholder undertakes not to misuse the Card in 
anyway which may lead to the Credit Limit being exceeded or 
otherwise in breach of the Terms and Conditions. Notwithstanding 
that the Cardholder’s Credit Limit has not been utilized, CBD shall be 
entitled to, at any time and without notice and without giving any 
reason and without liability towards the Cardholder, withdraw and 
restrict the Cardholder’s right to use the Card or to refuse to authorize 
any Card Transaction. 

 
4.4. The Cardholder, whose name is printed or embossed on the 
face of the Card, is the only authorized person to use the Card. The 
Card may not be pledged as a security by the Cardholder for any 
purpose whatsoever. The Cardholder will, at all times, remain liable 
for Card Transaction done by use of the Card and/or by use of the PIN 
and CBD records in respect of any Card Transaction will be conclusive 
and binding on the Cardholder. 
 
4.5. The Bank may issue a PIN to the Cardholder for use at an 
ATM/Point of Sale (PoS) terminal. The Cardholder agrees that: 
 
a) The PIN may be sent to him/her by courier at his/her own risk. 

 
b) The Cardholder shall not disclose the PIN to any person and shall 

take all possible care to prevent discovery of the PIN by any 
person. 
 

c) The Cardholder shall be fully liable to the Bank for all Card 
Transactions made with the PIN whether with or without the 
knowledge of the Cardholder. 
 

d) The PIN shall be memorized and the Cardholder shall destroy the 
PIN mailer immediately in order to avoid any misuse. The 
Cardholder shall fully be liable to the Bank for all Card 

 استِّالم البِّطاقة واستِّخدامها. 4

م   4-1 يجو  لحامل البطاقة أنو يتسََل م البطاقة شََخصََياا من فرع البنك الذي قُد ِ

ؤولي تُ الَشخصَي ة، عن طريق   ل ماا، على مَس الط لب من خاللُ، أو أنو يتَس

ريع على العنوان المذكور في نموذج الط لب أو أي  عنوان  يخر   البريد السَ 

طيًّا. مُ حامل البطاقة إلى البنك خه  يُقد ِ

فهور اسََتالم البطاقة، يُوق ِع حامل البطاقة علياا ُمباشََرةا. ويُعهد هذا الت وقيع   4-2

ل للبطاقة بي نةا ُملزمةا وقاطعةا تُ بِا أنة حامل البطاقة   و/ أو االَستخدام األو 

روط واألحكام وقهبِل باا ووافق عل أ وفِام هذه الشَََ  ياا وتُفيد بالتزامُ  قد قره

 باا، بصرف الن ار عن عدم إبالغ البنك باستالم حامل البطاقة لاا. 

ََتَعاَنة َبأي   من قنوات/    ولَ اَيات تفعَيل البَطاَقة، يقوم َحاَمل البَطاَقة َباالسََ

ات الت فعيل التي يُقد ماا البنك لاذا ال ر ، ومن عم  يبدأ في إجراء    ََ منصََ

( أيام  من 5لبطاقة في ُغءَون خمَسة  الُمعامالت باَستخداماا.  وبتفعيلُ ل

توقيعُ الط لب، يُعتبهر ذلك موافقةا صَََريحةا من حامل البطاقة على تناُ لُ  

ة لبَطاَقة   روط واألحَكام الَعامَ   ََ عن "فترة االنتَاار" وقهبوَلُ االلتزام َبالشََ

 .d.aewww.cbاالئتمان المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك  

أناا أنو  4-3 تخدام البطاقة بأي  طريقة  من َش يء اَس يتعا د حامل البطاقة بأال  يُسَِ

روط واألحكام.    ََ ََِفر عن تجاُو  حد  االئتمان أو تُِخل بخالف ذلك بالشَ تُسَ

ََموو َبُ لَحاَمل  ََتَخدام َحد االئتَمان المسََ غم من َعدم اسََ َهذا، وعلى الرا

وقا  من األوقات، ودُون إشعار    البطاقة، يهِحق لبنك دبي التجاري، في أي  

د حق   اء أو تقيَي إلَ  اب  َلذَلك، أنو يقوم َب َََب اد، ودُون إَبداء أي  أسََ ذا الُمَف بَا

َماو َبإجراء أي     ََ ََتَخدام البَطاَقة أو أنو يرفإ السََ َحاَمل البَطاَقة في اسََ

ََؤولي ة  أو التزام  تِجاه   ل البنك أي  مسَ ُمعاملة بالبطاقة، وذلك دُون أنو يتحم 

 هذا الش أن. حامل البطاقة في

يكون حامل البطاقة، المطبوع أو المنقوش اسََمُ على الجاة األمامي ة من  4-4

خص الُمفوة  الوحيد باسَتخدام البطاقة. هذا، وال يجو   البطاقة، هو الشَ 

ان  ألي  غر   َكان. ويبقى َحاَمل   َََم اَقة كءََ اَقة رهن البَط اَمل البَط لَح

امال ََؤوالا عن ُمَع ةا، مسََ افَ  ات َك ة، في األوَق ة التي تتم   البطَاَق ت البطَاَق

ََي، على أنو تكون  خصَ  ََ ََتخدام رقوم الت عريف الشَ ََتخداماا و/ أو باسَ باسَ

سََََجالت بنك دبي التجاري فيما يتعل ق بأي  معاملة بطاقة قاطعةا وُملزمةا 

 لحامل البطاقة.

يجو  للبنك إصََدار رقوم تعريف شََخصََي إلى حامل البطاقة السََتخدامُ   4-5

اف يلي/ نقطة :  في أي  جاا  صر   بيع. ويوافق حامل البطاقة على أنُة

ريع،   أ( خصََي إليُ/ إلياا عبر البريد السََ  يجو  إرسََال رقوم الت عريف الشََ 

 وذلك على مسؤولي تُ/ مسؤولي تاا الشخصي ة.  

خصَََي إلى أي   ب( ال يجو  لحامل البطاقة اإلفصَََاو عن رقوم الت عريف الشَََ 

، ويهِجب عليُ أنو يبذُل جميع سََبل العناي ة الممكنة لمنع معرفة أي  شََخص 

 شخص  برقوم الت عريف الش خصي أو اط العُ عليُ.

ََؤولي ة تجاه البنك عن  ج( ل كامل المسَ ا ويتحم  ا تامًّ يلتزم حامل البطاقة التزاما

ََي  خصََ  ََ ََتَخدام رقوم الت عريف الشََ جميع ُمَعامالت البَطاَقة التي تتم  َباسََ

 البطاقة أم دُون ِعلمُ.الخاص  باا، سواَء أأُجريا الُمعاملة بِعلم حامل  

خصََي في ذاكرتُ، ويتخل ص على  د(  ََ يحفظ حامل البطاقة رقوم الت عريف الش

نة لرقوم الت عريف الشَ خَصي، تفادياا ألي   َسالة البريدي ة الُمتَءم ِ الفهور من الر 

ل   ا ويتحم  ا تامًّ ََتخدام  للبطاقة. هذا، ويلتزم حامل البطاقة التزاما ََاءة اسَ إسَ

http://www.cbd.ae/
http://www.cbd.ae/
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Transactions made with the PIN whether with or without the 
knowledge of the Cardholder. 
 

e) The Cardholder shall use reasonable precautions to prevent the 
loss or theft of the Card and shall prevent the discovery of the 
PIN by any person (including but not limited to family, relatives, 
and/or employers) and shall not disclose the PIN to any person. 
 

f) If the Credit Card is lost or stolen or the PIN is disclosed to any 
person, the Cardholder shall immediately login to internet 
banking or mobile banking application to block the Card and also 
notify the Bank on the phone numbers specified by the Bank 
from time to time and the police of the country where such loss 
or theft or disclosure occurred. Such notification shall be 
followed by signed written confirmation or email to the Bank 
within forty eight (48) hours of receipt of notice. Until receipt of 
such written confirmation or the Card is blocked permanently
 , the Cardholder will be liable for all Credit Card 
Transactions on the Card Account. The Cardholder also 
undertakes to take all necessary steps to assist the Bank in 
recovering the missing Credit Card. 
 

g) The Cardholder shall be and remain fully liable for the payment 
to the Bank for any debit to the Card Account arising from any 
Card Transactions, goods or services supplied by the Merchants, 
Cash Advances or ATM transactions effected through the use of 
the Card by any person whether with or without the knowledge 
of the Cardholder and irrespective of whether they were 
authorized by the Cardholder or not. 
 

h) The Bank may issue a replacement for any lost or stolen Card 
subject to the terms and conditions as the Bank may consider 
appropriate and at a fee determined by the Bank from time to 
time. 
 

i) In the event that the lost or stolen Card is recovered, the 
Cardholder shall not use the PIN after reporting it as lost. 

 

تجاه البنك عن جميع ُمعامالت البطاقة التي تتم  باَستخدام  كامل المَسؤولي ة  

خصََي الخاص  باا، سََواَء أأُجريا الُمعاملة بِعلم حامل  رقوم الت عريف الشََ 

 البطاقة أم دُون ِعلمُ.

اَاا  ه( يت خذ حامل البطاقة االحتياطات المعقولة تجن باا لفقدان البطاقة أو تعر 

ََرقة، ويتعي ن عليُ أنو يهحول دُ  ون معرفة أي  شََََخص   بما في ذلك،  للسََ

ََرة و/ أو األقارب و/ أو أصََحاب العمل( برقوم  ، أفراد األس دُونما حصََر 

خصََي إلى أي   ح عن رقوم الت عريف الشََ  خصََي، وأال  يُفصََِ الت عريف الشََ 

.  شخص 

في حالة فقدان أو سَََرقة بطاقة االئتمان، أو اإلفصَََاو عن رقوم الت عريف   و(

 ، خصَي إلى أي  شَخص  يتعي ن على حامل البطاقة تسَجيل الد خول في   الشَ 

ة الخدمات المصَرفي ة عبر اإلنترنا  أو تطبيق الخدمات   الحال إلى منصَ 

ال لحهار البَطاَقة، كَما يتعي ن علَيُ أنو يُخِطر البَنك   ََرفيَ ة عبر الجو  المصََ

، وإبالغ الشَ رطة   دها البنك من حين  إلى يخر  على أرقام الاواتف التي يُحد ِ

رقة أو اإلفصََاو، على أنو يعقُب بالد ول ة التي وقع فياا حادث الفقد أو السََ 

ََون عمانية وأربعين   ََاعة من تلق ي البنك لاخطار  48ذلك، في ُغءَ ( سَ

ََالة   طي   ُموقةع بواسَََطتُ أو رسَ المذكور، إرسَََال حامل البطاقة لتأكيد  خه

د الخهطي أ ََتالم َهذا التَ أكَي اد. ولحين اسََ ذا الُمَف د إلكتروني بَا و حهار برَي

البطاقة ناائيًّا، يكون حامل البطاقة مَسؤوالا عن جميع الُمعامالت التي تتم   

ََاب البطاقة. ومن جاة  أخرى، يتعا د  ََتخدام بطاقة االئتمان على حسَ باسَ

حامل البطاقة بات خاذ الخطوات الال مة كاف ةا لمسَاعدة البنك في اسَترجاع  

 بطاقة االئتمان المفقودة.

ََؤوليَ ة  يكون حامل البَطا  ( ل كامل المسََ ا ويتحمَ  ا تامًّ ا التزاما قة ويَال  ُملتزما

دة مدينة ُمَستحقةة للبنك على حَساب البطاقة، والتي تنَشأ   عن دفع أي  أرَصِ

ََلع  أو خدمات  يتم تلق ياا من قِبل الت جار أو  عن أي  ُمعامالت  بالبطاقة أو س

اف ا لي   ََر  ة  أو ُمَعامالت  من خالل جَاا  الصََ ديَ  لف  نَق ََُ يتم  تنفَيذَها  سََ

، َسواَء أأُجِريها تلك الُمعامالت بِعلم   باَستخدام البطاقة بواَسطة أي  َشخص 

د تم   ك َق ان ذَل ا إذا َك رف الن ار عمَ  ََه ُ، وبصََ ة أم دُون ِعلَم اَق اَمل البَط َح

 بتفويإ  من حامل البطاقة أم ال.

ا عن أي  بَطاَقة  مفقودة  أو  و( يجو  للبَنك أن يُصََََِدر بَطاَقة َبديَلة ِعواََََا

روط واألحكام التي يراها البنك مناسََبةا، وُمقابل  ، بناءا على الشََ  مسََروقة 

. دها البنك من حين  إلى يخر  سوم التي يُحد ِ  الر 

ترجاع البطاقة المفقودة أو المَسروقة، ال يجو  لحامل البطاقة   ط( في حال اَس

 استخدام رقوم الت عريف الش خصي بعد إبالغُ عن فقداناا.

 
 

5. SUPPLEMENTARY CARDS 
 

5.1. The Bank may, at its sole discretion and upon the request 
of the Principal Cardholder, issue a Supplementary Card which will 
be charged to the Card Account. 
 
5.2. These Terms and Conditions shall apply to the 
Supplementary Cardholders. 
 
5.3. The validity of a Supplementary Card depends on the 
validity of the Principal Card. If the Principal Card is terminated or 
cancelled then the Supplementary Card will automatically be 
terminated or cancelled. However, the termination or cancellation 
of a Supplementary Card will not terminate or cancel the Principal 
Card. 
 
5.4. The undertaking, liabilities and obligations of the Principal 
Cardholder to the Bank shall not be affected in any way by any 
dispute or counterclaim which the Principal Cardholder and the 

 البِّطاقات ارضافِّيَّة  - 5

، وبِناءا على طلب  من حامل البطاقة   5-1 فق تقديره الخاص  يجو  للبنك، وه

يُث يُقيةد على  حساب البطاقة أي   الرئيسي ة، أنو يُصِدر بطاقة إاافي ة، بحه

 رسوم  أو التزامات  تنشأ عناا. 

 تُطبةق الش روط واألحكام الماعِلة على حاملي البطاقات اإلاافي ة.  5-2

الرئيسي ة   5-3 البطاقة  صالحية  على  اإلاافي ة  البطاقة  صالحية  تعتمد 

وسرياناا. وفي حال تم  إنااء البطاقة الرئيسي ة أو إل اؤها، يتم  عندئذ  إنااء  

بطاقة ا أي   إل اء  أو  إنااء  أنة  غير  تلقائيًّا،  إل اؤها  أو  اإلاافي ة  لبطاقة 

 إاافي ة ال يُفءي إلى إنااء البطاقة الرئيسي ة أو إل ائاا.

ال تتأع ر تعا دات حامل البطاقة الرئيسي ة ومسؤولي اتُ والتزاماتُ تِجاه البنك،  5-4

ت  ُمتقابلة  قد تنشأ فيما بين  بأي  حال  من األحوال، بأي  نزاعات  أو ُمطالبا 

البعإ.   بعءاما  اإلاافي ة اد  البطاقة  الرئيسي ة وحامل  البطاقة  حامل 

هذا، ويكون حد  االئتمان الُمخصةص لحامل البطاقة الرئيسي ة شامالا للحد   

وحامل   الرئيسي ة  البطاقة  لحامل  يجو   وال  اإلاافي ة،  للبطاقة  االئتماني 



 

 Version: 19 January 2022                                                                                                                                       :9         2022يناير  19إصدار  
 

Classification: Public 

Supplementary Cardholder may have against each other. The Credit 
Limit assigned to the Primary Cardholder is inclusive of the Credit 
Limit of the Supplementary Card and the Primary Cardholder and 
the Supplementary Cardholder shall not permit the Total 
Outstanding Balance to exceed the said Credit Limit. The validity of 
the Supplementary Card is dependent upon the validity of the 
Primary Card. The Primary Cardholder shall be fully liable to the 
Bank for all Charges and other liabilities incurred by the Primary 
Cardholder and the Supplementary Cardholder notwithstanding any 
legal disability or incapacity of the Supplementary Cardholder. 
 
6. TRANSACTION DISPUTES  

 
6.1 In the event that the Cardholder wishes to dispute a 

transaction or transactions charged to the Card Account on 
the Statement of Account, the dispute is to be notified to 
the Bank in writing using the Dispute Form no later than 
fourteen (14) days from the Statement Date mentioned in 
the relevant Statement of Account.   
 

6.2 The Dispute Form made available on the Bank’s website, in 
the Bank’s branches or may also be requested for by calling 
the customer service number specified on the reverse of 
the Card or in the Statement of Account. 
 

6.3 The Cardholder must ensure to complete the Dispute Form 
in full and provide the genuine reason for dispute with all 
supporting documentation that the Bank requests as 
pertinent to the disputed transaction(s) and the 
circumstances thereof.  
 

6.4 Basis the reason for dispute disclosed by the Cardholder in 
the Dispute Form on the disputed transaction(s), the Bank 
shall conduct an investigation by following the guidelines 
and timelines stipulated by Visa and MasterCard. 
Investigation on disputed transaction may generally take up 
to one hundred and twenty days (120) or higher.  
 

6.5 While the Bank may conduct an investigation on the 
disputed transaction, unless otherwise advised by the Bank, 
the Cardholder remains fully liable for all transactions and 
Charges on the Card as mentioned in the Statement of 
Accounts and should abide to pay by the Payment Due Date. 
In event of non-payment of Card Transactions or Charges 
which are in dispute will result in the levy of relevant Fees 
and Finance Charges. 
 

6.6 Offering temporary credit or temporary reversal on the 
disputed transaction(s) shall be under the discretion of the 
Bank, any such temporary reversal or temporary refund 
provided by the Bank shall be taken back if the outcome of 
investigation is proven the Cardholder is liable for the 
transaction(s).  
 

6.7 Any refund obtained on the disputed transaction(s) in full 
or partial shall be credited in the respective Card Account 
by the Bank. Any variances between the disputed amount 
and the refund amount shall be borne by the Cardholder 
which could be due to currency conversion or partial 
recovery of the disputed transaction(s). 

 

صيد القائم غير الُمسدةد لحد  االئتمان  البطاقة اإلاافي ة أنو ي سمحا بتجاُو  الر 

على   يتوق ف  وسرياناا  اإلاافي ة  البطاقة  صالحية  بأنة  ا  علما المذكور، 

حامل   ويلتزم  بُ.  مشروطاا  ويكون  الرئيسي ة  البطاقة  وسريان  صالحية 

ل كامل المسؤولي ة تِجاه البنك عن جميع الر   ا ويتحم  ا تامًّ سوم  البطاقة التزاما

والمصاريف وغيرها من االلتزامات التي يتكب دها حامل البطاقة الرئيسي ة  

أي   عن  الن ار  بصهرف  تعاُمالتاما  عن  وتنشأ  اإلاافي ة  البطاقة  وحامل 

فة أو انعدام  لألهلي ة القانوني ة لحامل البطاقة اإلاافي ة.    انتفاء  للص 

 االعتراض على المعامالت 

في إبداء اعترااُ على معاملة  ما أو معامالت   إذا رغب حامل البطاقة 6-1

ُمحتسهبة على حساب البطاقة في كشف الحساب، يتم إخطار البنك ِخطياا  

بشأن هذا االعترا  باستخدام نموذج االعترا  في موعد أقصاه أربعة  

ا من التاريخ المذكور في كشف الحساب ذي الصلة.14عشر   2-6( يوما

على    االعترا   نموذج  وفي يتوفر  للبنك  اإللكتروني  الموقع 

ا طلبُ عن طريق االتصال برقم  الفروع التابعة للبنك أو من الممكن أيءا

 خدمة العمالء الموجود على الجاة الخلفية للبطاقة أو في كشف الحساب.

يجب على حامل البطاقة امان تعبئة نموذج االعترا  بالكامل واإلفادة   6-3

االعترا    وراء  الحقيقي  التي  بالسبب  اإلعبات  وعائق  جميع  تقديم  مع 

االعترا    محل  بالمعاملة  المعامالت(  صلة  ذات  ألناا  البنك  يطلباا 

 والاروف المحيطة باا. 

يجري البنك تحقيقاا متبعاا المبادا التوجياية والفترات الزمنية المنصوص   6-4

علياا في بطاقة فيزا أو ماستركارد وذلك بناءا على سبب االعترا  الذي  

المعاملة  ي بشأن  االعترا   نموذج  في  البطاقة  حامل  عنُ  فصح 

المعاملة   في  التحقيق  يست رق  قد  االعترا .  محل   المعامالت( 

ا  يوما مائة وعشرين  إلى  ا ما يصل  االعترا  عموما  المعامالت( محل 

 ( أو أك ر. 120 

  عندما يقوم البنك بالتحقيق في المعاملة محل االعترا ، ما لم يتم إشعار  6-5

جميع  عن  المسؤولية  متحمالا  البطاقة  حامل  يبقى  ذلك،  ب ير  البنك 

كشف   في  المذكورة  البطاقة  على  المفرواة  والمصروفات  المعامالت 

الدفع. في حالة   تاريخ استحقاق  بالدفع بحلول  يلتزم  الحساب، ويجب أن 

عدم دفع قيمة معامالت أو مصروفات البطاقة محل االعترا ، سيؤدي 

 لرسوم ذات الصلة ورسوم الت مويل. ذلك إلى فر  ا 

بالمعاملة   6-6 يتعلق  فيما  مؤقا  انعكاس  أو  مؤقا  ائتمان  حد  تقديم  يتم 

انعكاس   أي  ويسترد  البنك،  تقدير  وفق  االعترا   محل   المعامالت( 

مؤقا أو استرداد مؤقا يقدمُ البنك إذا أفءا نتائ  التحقيق أن حامل 

 البطاقة هو المسؤول عن المعاملة. 

محل  6-7 المعاملة  المعامالت(  من  عليُ  الحصول  يتم  استرداد  أي  يُقيد 

االعترا ، سواَء أتم ذلك كلياا أو جزئياا، في الجانب الدائن على حساب  

المبلغ   بين  البطاقة أي فروق  يتكبد حامل  البنك.  قِبل  المعني من  البطاقة 

يل  محل االعترا  ومبلغ االسترداد والتي يمكن أن تكون ناجمة عن تحو

 العمالت أو االسترداد الجزئي للمعاملة  المعامالت( محل االعترا . 
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7. PAYMENT 
 
7.1. The Cardholder accepts to pay the Bank, upon the 
request of the Bank, an annual fee for the issuance and renewal of 
the Card(s). 
 
7.2. The Cardholder undertakes to pay the Total Outstanding 
Balance and any other balances as of the date to settle the entire 
liability resulting from the use of the Card(s) upon the first demand 
from the Bank. 
 
7.3. The Cardholder is liable for all expenditure incurred using 
each Card. 
 
7.4. The Bank shall send the Cardholder a monthly Statement of 
Account showing the amount of Current Balance and Charges due and 
payable to the Bank by the Payment Due Date. Non-receipt of the 
Statement of Account shall not be construed by the Cardholder to be 
sufficient reason for not making payments by the Payment Due Date. 
Any objection by the “Cardholder” against any entry, including the 
“Bank’s” charges, in the Statement of Account should be served in 
writing to the “Bank” using a Dispute Form by the “Cardholder” within 
fourteen days from that “Statement Date”, otherwise such a 
statement will be considered correct and no claim may be entertained 
by the “Bank” after that period. Disputing a charge shall not 
exonerate the “Cardholder(s)” of his liability for that transaction(s). 
The Cardholder undertakes to abide the final decision of an 
investigation, and the Bank shall not be liable against the Cardholder 
for any damage, harm or loss that Cardholder considers payable due 
to the result of an investigation. The Cardholders acknowledges that 
neither the Bank nor Visa or MasterCard shall be responsible for any 
damage, loss, cost, charge or dispute arising out from a transaction 
voluntarily done by the Cardholder or a misuse of card details. 
 
7.5. Payments in respect of all Card Transactions shall be 
credited to the Card Account in the Billing Currency and shall be 
reflected in the Statement of Account. 
 
7.6. All payments shall be in the Billing Currency. If any 
payment is made in a currency other than the Billing Currency, 
which shall be subject to acceptance by the Bank and such 
currencies shall be applicable to commissions or other Charges 
incurred by the Bank in converting such payment to the Billing 
Currency shall be levied on the Card Account. 
 
7.7. All payments should be made no later than the Payment 
Due Date, otherwise a Fee and/or Finance Charge as published in 
the Scheduled of Charges in Bank’s website will be charged to the 
Card Account. The Cardholder may choose to settle the Total 
Amount Due by the Payment Due Date to avoid any Late Payment 
Fee and Finance Charges or Minimum Amount Due by the Payment 
Due Date to avoid Late Payment Fee and become applicable for 
Finance Charge on all unpaid balances starting from the Transaction 
Date of each Card Transaction until the payment is made in full 

 
7.8. If the Cardholder fails to pay the Minimum Amount Due on 
or before the Payment Due Date, applicable Late Payment Fee and 
Finance Charges will be charged to the Card Account on the unpaid 
balances from the Transaction Date to Statement Date until the 

 الدَّْفع -7

ا   7-1 يَقبَال حاامال البطااقاة باخْن يَادفع إلى البناك، بِّنااءا على طلاب البناك، رسااااوماا

 سنويّةا ُمقابل إصدار وتجديد البطاقة )البطاقات(.

سادَّد إضاافةا إلى  يتعّهد حامل البطاقة بدفع إجمالي الّرصايد القائم غير المُ  7-2

أّي أرصادٍة ُمساتحقٍَّة أُّرك كما في تاريخ ، لضرض تساوية كامل االلتزام  

ند الّطلب األّول من البنك  الُمترتِّّب على  اسااتخدام البطاقة )البطاقات(، عِّ

 بهذا الُمفاد.

ل المَسؤولية عن جميع المَصاريف الن اشئة عن   7-3 يلتزم حامل البطاقة ويتحم 

 قة.استخدام كل  بطا

ح إجمالي   7-4 يُرِسل البنك إلى حامل البطاقة كشف حساب شاري يُوا ِ

ق الواِجب دفعُ إلى البنك في تاريخ استحقاق الد فع أو قهبلُ.   المبلغ الُمستحه

ر عدم استالمُ لكشف الحساب على أن ُ  وال يجو  لحامل البطاقة أنو يُفس ِ

استحقاق الد فع. هذا، ويجب تقديم أي  سبَب كاف  لعدم الد فع بحلول تاريخ 

اعترا  من جانب "حامل البطاقة" على أي قيد، بما في ذلك  

مصروفات "البنك" الواردة في كشف الحساب خطياا إلى البنك باستخدام  

أي نموذج اعترا  من قِبل "حامل البطاقة" في غءون أربعة عشر 

ا من "تاريخ الكشف" وإال يعتبر 14ر ا اعتبارا ا    يوما هذا الكشف صحيحا

وال يعفي   ولن يقبل البنك بأي مطالبة يتم تقديماا بعد هذه الفترة.

االعترا  على المصروفات "حامل البطاقة" من مسؤوليتُ عن 

المعاملة  المعامالت(. ومن عم، يتعاد حامل البطاقة باالمت ال للقرار 

الناائي للتحقيق، وال يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه حامل البطاقة عن 

أي ارر أو تلف أو فقد يرى حامل البطاقة أنُ واجب الدفع نتيجة أي   

تحقيق. عالوةا على ذلك، يقر حامل البطاقة بأن البنك أو بطاقة فيزا أو  

ماستركارد لن يتحملوا أي مسؤولية عن أي ارر أو فقد أو تكلفة أو  

مصروف أو اعترا  ينشأ عن أي معاملة يجرياا حامل البطاقة طوعياا  

 أو سوء استخدام لتفاصيل البطاقة. 

ة بجميع   7-5  صَيد الد ائن في تُءَاف الد فعات الخاصَ  ُمعامالت البطاقة إلى الر 

 حساب البطاقة بعُملة الفواتير، على أنو يااهر ذلك في كشف الحساب.  

تكون جميع الد فعات بُعُملة الفواتير. وفي حال أداء أي  دفعة  بعُملة  بخالف   7-6

ََاب البَطاَقة   ُعمَلة الفواتير، ِرهنَاا بموافَقة البَنك، تُفره  عَندَئذ  على حسََ

ا  العُ  دَه ََوم األخرى الُمطبةَقة على َهذه العُمالت والتي يتكبَة سََ موالت والر 

 البنك في تحويلُ لاذه الد فعة إلى ُعملة الفواتير.

تُسدةد جميع الد فعات في موعد  أقصاه تاريخ استحقاق الد فع، وإالة تُحتسهب   7-7

على حساب البطاقة رسوم و/ أو رسوم تمويل حسبما يتم  نشرها في  

سوم الواِرد على الموقع اإللكتروني للبنك. ويجو  لحامل  جدول الر 

البطاقة أنو يختار ما بين تسويتُ إلجمالي المبلغ المستحق في أو قهبل  

ر في الس داد ورسوم تمويل   تاريخ االستحقاق تفادياا لفهر  أي  رسوم تأخا

ق في أو قهبل تا ريخ  على الحساب، أو دفعُ الحد  األدنى للمبلغ الُمستحه

ر في الس داد على أنو تُطبةق في   االستحقاق تفادياا لفهر  أي  رسوم تأخا

ا من  دفوعة بهدءا هذه الحالة رسوم تمويل على جميع األرصدة غير المه

 تاريخ الُمعاملة لكل  ُمعاملة بطاقة وحتى سداد كامل المبلغ.  

ق في أو  في حال تخل ف حامل البطاقة عن دفع الحد  األدنى للمبلغ المُ  7-8 ستحه

ر  قهبل تاريخ االستحقاق، تُفره  عندئذ  على حساب البطاقة رسوم الت أخا

ا   دفوعة اعتبارا في الس داد ورسوم الت مويل الُمطبةقة على المبالغ غير المه

من تاريخ الُمعاملة وحتى تاريخ كشف الحساب الذي يُاِار سداد كامل  

ق الن اشئ عن ُمعامالت الب   طاقة. المبلغ الُمستحه
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payment is made in full for the Card Transactions. 
 

7.9. The Bank shall not charge Finance Charges on the Finance 
Charges which were levied in the previous Statement of Account. 
For avoidance of doubt, the Bank shall not charge interest on the 
interest charges which was levied in the previous Statement of 
Account. 
 
7.10. If the Total Outstanding Balance exceeds the Credit Limit 
at any time during any Billing Cycle, an Over Limit Fee as mentioned 
in the Schedule of Charges will be charged to the Card Account. 
 
7.11. All payments received on the Credit Card may be applied 
in order of priority determined by CBD at its sole discretion. In 
general the order of priority of transactions is as below: 
 

a) Fees & Finance Charges 

b) Monthly installments for installment based plans 

c) Cash Advances 

d) Retail Purchase 

 
7.12. The Bank may, at its sole discretion, at any time vary the 
rate, method of calculation of the Fees and Finance Charges and/or 
any other Fees or Charges by providing a written notification to 
Cardholder sixty (60) days prior to the implementation of the revised 
Fees and Finance Charges/ 
 
7.13. The Bank may, at its sole discretion stop, suspend, 
terminate and/or cancel the Card if any payment due is not received 
for more than one (1) month after the date of the last Statement of 
Account being issued to the Cardholder. 
 
7.14. The Cardholder agrees that the records of the Bank of any 
Card Transaction shall be conclusive and binding on the Cardholder 
for all purposes. Subject to the Bank’s sole discretion and without 
prejudice to the Bank’s rights under these Terms and Conditions. If 
the Cardholder failed to pay the Minimum Amount Due on the 
Payment Due Date and the same remained unsettled till the date of 
the next Statement Date, the Bank will add the unsettled amount to 
the next Statement of Account in addition to any Charges and/or 
Fees. 
 
7.15. Without prejudice to the Bank’s rights at any time to take 
appropriate legal action against the Cardholder, the Bank may 
charge Fees for any returned unpaid cheques drawn by the 
Cardholder as full or partial payment of the Total Outstanding 
Balance or on the Card Account. 
 
7.16. The Bank’s acceptance of late payments or partial 
payments of the Total Outstanding Balance in cash, by cheques or 
money orders marked as constituting payment in full or any waiver 
by the Bank or any indulgence granted to the Cardholder shall not 
prevent the Bank from enforcing any of its rights under the Terms 
and Conditions to collect the Total Outstanding Balance or any 
amount due under these Terms and Conditions nor shall such 
acceptance operate to prevent the Bank from enforcing any of its 
rights under these Terms and Conditions to collect the amounts due 
hereunder nor shall such acceptance operate as consent to the 
modification of these Terms and Conditions in any respect. 
 

على رسوم التمويل المقيدة في  تمويلرسوم   بتحميلالبنك  سوف لن يقوم   7-9

كَشف الحَساب الَسابق. ولتجنب الَشك، لن يقوم البنك باحتَساب فائدة على 

  الفائدة المقيدة وفي كشف الحساب السابق.

ََدةد حد         7-10 ََيد القائم غير الُمسََ صََ االئتمان في أي  وقا   إذا تجاوه  إجمالي الر 

سَم  ب عندئذ  على حسَاب البطاقة ره خالل أي  دورة إصَدار فواتير، يُحتسَه

سوم.  تجاُو  حد  االئتمان كما هو مذكور في جدول الر 

ََل مة على بطاقة االئتمان بترتيب األولوي ة   7-11 ََتخدام المبالغ الُمتسََ يجو  اسََ

فق تقديره المُ  ره بنك دبي التجاري وه سَبما يُقر ِ ، يأتي  حه ة  نفِرد. وبصَفة  عام 

 ترتيب أولوي ة الُمعامالت على الن حو الت الي:

سوم ورسوم الت مويل. أ(  الر 

 األقساط الشاري ة الُمستحقةة على خطط األقساط. ب(

 الس لف الن قدي ة. ج(

 ُمعامالت الش راء بالت جزئة. د(

، إجراء أي    7-12 الخََاص  فق تقََديره  وه ََعََار  يجو  للبنََك،  ت ييرات  على أسََ

سََوم ورسََوم الت مويل و/ أو أي  رسََوم  أو مصََاريف  أخرى، في أي    الر 

طي   باذا الُمفاد مد تُ ستين   ، بموِجب إشعار  خه مُ البنك  60وقا  ا يُقد ِ ( يوما

سوم ورسوم الت مويل الُمعدةلة.  إلى حامل البطاقة قهبل تطبيقُ للر 

ديره الَخا 7-13 فق تَق ، إيَقاف و/ أو تعليق و/ أو إنَااء و/ أو يجو  للبَنك، وه ص 

ة األداء لَمد ة تزَيد عن  ََتحقَة إلَ اء البَطاَقة، َحال َعدم تلقَيُ ألي  دفَعة ُمسََ

ادر إلى حامل 1شَََار  واحد    ( بعد تاريخ كشَََف الحسَََاب األخير الصَََ 

 البطاقة.

يوافق حامل البطاقة على أن  سَََجالت البنك بشَََأن أي  معاملة بطاقة تُعهد  7-14

ا لتَقدير البَنك  ُحجَة  فقَا ةا. ووه ةا َقاطَعةا وُملزَمةا لَحاَمل البَطاَقة لألغرا  َكافَ 

روط واألحكام، إذا    ََ وحده، ومع عدم اإلخالل بحقوق البنك طبقاا لاذه الشَ

اريخ  ق في َت ََتحه د  األدنى للمبلغ الُمسََ ة عن دفع الَح ل البطَاَق اَم تخلةف َح

ا دون سَداد  حتى تاريخ كشَف الحسَاب   االسَتحقاق، و ل  هذا المبلغ قائما

الت الي، يقوم عندئذ  البنك بإاَافة المبلغ غير الُمسَدةد إلى كشَف الحسَاب  

.  الت الي عالوةا على أي  مصاريف  و/ أو رسوم 

ََب في  7-15 مع َعدم اإلخالل بحقوق البَنك في ات َخاذ اإلجراء الَقانوني المَناسََ

قتما شََََاء، يجو  للبنك احتسََََاب رسََََوم  على أي    حق حامل البطاقة وه

رة من قِبل حامل البطاقة كتَسوية  كلية    لة ُمحرة عة  غير ُمحصَة َشيكات  ُمرتجه

صََيد القائم غير الُمسََدةد أو مسََحوبة على حسََاب   أو جزئية  إلجمالي الر 

 البطاقة.

ة إلجمََالي   7-16 أو دفعََات  جزئيََ  رة  بقهبولََُ ألي  دفعََات  متََأخ  البنََك  ال يُمنهع 

صََيد القائم غير الُمسََدةد، نقدا  ا أو عن طريق شََيك أو من خالل حوالة   الر 

، أو أي  تنا ل  من جانبُ أو  ل سَََداداا كامالا ر علياا بأن اا تُشَََك ِ نقدية  ُمؤشَََة

  ُ ة َل اذ أي   من الحقوق المكفوَل ة، من إنَف ل البطَاَق اَم ا إلى َح ة يمنهحَا ماَل

صَيد القائم   روط واألحكام بأنو يقوم بتحصَيل إجمالي الر  بموِجب هذه الشَ 

روط واألحكام  غير الُمسَََ ق الد فع طبقاا لنص  الشَََ  دةد أو أي  مبلغ ُمسَََتحه

اذ أي   من  ُ من إنَف ك أو منَع د البَن ذا القبول على تقيَي ل َه ة، وال يعمَه اعَل الَم

روط واألحكام فيما يتعل ق بتحصََيل    ََ الحقوق المكفولة لُ بموِجب هذه الش

روط واألحكام الماعلة، كما أ ن  م ل ذلك  المبالغ الُمسَََتحقةة بُمقتءَََى الشَََ 

روط واألحكام من أي  جانب  من  القبول ال يُعهد موافقةا على تعديل هذه الشَ 

 الجوانب.  
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7.17. The Cardholder agrees that if any sums shall be due from 
the Cardholder to the Bank at any time under the Card Account or 
any other account then the Total Outstanding Balance on the Card 
Account shall become immediately due and payable. 
 
7.18. The Cardholder agrees to make all payments in the billing 
currency (Card Currency) of the Card Account. If any payment is 
made in any other currency, the Bank reserves the right to convert 
such currency to UAE Dirham or the Card Currency subject to the 
Bank’s prevailing exchange rate as on the date of posting the 
payment into the Card Account. Any payment made in the Card 
Currency will be credited to the Card Account only on the date that 
the Bank actually received the required funds in its books. Whereas 
payment if received in any other currency, such payment shall be 
credited to the Card Account after the date when the relevant funds 
have been actually received by the Bank after conversion into the 
Card Currency and credited to the Card Account. All transactions 
that are processed at merchants domiciled outside the U.A.E., 
whether in the Billing Currency or in any other currency will be 
subject to Fees for International Transactions. 
 
7.19. Any payment made via online banking or any other kind of 
bank transfer shall only be regarded as having been received by the 
Bank upon the clearing of the proceeds paid to the Bank by the 
remitting bank. The Bank shall not be liable for any Fees or Charges 
levied by the remitting bank to the Cardholder in effecting such 
payments to the Bank. 
 
7.20. The non-receipt and/or late receipt of Statement of 
Account shall not be construed and considered by the Cardholder to 
be a sufficient reason for non-payment of the Total Payment Due or 
part thereof or the Minimum Amount Due 
 
7.21. If the Cardholder pays the Bank any amount which is in 
excess of the Total Payment Due of the Card, the Bank retains the 
right as it deems necessary, to verify the reasons for such excess 
payments and accordingly to process or not to process such 
payments and to return the payments to the Cardholder. 

 

، أي    7-17 ة حامل البَطاقة، في أي  وقا  د بذم  ََة يقر  حامل البَطاقة بأنُة إذا ترصََ

  ، ََاب  يخر  ََاب البطاقة أو أي  حس ََتحقةة الد فع إلى البنك على حس مبالغ  ُمس

صََيد القائم غير الُمسََدةد على حسََاب البطاقة  يُصََبِح ِعندئذ  إ جمالي الر 

ا.  ُمستحقاا وواجب الد فع فورا

ة  7-18 ة الفواتير  ُعمَل ات بُعُمَل د فَع ة على سَََََداد جميع اَل اَق ل البَط اَم يوافق َح

ََاب البَطاقة. وفي حال أداء أي  دفَعة  بأي  ُعمَلة   ة بحسََ  ََ البَطاقة( الَخاصََ

العُمَلة إلى اَلدرهم اإلَماراتي أو أخرى، يحتفظ البَنك بحقَ ُ في تحوَيل َهذه  

رف السََائد المعمول بُ لدى البنك كما  ُعملة البطاقة بِناءا على سََعر الصََ 

ة  يتم    ذا، وتُودهع أي  دفَع ة.  َه اَق ة بحسَََََاب البَط د فَع د اَل اريخ قَي هو في َت

َسدادها بعُملة البطاقة في حَساب البطاقة فقط في تاريخ اَستالم البنك فعليًّا  

ََتالماا  لاذه الد فعة وقي ََبة إلى الد فعات التي يتم  اسَ دها في دفاتره. وبالن سَ

اريخ  د َت ة بَع اَق ات في حسَََََاب البَط د فَع ذه اَل ة  أخرى، فتُودهع َه أي  ُعمَل َب

لة عِقب قيامُ بتحويل المبلغ إلى    ََ ََتالم البنك فعليًّا لألموال ذات الصََ اسََ

ا عن جميع   ة. أمَة اَق د  دائن  بحسَََََاب البَط َََي ا كرصََ دَه ة وقَي اَق ة البَط ُعمَل

ة  ال ارات العربيَ  ة اإلَم ارج دوَل ار َخ دى تجَ  ا َل الجتَا امالت التي يتم  مَع ُمَع

ة   أي  ُعمَل ة الفواتير أم َب امالت بعُمَل ك الُمَع ا تَل ََواَء أأُجِريَه المت حَدة، سََ

 أخرى، فإن اا ستخءهع إلى رسوم  عن الُمعامالت  الد ولي ة.

ََدادها من خالل الخدمات المصََرفي ة ع 7-19 بر اإلنترنا  تُعتبهر أي  دفعة  يتم  س

أو أي  نوع  يخر  من الت حويالت المصَََرفي ة قد تم  اسَََتالماا من قِبل البنك  

ائم   ك الَق ل البَن ك من قَِب ة إلى البَن دفوَع دات الَم اَئ ة الَع اصَََََ  د مَق فقط عَن

ََوم  أو  ة  أو التزام  عن أي  رسََ ََؤوليَ  ل البَنك أي  مسََ َبالت حوَيل. وال يتحمَ 

ى حامل البطاقة لتحويل هذه  مصََاريف  يفراََاا البنك القائم بالت حويل عل

 الد فعات إلى البنك.

تالم   7-20 ر في اَس تالم/ التةأخا ر أو يهعتبِر عدم اَس ال يجو  لحامل البطاقة أنو يُفسَ ِ

ق أو  كشَف الحسَاب على أنُ  سَبَب كاف  لعدم دفع إجمالي المبلغ الُمسَتحه

 جزء  منُ أو الحد  األدنى للمبلغ الُمستحهق.

المبلغ    7-21 يزيََد عن إجمََالي  مبلغ   أي   البنََك  إلى  حََامََل البطََاقََة  دفهع  إذا 

ب ما يراه َاروريًّا، في  الُمَستحهق على البطاقة، يحتفظ البنك بالحق، حسَه

ة اب الُمتعل َِق َََب ك   التةحقاق من األسََ ذَل ا َل دة، ويقوم تهبعَا ات الزاَئ د فَع ك اَل بتَل

 لى حامل البطاقة.بمعالجة تلك الد فعات أو رفإ معالجتاا وإعادتاا إ

 

 
8. CARD TERMINATION 
 
8.1. The Cardholder may at any time notify the Bank of the 
intention to close the Card Account and terminate the use of all 
Cards issued to them and to any Supplementary Cardholder, by 
giving the Bank notice of forty five (45) days. The Card Account shall 
be closed only after the Cardholder has paid the Total Outstanding 
Balance in full as of the date of Card closure request and Total 
Outstanding Balance shall include all Fees, Charges and transactions 
which are due for payment in the Card Account. 
 
8.2. All amounts outstanding on a Card Account, together with 
the amount incurred by the use of the Card, but not yet charged to 
the Card Account, shall be payable immediately in full upon 
termination of the use of the Card. Failure to pay the Card outstanding 
by the Payment Due Date shall result in additional Finance Charges 
and associated actions as mentioned in section 26. 
 
8.3. If a Supplementary Cardholder terminates the use of the 
Supplementary Card, the Principal Cardholder and the Supplementary 

 إْنهاء البِّطاقة -8

ر البناك بعَزما  على إغالا  8-1 يجوز لحاامال البطااقاة، في أّي وقاٍن، أْن يُخطِّ

حساال البطاقة وإنهاء اساتخدام جميع البطاقات الصّاادرة إلي  أو إلى أّي  

ب إشااعاٍر مّدت  ُّمسااة وأربعين ) ا  45حامل بطاقة إضااافيّة، بموجِّ ( يوما

م  إلى البنك بهذا الُمفاد، على أّن يتّم إغالا حساال البطاقة فقط بعد  يُقّدِّ

دفع حامل البطاقة رجمالي الّرصاايد القائم غير الُمساادَّد بالكامل كما هو  

في تاريخ طلب إغالا البطاقة، بَحيُث يتضااااّمن إجمالي الّرصاااايد القائم  

ستحقَّة الّدفع على  غير الُمسدَّد جميع الّرسوم والمصاريف والُمعامالت مُ 

 حسال البطاقة.

دة على حسَاب البطاقة،   8-2 تكون جميع المبالغ القائمة غير الُمسَدةدة الُمترصَ ِ

باإلاََافة إلى المبلغ الن اشََئ عن اسََتخدام البطاقة، ولكن لم يتم  تحصََيلُ  

بعد من حَساب البطاقة، مطلوبة وواجبة الد فع بالكامل فهور إنااء اَستخدام  

ة. هَ ة غير البطَاَق ََتحقَة الغ الُمسََ اق في دفع المَب ب على اإلخَف ذا، ويترتَة

وم تمويل   اب رَس تحقاق الد فع احتَس دةدة على البطاقة بحلول تاريخ اَس الُمَس

لة المذكورة في القسََم   إاََافي ة كما يؤد ي إلى ات خاذ اإلجراءات ذات الصََ 

  .28رقوم ر



 

 Version: 19 January 2022                                                                                                                                       :2022يناير  19إصدار         

13 
 

Classification: Public 

Cardholder shall be and shall continue to be jointly and severally liable 
to the Bank for all Charges and other amounts due under these Terms 
and Conditions, except that the Supplementary Cardholder whose 
Card has terminated shall not be liable for Charges and other liabilities 
incurred by the Cardholder, and any other Supplementary Cardholder 
(if any) after the Bank’s receipt of the terminated Supplementary Card 
cut in half. 

 
8.4. The Bank may at any time with prior notice recall the Card 
and terminate or suspend Cardholder’s right to use it and shall notify 
the Cardholder with the reason for such termination/suspension 
(when permitted by laws). The Cardholder shall immediately after 
such recall return to the Bank the Card and pay in full all Charges and 
amounts due on the Card Account.  
 
8.5. The Bank may terminate the use of the Card without notice 
upon the Cardholder’s death, bankruptcy or insolvency or in any 
situation that the Bank deems appropriate. The Cardholder and/or 
their estate shall be responsible for settling the outstanding balances 
on the Card Account, and shall pay the Bank all expenses and costs 
that it may incur in recovering such balances.  
 
8.6. The Bank shall not be liable to refund the interest, annual 
fee or any other applicable fee or any part of such fee on the 
termination of the Card Account.  
 
8.7. Upon cancellation of the Card, any security held by the Bank 
shall be held for a period of a maximum of sixty (60) days. 
 
8.8. The Customer may withdraw its consent to activate or 
request a Credit Card within five (5) days from the date of signing the 
Card application form. To withdraw his/her consent, the Customer 
may contact CBD by any method available (telephone, online or 
visiting the Bank’s branches).  

 

ُ اإلاََافي ة، يكون في حال أناهى حامل البطاقة اإلاََافي ة اسََتخدام بطاقت 8-3

ََؤولهين،   ََافي ة وياال  مسََ ََي ة وحامل البطاقة اإلاََ حامل البطاقة الرئيسََ

سَوم والمصَاريف وغيرها   بالت كافُل والت ءَاُمن، تِجاه البنك عن جميع الر 

من المبالغ الُمستحقةة بموِجب هذه الش روط واألحكام، إال أنة حامل البطاقة  

سوم وااللتزامات  اإلاافي ة الذي تم  إنااء بطاقتُ   لن يكون مسؤوالا عن الر 

األخرى الُمتكبةدة بواسَطة حامل البطاقة وأي  حامل بطاقة إاَافي ة أخرى 

 إنو ُوِجد(، بعد اسََتالم البنك للبطاقة اإلاََافي ة التي تم  إنااؤها مقطوعة 

 إلى نصفين.

حب وإعادة   8-4 يجوز للبنك، في أّي وقٍن، ُدون إشااااعاٍر ُمساااابٍق، طلب سااااَ

لبطااقاة وإنهااء أو تعليق حّق حاامال البطااقاة في اسااااتخادامهاا، على أْن ا

ر حاامال البطااقاة بسااااباب هاذا ارنهااءو التّعليق )متى أجااز القاانون   يُخطِّ

ذلك(. ويلتزم حامل البطاقة، فَور اسااااتالم  لهذا الّطلب، بةعادة البطاقة  

ى  إلى البنك ودفع جميع الّرساااوم والمصااااريف والمبال  الُمساااتحقَّة عل

 حسال البطاقة بالكامل.

، في حالة وفاة   8-5 ََبق  ََعار  ُمسَ ََتخدام البطاقة، دُون إشَ يجو  للبنك إنااء اسَ

ََاره أو في أي  موقف  يراه فَيُ البَنك   ََُ أو إعسََ َحاَمل البَطاَقة أو إفالسََ

ياء على تِركهتُ   اَََرورة ذلك. وعندئذ  يكون حامل البطاقة و/ أو األوصَََِ

القائمة غير الُمسدةدة على حساب  مسؤول/ مسؤولون عن تسوية األرصدة  

د   ات التي َق دفعوا إلى البَنك جميع المصَََََاريف والنفَق دفع/ َي اَقة، وَي البَط

 يتكب دها البنك في استرداده لاذه األرصدة.

سَوم السَنوي ة   8-6 ل البنك أي  التزام  أو مسَؤولي ة عن رد  الفائدة أو الر  ال يتحم 

ََوم  أخرى ُمطبةَقة، أو أي  ُجزء   ََوم، عَند إنَااء    أو أي  رسََ سََ من َهذه الر 

 حساب البطاقة.

(  60عند إل اء البطاقة، يحتفظ البنك بأي  َامان  لديُ لمد ة  أقَصاها َستين   8-7

ا.  يوما

ب موافقَتُ على تفعَيل أو طَلب بَطاَقة االئتَمان في  8-8 ََحَه يِحق  للعمَيل أنو يسََ

ََة   ََون خمسََ البطاقة.  ( أيام  من تاريخ الت وقيع على نموذج طلب  5ُغءََ

ا، يُمِكن للعمَيل أنو يتواصََََل مع بَنك دبي   ا/ موافقتَا َََحب موافقتَا ولسََ

بكة اإلنترنا،   التجاري بأي  طريقة  ُمتاحة   عن طريق الااتِف، أو عبر َش

 أو من خالل  يارة فروع البنك(.

 
9. AUTO DEBIT 

 
9.1. The Cardholder may make payments to the Bank through 
the auto debit facility by requesting the same through the 
Application. The Cardholder may either opt for a full payment or a 
minimum payment, as the case may be. 
 
9.2. In case of auto debit facility, the Bank will debit the payment 
due, including expenditures incurred on the Supplementary Card(s) 
on the Payment Due Date automatically from the Cardholder’s saving 
and/or current accounts as advised by the Cardholder in the 
Application (together the “Settlement Accounts”). 
  
9.3. The Cardholder is responsible for maintaining sufficient 
funds in the Settlement Accounts to cover the amount due. If, in the 
opinion of the Bank, there are not sufficient funds in the Settlement 
Accounts, the Bank is not obliged to advise the Cardholder and may 
levy a charge for each payment not effected due to insufficient funds 
in the Settlement Accounts which will be charged to the Card Account. 
 
9.4. The Cardholder agrees that the Bank has the right to debit 

 الَخصم التِّّلقائي -9

ََداد  9-1 ََايل الخصََم  يجو  لحامل البطاقة س الد فعات إلى البنك من خالل تس

الت لَقائي َبأنو يطلَُب ذَلك في نموذج الط َلب. َهذا، ويحق  لَحاَمل البَطاَقة أنو 

 يختار الد فع بالكامل أو دفع الحد  األدنى، بحسهب ُمقتءى الحال.

تحقةة، بما  9-2 ايل الخصَم الت لقائي، يقوم البنك بخصَم الد فعة الُمَس في حالة تَس

ذلك المصَاريف المتكبةدة على البطاقة  البطاقات( اإلاَافي ة والن اشَئة  في 

عن تعاُمالتاا، في تاريخ اسَتحقاق الد فع، تلقائيًّا من حسَاب الت وفير و/ أو 

ََير إليُ حامل  ب ما يُشَ ََه ََاب الجاري الخاص  بحامل البطاقة، بحسَ الحسَ

 الت سوية"(.البطاقة في نموذج الط لب  يُشار إلياا معاا باسم "حسابات  

ََابات   9-3 يكون حامل البطاقة مسََؤوالا عن اإلبقاء على رصََيد  كاف  في حس

ة  اَي ك َعدم كَف د فع. وإنو رأى البَن ق اَل ََتحه ا يُ طي المبلغ ُمسََ ة بَم ََوَي الت سََ

األرصََََدة في حسََََابات الت سََََوية، يكون البنك غير ُملزم  بإبالغ حامل 

ََم    س على كل  دفعة لم يتم   البطاقة بذلك، ويجو  لُ بِناءا على ذلك فر  ره

ب   صَيد في حسَابات الت سَوية، على أنو يُحتسَه أداؤها بسَبب عدم كفاية الر 

سم على حساب البطاقة.  هذا الر 
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any other account of the Cardholder held with the Bank to settle any 
outstanding balance under the Card Account. 
 
9.5. The Bank will attempt to debit the settlement accounts with 
the available balance towards the agreed auto debit amount. This 
attempt to recover the agreed auto debit amount will continue from 
the payment due date till the day after the following Statement Date. 
In case the recovered amount is less than the minimum due amount 
on this date, the Bank will continue to attempt recovery of auto debit 
amount, however will stop recovery when a minimum due for the 
previous cycle (past due) is satisfied. Recovery will be done after 
considering all payments made from any other source and posted in 
the Bank’s Credit Card systems. 

 

ََدةد    9-4 يقر  حامل البطاقة بأنة للبنك الحق  في خصََم أي  رصََيد  قائم  غير ُمس

 على حساب البطاقة من أي  حساب  يخر  لحامل البطاقة لدى البنك.

َصيد   9-5 عيُ لخَصم مبلغ الخَصم الت لقائي الُمتةفق عليُ من الر  ل البنك سَه يُواَصِ

الُمتاو في حَسابات الت َسوية، ويَستمر في محاوالتُ الَسترداد مبلغ الخَصم  

حق لتاريخ   الت لقائي الُمتةفق عليُ من تاريخ اسَتحقاق الد فع وحتى اليوم الال 

ََاب الت الي. وفي حال كان المبلغ المُ  ََف الحس د من قِبل البنك أقل  كش ََتره س

ق في هذا التاريخ، يسََتمر البنك في سََعيُ   من الحد  األدنى للمبلغ الُمسََتحه

السترداد مبلغ الخصم الت لقائي، على أنو يقوم بإيقاف االسترداد عند الوفاء  

داد(. هذا،    ََ ر الس ابقة  متأخ   ََ ََتحهق عن الد ورة الس بالحد  األدنى للمبلغ الُمس

ترداد   دةدة من أي  مصَدر  يخر  ويتم  االَس بعد الن ار في جميع الد فعات الُمَس

 والتي تم  قيدها في ناام بطاقات االئتمان لدى البنك.

 
 

10. CASH ADVANCES 
 

10.1. The Cardholder may, at the Bank’s discretion, obtain a Cash 
Advance by the following means: 
 

a) Presenting the Card at any designated office of the Bank or 
to any member institution of VISA / MasterCard 
International along with proper identification documents 
and signing necessary transaction records. 
 

b) Using the Card at an ATM or the ATM of another bank 
member in VISA / MasterCard International. 

 
10.2. The use of the Card by the Cardholder to obtain Cash 
Advances constitutes the agreement of the Cardholder to pay a 
Finance Charge and a Cash Advance Fee for each Cash Advance as 
prescribed by the Bank. The Finance Charge and Cash Advance Fee 
may vary from time to time at the sole discretion of the Bank. 
 
10.3. The amount of Cash Advance available against the Card 
shall be proportional to the available Credit Limit in the Card and a 
Cardholder may use up to available cash limit (subject to overall 
available limit) to obtain a Cash Advance. 

 

يَّة -10  السرلَف النَّقدِّ

فق تقدير البنك وحده، الُحصََول على سََلفة نقدي ة   10-1 يجو  لحامل البطاقة، وه

 بأي   من الط رق الت الية:

ََة  إبرا  البطاقة لدى أي  مكتب  ُمحدةد  تابع  للبنك، أو أي   أ( ََسَ مؤسَ

ُعَءو  في فيزا الد ولي ة »فيزا إنترناَشونال« وماَستركارد الد ولي ة  

»ماسََتركارد وورلدوايد«،مشََفوعةا بوعائق الت عريف المناسََبة،  

 وتوقيعُ على سجالت الُمعاملة الال مة.

اف   ب( ََر  اف يلي، أو جاا  الصَ ََر  ََتخدام البطاقة في جاا  صَ اسَ

الد ولي ة »فيزا إنترناشونال«  ا لي الت ابع لبنك  يخر  ُعءو في فيزا  

 وماستركارد الد ولي ة »ماستركارد وورلدوايد«.

تخدام البطاقة بواَسطة حامل البطاقة للُحصَول على َسلف نقدي ة   10-2 ل اَس ك ِ يَُش

موافقةا من جانبُ على دفع رسََم تمويل ورسََم سََلفة نقدي ة عن كل  سََلفة  

ره البنك. ويُمِكن أن يهطر ب ما يُقر ِ ََه ََم الت مويل  نقدي ة بحسَ أ ت ييَر على رسَ

فق الت قدير الخاص  للبنك.  ورسم الس لفة النقدي ة من حين  إلى يخر  وه

يهِجب أنو يتناسهب مبلغ الس لفة النقدي ة الُمتاحة ُمقابل البطاقة مع حد  االئتمان   10-3

ل إلى َحد   ََِ ََتَخدام َما يصََ الُمَتاو في البَطاَقة، ويجو  لَحاَمل البَطاَقة اسََ

ََلَفة  االئتَمان الُمَت ََول على سََ او  مع مراَعاة الَحد  الكل ي الُمَتاو( للُحصََ

 نقدي ة.

 
 

11. OVER LIMIT TOLERANCE 
 

11.1. ‘Over Limit Fee’ means the Fee charged to the Card Account 
if the Total Outstanding Balance exceeds the Credit Limit at any time. 
 
a) In case the Total Outstanding Balance exceeds the Credit Limit, 

the Minimum Amount Due, will include the over limit amount 
(balance minus limit) in full. 
 

b) If the Total Outstanding Balance exceeds the Credit Limit at any 
time during any Billing Cycle, an Over Limit Fee will be charged 
to the Card Account. 

 
11.2. If Transaction(s) undertaken by the customer, approved by 
the Bank (as an exception at its sole discretion) or transaction(s) not 
approved by the Bank and posted to Card account take the Card 
account over the assigned Credit limit, the Cardholder agrees to pay 
at least the minimum amount due on the Card (defined above) and 

 َمدك السَّما  بتَجاُوز َحّد االئتِّمان   -11

ب على حسَاب  َرسام تَجاُوز حّد االئتمان" 11-1 سَم الُمحتسَه " هو عبارة عن الر 

ََدةد حد  االئتمان في  ََيد القائم غير الُمسَ صَ البطاقة حال تجاوه  إجمالي الر 

.  أي  وقا 

دةد حد  االئتمان  أ( صَيد القائم غير الُمَس ،  في حال تجاوه  إجمالي الر 

ق مبلغ تجاُو  حد  االئتمان   ََتحه ن الحد  األدنى للمبلغ الُمسَ ََم  يتءَ

ا منُ حد  االئتمان( بالكامل. صيد مطروحا   الر 

صََيد القائم غير الُمسََدةد حد  االئتمان   ب( في حال تجاوه  إجمالي الر 

َسم  في أي  وقا  خالل أي  دورة إَصدار فواتير، يُحتسَهب عندئذ  ره

 لى حساب البطاقة.تهجاُو  حد  االئتمان ع

في حال تسب با الُمعاملة  الُمعامالت( التي يُجرياا العميل ويعتمدها البنك   11-2

(، أو الُمعاملة  الُمعامالت( التي ال يعتمدها   فق تقديره الخاص   كاست ناء  وه

ص   البنك، ويتم  قيدها في حسَاب البطاقة، في تجاُو  حد  االئتمان الُمخصَة
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the applicable Over limit fee to the Bank before the Card due date. 
 
11.3. The Cardholder further undertakes not to affect any Card 
Transaction which may cause the Total Outstanding Balance on the 
Card Account to exceed such Credit Limit. If in contravention of this 
provision, the Cardholder exceeds the Credit Limit the Cardholder 
shall, in addition to the Total Outstanding Balance, pay to the Bank, 
upon demand by the Bank, the full sum by which the Credit Limit is 
exceeded and all related Fees associated with exceeding the Credit 
Limit. In the event of a failure by the Cardholder to pay to the Bank 
the full sum demanded as aforesaid the Total Outstanding Balance on 
the Card Account shall become immediately due and payable. 
 

ََاب البَطاَقة، يواف ق َحاَمل البَطاَقة على أنو َيدفع إلى البَنك َما ال يَقل لحسََ

عن الحد  األدنى للمبلغ الُمسََتحهق على البطاقة  الُمبي ن أعاله( إاََافةا إلى  

سم تهجاُو  حد  االئتمان الُمطبةق قهبل تاريخ استحقاق البطاقة.  ره

ََأناا  11-3 أنو يتعاَ د حامل البَطاقة كذلك بَعدم إجراء أي  ُمعاملة بالبطاقة من شََ

اب البطاقة   دةد على حَس صَيد القائم غير الُمَس ِفر عن تجاُو  إجمالي الر  تَُس

َحد  االئتَمان. وفي َحال تَجاوه ت تَعاُمالت َحاَمل البَطاَقة، بَما يَُخاِلف َهذا  

رط، حد  االئتمان، يلتزم حامل البطاقة بأنو يدفع إلى البنك، إَاافةا إلى   الشَ 

ائم غير الُمسََََدةد، بَِن َََيد الَق صََ اءا على طَلب  من البَنك، مبلغ  إجَمالي الر 

. وفي حال تخلةف   تجاُو  حد  االئتمان بالكامل وما يت صَل بذلك من رسَوم 

َحاَمل البَطاَقة عن دفع َكاَمل المبلغ المطلوب إلى البَنك على الن حو ا نف  

ََاب البطاقة   ََدةد على حس ََيد القائم غير الُمس ص ََبِح إجمالي الر  ذكره، يُص

قاا وواجب الد فع فورا   ا.ُمستحه

 
12. UAE DIRECT DEBIT SYSTEM - CREDIT CARDS 

 
12.1. By selecting the mode of payment under UAE Direct Debit 
System (“UAEDDS”), the Cardholder agrees: 
 
a) To be bound by and comply with the Rules of the UAE Direct 

Debit System (“DDS Rules”), all UAEDDS documents, forms and 
related Terms & Conditions; 
 

b) To inform CBD in case of change to the details mentioned in the 
UAEDDS Forms and/or the Card Application Form; 

 
c) To pay any Fees or Charges in connection with UAEDDS; and 
 
d) Not to initiate account closure request until such time each the 

Direct Debit Authority (“DDA”) is cancelled or CBD provides the 
clearance of all outstanding amounts, including CBD’s Fees and 
Charges, in respect of the Card Account(s) where mode of 
payment is by way of DDA. 

 
12.2. The Cardholder agrees that the Bank has full right to 
monitor and review the payments made through UAEDDS and can 
terminate/cancel/withdraw the payment services under UAEDDS at 
its sole discretion as and when seen necessary without any notice to 
the Cardholder. 
 
12.3. The Cardholder also agrees that the payments are made 
through UAEDDS are variable and will be for outstanding amounts, 
including CBD’s Fees and Charges, in respect of the Card Account(s). 
 
12.4. The Cardholder is aware that any claim of refunds will only 
be made in accordance with the DDS Rules and that any claim can only 
be made within the relevant mandated turnaround time after the 
receipt of the account from the paying bank indicating that the 
relevant payment has been made. 
 
12.5. The Cardholder understands that in case of any dispute, it 
has the right to raise a complaint to the UAE Central Bank, which will 
implement the Dispute Resolution process, as deemed necessary. 
 
12.6. The Cardholder agrees that in the event of change in 
signatories, CBD can proceed with newly signed DDA Form signed by 
the new signatories without obtaining a signed cancellation from 
existing signatories. 
 
12.7. The Cardholder acknowledges that the UAE Central Bank 

ر في دولاة ارماارات العربيّاة   -12 بطااقاات   –المتّحادة  نِّظاام الَخصاااام الُمبااشااااِّ

 االئتِّمان

ر في دولة اإلمارات   12-1 ََِ ََم الُمباشَ باختيار طريقة الد فع بموِجب نِاام الخهصَ

ر في ارماراتالعربي ة المت حدة  " "(، يوافق حامل نِّظام الَخصااام الُمباشاااِّ

 البطاقة على:

ر في اإلَمارات  أ( ََِ ََم الُمَباشََ أنو يُحكهم ويهلتِزم بقواَعد نَِاام الخهصََ

ر  قَواعد " "( وجميع وعائق ونماذج نِاام  نِّظام الَخصااام الُمباشاااِّ

ر في اإلمارات وما يت َصل بُ من َشروط  وأحكام؛   َصم الُمباشَِ الخه

 و

أنو يُخِطر بنك دبي التجاري في حال طرأ ت ييَر على الت فاصََيل   ب(

ر في اإلمارات و/ أو  ََِ ََم الُمباشََ الواردة في نماذج نِاام الخهصََ

 نموذج طلب البطاقة؛ و

ر   ج( أنو يدفع أي  رسََوم  أو مصََاريف  تتعل ق بنِاام الخهصََم الُمباشََِ

 في اإلمارات؛ و

أال  يُباِدر إلى تقديم طلب  إلغالق الحسَاب إلى الوقا الذي يحين  د(

ر  " ََِ ََم ُمباشَ ََالحية خهصَ ية الَخصااام  فيُ إل اء كل  صَ صاااالحِّ

ر ََوية جميع  الُمباشااااِّ "( أو إلى حين قيام بنك دبي التجاري بتسََ

دة لُ، بما في ذلك رَسوم ومَصاريف بنك   المبالغ القائمة الُمترصَ ِ

َيُث   ََاَبات( البَطاَقة حه ََاب  حسََ دبي التَجاري، فيَما يتعل ق بحسََ

 تكون طريقة الد فع عن طريق صالحية الخهصم الُمباِشر.

يقر  َحاَمل البَطاَقة َبأن  للبَنك الحق  الَكاَمل في مراقَبة ومراجَعة اَلد فَعات   12-2

ر في اإلمارات، ويُمِكنُ إنااء/  التي يتم  أداؤها   عبر نِاام الخهصََم الُمباشََِ

ر في اإلمارات   إل اء/ سََحب خدمات الد فع بموِجب نِاام الخهصََم الُمباشََِ

ََروريًّا، دُون الحاجة   ََبما وعندما يرى ذلك اَ سَ ، حه فق تقديره الخاص  وه

 إلى توجيُ أي  إشعار  إلى حامل البطاقة باذا الُمفاد.

ََم  يوافق حامل ال 12-3 ََدةدة عبر نِاام الخهصَ بطاقة كذلك على أن  الد فعات الُمسَ

ر في اإلمارات هي دفعات ُمت ي ِرة، تتم  ُمقابل المبالغ القائمة غير  ََِ الُمباشََ

ََوم ومصََاريف بنك دبي التجاري، فيما يتعل ق   ََدةدة، بما في ذلك رس الُمس

 بحساب  حسابات( البطاقة.

ي  مطالبة  بإعادة مبالغ سَتتم  فقط بموِجب  إن  حامل البطاقة على علم  بأن  أ 12-4

ر، وبأنة أي  مطالبة  يُمكن فقط أنو تُرفهع خالل  ََِ قواعد نِاام الخهصََم الُمباش

لة بعد استالم الحساب من البنك   الفترة الزمني ة اإللزامي ة الُمحدةدة ذات الص 

لة.  القائم بالد فع يُشير إلى أنُ  قد تم  سداد الد فعة ذات الص 
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shall have no direct or indirect facility towards the Cardholder with 
respect to the operation of the UAEDDS. 
 
12.8. The UAE Central Bank, CBD, the Sponsoring Bank (as 
defined in the DDS Rules) and the UAEDDS shall have no responsibility 
or role in any disputes arising between the Cardholder and the 
Originator (as defined in the DDS Rules). 
 

ََكوى إلى   12-5 ديم شََ ُ تَق ة أي  نزاع ، يهِحق  َل اَل ُ في َح ة أنَ  اَق اَمل البَط يهتفاةم َح

مصََرف اإلمارات العربي ة المت حدة المركزي، الذي سََيقوم بدهوره بتنفيذ  

ا.  إجراءات فإ  الن زاع بحسهب ما يراه ال ما

ََين َبالت وقيع، يُمكِ  12-6 اََ ن يوافق َحاَمل البَطاَقة على أنَ ُ في َحاَلة ت ي ر الُمفوة

ر   َصم الُمباشَِ ي في اَستخدام نموذج َصالحية الخه لبنك دبي التجاري المَءِ

دد، دُون الحَاجَة إلى   ََين بَالت وقيع الجَُ اََ ا من قِبَل الُمفوة الُموقةع حَدي َا

اين بالت وقيع الحالي ين.  الحصول على إل اء ُموقةع من الُمفوة

حدة المركزي لي   يقر  حامل البطاقة بأن  مصََرف اإلمارات العربي ة المت   12-7

رة  يُمِكنُ إتاحتاا لحامل البطاقة فيما   ََِ رة  أو غير ُمباش ََِ لديُ أي  خدمة  ُمباش

 يتعل ق بتطبيق ناام الخهصم الُمباِشر في اإلمارات.

المركزي وبنََك دبي   12-8 المت حََدة  ة  ََرف اإلمََارات العربيََ  ل مصََ ال يتحمََ 

ر(  التجاري والبنك الراعي  كما هو ُمبيةن في قواعد نِا ام الخهصََم الُمباشََِ

  ، ر في اإلمارات أي  مَسؤولي ة، وال يكون لُ أي  دور  َصم الُمباشَِ ونِاام الخه

ئ  كما هو ُمبيةن في  ََِ ََأ فيما بين حامل البطاقة والُمنش في أي  نزاعات  تنش

 قواعد نِاام الخهصم الُمباِشر(.

 
 

13. UNCLAIMED BALANCES 
 

Outstanding credit balances on the Credit Card(s) that have not been 
claimed by the Cardholder and/or remain unclaimed by the 
Cardholder for a period of one (1) year will be considered unclaimed. 
The Bank will attempt to communicate to the Customer of the 
unclaimed amount and in case no claims are received within three 
(3) months of the communication, whether written, electronic or 
verbal (recorded), the dormant balances shall be moved to an 
unclaimed balances account within the bank.  
 

دة َغير ال -13  ُمطالَب بهااألرصِّ

ة  بَطاَقات( االئتَمان التي لم   ائَمة على بَطاَق ة الَق د ائَن تُعتبهر األرصََََدة اَل

ل  ا من قَِب ب بَا الَه ا تزال غير ُمَط ة و/ أو التي َم اَق اَمل البَط ا َح ب بَا الَِ يَُط

دة  غير ُمطالهب باا. هذا، ويُحاِول  1حامل البطاقة لمد ة عام  واحد    ( أرصََِ

ل مع العميل صََاحب ال مبلغ غير الُمطالهب بُ، على أنُ  في البنك الت واصََُ

ل  3حال لم يتلقة البنك أي  مطالبات  في ُغَءون عالعة   ( أَشار  من الت واصَُ

ل(، يتم    جة فايًّا  ُمَس ل ِكتابيًّا أم إلكترونيًّا أم َش واَء أتم  الت واصَُ مع العميل، َس

كة إلى حَساب األرصَدة غير الُمطالهب باا لدى    نقل األرصَدة غير الُمتحر ِ

 البنك.

 
14. MOBILE WALLET PAYMENTS 

 
The following terms and conditions (Terms of Use) govern the use of 
Credit Cards and Debit Cards (Cards) issued by Commercial Bank of 
Dubai, a Public Joint Sector company (CBD) with the Mobile Wallet 
Application (Service) enabled on compatible Devices of the 
Customer from time to time. 
 
These Terms of Use form a binding legal agreement between the 
Customer and CBD (the Bank) and apply to the Customer and/ or 
anyone else the Customer authorizes to use the Cards for the 
Service. Customer is requested to review the Terms of Use carefully 
before adding or using any Card in the Mobile Wallet Application 
because, by doing so, the Customer agrees to be bound by the 
Terms of Use. The Terms of Use is to be read in conjunction with the 
CBD Mobile Banking Terms & Conditions, Credit Card Terms & 
Conditions and Terms & Conditions for CBD Banking and Account 
Services. In case of inconsistency between these terms and 
conditions and the Terms of Use, the Terms of Use shall prevail. 
 
14.1. Consent 
 
By enabling the Customer’s Card issued by CBD for mobile payments 
on the Mobile Wallet Application at its request, the Customer 
hereby authorizes CBD to share its information with certain Wallet 
Providers to enable his/her Card to operate on the Mobile Wallet 
Application, and to improve their products and services. CBD will 

ال -14  الدَّْفع َعبر َمحفَظة الَجوَّ

روط االسَََتخدام( اسَََتخدام بطاقات    روط واألحكام الت الية  شَََُ م الشَََ  تُنا ِ

ادرة من بنك دبي التجاري، وهو شََركة االئتمان وبطاقات الخصََم   الصََ 

ال   ة الجو  اري( من خالل تطبيق محفَا ك دبي التَج ة  بَن امَ  ة َع مسَََََاهَم

ََتَخدام الت طبيق من  دعةم على أجازة العمَيل الُمتوافَِقة مع اسََ دَمة( المَُ  الخَِ

.  حين  إلى يخر 

ا فيما بين العمي  ل شََروط االسََتخدام هذه ات ِفاقاا قانونيًّا ُملِزما ل وبنك  وتُشََك ِ

ََخص  يخر   ل و/ أو أي  شََ ََري على العمَي ك(، وتسََ اري  البَن دبي التَج

ِاََُ العميل السََتخدام البطاقات للحصََول على الخدمة. هذا، ويُطلهب   يُفو 

من العميل مراجعة شَََروط االسَََتخدام بعناية  قهبل إاَََافة أي  بطاقة في 

ََطَتُ. وبقَياَمُ َبذَلك، يوافق  ََتَخدامَاا بواسََ ال أو اسََ   تطبيق محفَاة الجو 

أ  ا باا. وتُقره العميل على أنو يُحكهم بشََََروط االسََََتخدام هذه ويكون ُملزما

روط وأحكام الخدمات المصَرفي ة عبر  تخدام باالقتران مع َش روط االَس َش

ال لدى بنك دبي التجاري وَشروط وأحكام بطاقات االئتمان وَشروط   الجو 

  وأحكام الخدمات المصََرفي ة وخدمات الحسََابات لدى بنك دبي التجاري. 

ََروط  روط واألحكَام وشََ  ََ وفي حَال وجود تعَاُر   مَا بين هَذه الشََ

ح عندئذ  شروط االستخدام ويتم  العمل باا.  االستخدام، تهرجه

 الُموافَقة 14-1

ال    ادرة من بَنك دبي التَجاري لَلد فع عبر الجو   ََ بتايَئة بَطاَقة العمَيل الصََ

بََذلََك  بِنََاءا على طلََب  من العميََل  ال،  محفاََة الجو  ،  من خالل تطبيق 



 

 Version: 19 January 2022                                                                                                                                       :2022يناير  19إصدار         

17 
 

Classification: Public 

provide the Customer information to the Wallet Providers in 
accordance with CBD Bank’s Privacy Policies. The Wallet Providers 
are contractually obligated to keep this information confidential. 
Additionally, any agreement or terms applicable to the Customer’s 
Card will continue to apply when its Card is enrolled in the Service. 
 
14.2. Security & Confidentially of Access Information 
 
The Customer hereby confirms that this request has been originated 
from a mobile number that is registered in its name. The Customer 
agrees to keep its user name, password, personal identification 
number (PIN), and any other security or access information for the 
Service (collectively, “Access Information”) in a secure and 
confidential manner. The Customer is solely responsible for 
maintaining the physical security of the Device and the 
confidentiality of the Device lock, PIN, Passcode, and other means to 
access the Wallet, Card credentials, or any other personal and 
payment information on or for the Device. On sharing the Device 
and/or means of access to the Device with any person, that person 
may be able to use the Cards and access the personal and payment 
information available in the Wallet. The Customer is required to 
keep the Device and the credentials secure in the same manner as it 
would keep secure cash, cheques, debit or Credit Cards, and other 
personal identification numbers and passwords. If the Customer 
believes that anyone has gained unauthorized access to his/her 
account via his/her mobile device or otherwise, he/she agrees to 
inform CBD of such unauthorized access immediately as provided for 
CBD’s Terms and Conditions applicable on the Card. 
 
14.3. Limitations, Termination & Cancellation 
 
By enabling the Customer’s Card on any Mobile Wallet Application, 
he/she shall be deemed to consent to participate in the Mobile 
Wallet Application in accordance with the relevant Terms and 
Conditions. If at any time the Customer wishes to discontinue use of 
the Service from Mobile Wallet Application, he/she may delete the 
CBD Card from the Service. The Customer uses of the Service may be 
subject to general practices and limits, such as limits on the AED 
(Arab Emirate Dirham) amount or number of transactions during any 
specified time period. CBD reserves the right to impose limits on 
certain Service features, restrict access to some or all of the Service, 
or decline to process a transaction using the Service without prior 
notice to you. 
 
14.4. Limitations of Liability 

 
The Customer agrees that CBD is not responsible for the service 
availed by him/her through any mobile wallet application or for 
his/her usage for any mobile wallet application. The Customer 
expressly acknowledges and agrees that use of the service is at 
his/her sole risk, and CBD shall not be responsible in any manner 
whatsoever for the same including as to satisfactory quality, 
performance, accuracy and effort of any mobile wallet application. 
CBD makes no representations or warranties of any kind, including, 
without limitation, merchantability or the implied warranty of 
fitness for particular purpose and related warranties and 
representations. No oral or written information or advice given by 
CBD will create a warranty not expressly stated in this agreement. 
Should the service prove defective, CBD assumes no liability for the 
costs of all necessary servicing, repair or correction. 

ة بُ   كة المعلومات الخاصَ  ِ  العميل بموِجبُ بنك دبي التجاري لُمَشاره يُفو 

ا للعَمل على  اقتَا ُ/ بَط اقَت افظ إلَعداد بَط دي َخدَمات المَح ِ مع بعإ ُمزو 

د موَنُ من المنتَجات والَخدَمات.   ََين َما يَق ال، وتحسََ تطبيق محفَاة الجو 

ة بالعمي  ََ ََيقوم بنك دبي التجاري بتقديم المعلومات الخاصَ ل إلى  هذا، وسَ

ات الخصَوصَي ة لدى البنك، ويكون  ياَس دي خدمات المحافظ طبقاا لَس ِ ُمزو 

ة هَذه   ََريَ  ا  على سََ الحَف ا َب ديًَّ مون تعَاقَُ ُملزه دو خَدمَات المحَافظ  ِ ُمزو 

المعلومات. وعالوةا على ذلك، يَستمر تطبيق أي  ات فاق  أو َشروط  معمول  

 باا على بطاقة العميل عند إدراج بطاقتُ في الخدمة.

ريَّة معلومات الُوصول 14-2  أمن وسِّ

ل   ََجة ال ُمسَ أ من رقوم هاتف جو  ََِ د العمل بموِجبُ أنة هذا الط لب قد أُنشَ يؤك ِ

تخِدم وكلمة المرور ورقوم الت عريف   م الُمَس مُ، ويوافق على الحفا  اَس باَس

ة بُ   خصََي وأي  معلومات أمني ة أو معلومات وصََول للخدمة خاصََ  الشََ 

ََم ََار إلياا معاا باسَ .     ويُشَ ََري ة  "معلومات الُوصَََول"( بطريقة  يمنة  وسَ

ََؤوليَ ة وحده عن الحَفا  على األمن الَمادي  للجَاا   ل العمَيل المسََ ويتحمَ 

خصَي ورمز المرور  واإلبقاء سَري ة على قفل الجاا  ورقوم الت عريف الشَ 

ََول إلى المحفَاة وبَياَنات اعتَماد البَطاَقة أو أي    وغيره من طرق الوصََ

ة بالد فع على الجاا  أو بخصَوصَُ،  معلومات أخرى شَخصَي ة   أو خاصَ 

  ، ا بأنُ  بمشَََاركة الجاا  و/ أو طرق الوصَََول إليُ مع أي  شَََخص  علما

ََول إلى المعلوَمات   ََتَخدام البَطاَقات والوصََ ََخص اسََ ذا الشََ يُمِكن لَا

الشََََخصََََي ة ومعلومات الد فع الموجودة على المحفاة. ولذا، يهِجب على 

اَنات اال ا  وبَي ا  على الجَا ل الحَف ََلوب  العمَي األسََ ة  َب ة يمَن اد بطريَق عتَم

الُمتةبع نفسُ للحفا  على أمن الن قود والشيكات وبطاقات الخصم واالئتمان  

خصََي وكلمات المرور. وإذا  نة العميل   وغيرها من أرقام الت عريف الشََ 

بأنُ  قد تم  الوصول إلى حسابُ/ حساباا، من قِبل أي  شخص  ب ير تفويإ   

، باستخدام هاتفُ / إن اا يوافق/ توافق    /أو إذن  ال أو خالفُ، فإنُ  هاتفاا الجو 

ََول غير  ذا الوصََ ك دبي التجَاري بَا إبالغ بَن ا َب ُ/ التزامَا على التزاَم

ََروط وأحكام بنك دبي   ب ما تنُص عليُ ش ََه و بُ على الفهور بحس ََرة الُمص

 التجاري الُمطبةقة على البطاقة.

 القُيود وارْنهاء وارلضاء 14-3

ََتخدام بطاقة  / إن اا يُعتبهر/    باسََ ال، فإنُ  العميل على أي  تطبيق محفاة جو 

ا  ال وفقَا ة الجو  ََتراك في تطبيق محفَا د وافق/ وافَقا على االشََ تُعتبهر َق

، في  لة. وفي حال رِغب العميل، في أي  وقا  للشَ روط واألحكام ذات الصَ 

ال، يجو  لُ/   الت وقاف عن اسَََتخدام الخدمة من خالل تطبيق محفاة الجو 

ا عندئذ  حذف بطاقة بنك دبي التجاري من الخدمة. وتخءهع استخدامات  لا

ة، مَ ل القيود على المَبالغ   ََات والقيود الَعامَ  العمَيل للَخدَمة إلى الُمَمارسََ

ة المت َحدة( أو القيود على َعدد  َباَلدرهم اإلَماراتي  درهم اإلَمارات العربيَ 

ة. َهذا، ويحتفظ بَن ة معي َن ك دبي التَجاري  الُمَعامالت خالل أي  فترة  منيَ 

ََول إلى   بحقُ  في فر  قيود  على بعإ ممي زات الخدمة، أو تقييد الوصَ

الَجة أي    اَمل، أو رفإ مَع الَك دَمة َب دَمة أو إلى الَخ ََر الَخ اصََ بعإ عَن

ُمعاملة باسََََتخدام الخدمة، دُون الحاجة إلى توجيُ إشََََعار  ُمسََََبق  إلى  

 العميل باذا الُمفاد.

 ُحدود الَمسؤوليَّة 14-4

ََؤوليَ ة عن الَخدَمة الُمَقدةَمة يوافق العمَي ل أي  مسََ ل على أن  بَنك دبي التَجاري ال يتحمَ 

ََتَخدامَاا ألي    ََتَخداَمُ/ اسََ ال أو عن اسََ إلَيُ/ إليَاا عن طريق أي  تطبيق محفَاة جو 

ال. ويقر  العميل ويوافق صََََراحةا على أن  يكون اسََََتخدام الخدمة   تطبيق محفاة جو 

ة، ولن  ، بأي  َشكل  على مَسؤولي تُ/ مَسؤولي تاا الخاصَ  يكون بنك دبي التجاري مَسؤوالا

  ُ ُث تلبيَت ال من حَي ة أي  تطبيق محفاَة جو  ن مقبوليَ  ََم  ا يتءََ ة، بَم ان، عن الخَدَم َك

م بَنك دبي التَجاري أي  تعَاد ات    د ِ لُمتطل َبات الجودة واألداء واَلدقَ ة والجَاد. َهذا، وال يَُق

مان أو َامانات  من أي  نوع ، بما في ذلك، على َسبيل الم ال ال  واج والءَ  الحَصر، الر 

لة، كما  مانات والتعا دات ذات الصَ  مني للُمالءمة ل ر   معي ن  وغير ذلك من الءَ  الءَ ِ

ئ َاماناا   طي ة  من َشأناا أنو تُنشَِ م أي  معلومات  أو مَشورات  َشفاي ة  أو خه أن  البنك لن يُقد ِ
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ََراَحةا في َهذه االت َفاقيَ ة. وفي َحال عهبَُا وجود عيوب    ل    لم يهِرد صََ في الَخدَمة، ال يتحمَ 

بنك دبي التجاري أي  التزام  أو مسؤولي ة  عن تكاليف جميع ما يلزم من صيانة  وتصليح   

 وتصحيح .  

 
 

15. LOST CARDS/PIN 
 

15.1. The Cardholder shall take reasonable precaution to prevent 
the Card from being lost or stolen. 
 
15.2. The Cardholder shall immediately notify the Bank or login 
to his/her internet banking or mobile banking application to block the 
Card permanently in case of loss or theft of the Card. 
 
15.3. The Cardholder shall notify the Bank if he/she suspects 
unauthorized use of the Card is taking place. 

 
15.4. The Bank will not be liable or responsible for the loss or 
theft of the Card and the Cardholder will be liable for all the Card 
Transactions until the Card has been permanently blocked and Bank 
has been properly notified of the loss or theft of the Card. 

 
15.5. The Cardholder will be liable for any unauthorized use of 
the Card to the extent permissible by law. 
 
15.6. The Cardholder shall be and shall remain fully liable to make 
payments to the Bank for any debit to the Card Account arising from 
Card Transactions, Cash Advances or ATM transactions effected 
through the use of the Card by any person whether with or without 
the knowledge of the Cardholder and irrespective of whether they 
were authorized by the Cardholder or not. 
 
15.7. The Bank may at its absolute discretion issue a Replacement 
Card and a new PIN for any lost or stolen Card under these Terms and 
Conditions or other terms and conditions as the Bank may deem fit. 
 
a) The Cardholder shall fully be liable to the Bank for all Card 

Transactions made with the PIN whether with or without the 
knowledge of the Cardholder. 
 

b) The Cardholder shall use reasonable precautions to prevent the 
loss or theft of the Card and shall prevent the discovery of the 
PIN by any person (including but not limited to family, relatives, 
and/or employers) and shall not disclose the PIN to any person. 
 

c) If the Credit Card is lost or stolen or the PIN is disclosed to any 
person, the Cardholder shall immediately notify the Bank on the 
phone numbers specified by the Bank from time to time and the 
police of the country where such loss or theft or disclosure 
occurred. Such notification shall be followed by signed written 
confirmation or email to the Bank within forty eight (48) hours 
of receipt of notice. Until receipt of such written confirmation, 
the Cardholder will be liable for all Credit Card Transactions on 
the Card Account. The Cardholder also undertakes to take all 
necessary steps to assist the Bank in recovering the missing 
Credit Card. 
 

d) The Cardholder shall be and remain fully liable for the payment 
to the Bank for any debit to the Card Account arising from any 

 فُقدان البِّطاقة و َرْقم التَّعريف الشَّخصي   -15

اَاا يت خذ حامل البطاقة االحتياطات المعقولة تجن باا   15-1 لفقدان البطاقة أو تعر 

 للسرقة.

ََرَقة البَطاَقة، يقوم َحاَمل البَطاَقة على الفهور َبإبالغ   15-2 في َحاَلة فَقدان أو سََ

ة   اباا على منصَ  ابُ/ حَس جيل الد خول في الحال إلى حَس البنك بذلك أو تَس

الخدمات المصَََرفي ة عبر اإلنترنا  أو تطبيق الخدمات المصَََرفي ة عبر 

ال لحهار البطاقة    ناائيًّا.الجو 

ََتَباهَاا في أي    15-3 اَهُ/ اشََ ََتَب يقوم َحاَمل البَطاَقة َبإبالغ البَنك في َحال اشََ

و  بُ للبطاقة.  استخدام  غير ُمصرة

ل أي  مسؤولي ة عن فقدان أو سرقة البطاقة،   15-4 ا وال يتحم  لن يكون البنك ُملزما

ََؤوالا عن جميع ُمَعامالت البَطاَقة إلى أنو يتم    ويكون َحاَمل البَطاَقة مسََ

ََول بفَقدان   ب األصََ ا وإبالغ البَنك حسََََه البَطاَقة أو حار البَطاَقة نَاائيًَّ

ااا للسرقة.  تعر 

و بُ للبطاقة  يكون حامل البطاقة مسَََؤوالا عن أي  ا 15-5 سَََتخدام  غير ُمصَََرة

 بالقدر الذي يُجيزه القانون.

ََؤوليَ ة   15-6 ل كامل المسََ ا ويتحمَ  ا تامًّ ا التزاما يكون حامل البَطاقة ويَال  ُملتزما

عن أداء الد فعات إلى البنك عن أي  رَصيد  مدين  على حَساب البطاقة ينَشأ  

جاا  الص راف ا لي  عن ُمعامالت البطاقة أو الس لف النقدي ة أو ُمعامالت  

، سواَء أأُجِريها تلك  التي يتم  تنفيذها باَستخدام البطاقة بواَسطة أي  َشخص 

ا إذا كان  رف الن ار عم  الُمعامالت بِعلم حامل البطاقة أم دُون ِعلمُ، وبصَه

 ذلك قد تم  بتفويإ  من حامل البطاقة أم ال.

ََِدر بَط 15-7 فق تَقديره الُمطلهق، أن يُصََ اَقة َبديَلة ورقوم تعريف  يجو  للبَنك، وه

، طبقاا لاذه   ََروقة  ا عن أي  بطاقة  مفقودة  أو مسَ ََا ََي جديد ِعواَ ََخصَ شَ

ََروط  وأحكام  أخرى يراها البنك   روط واألحكام، أو بناءا على أي  شَ  ََ الشَ

 مناسبةا.

ََؤولي ة تجاه   أ( ل كامل المسََ ا ويتحم  ا تامًّ يلتزم حامل البطاقة التزاما

ََتخَدام رقوم   البنَك عن جميع ُمعَامالت البطَاقَة التي تتم  بَاسََ

ََواَء أأُجريا الُمعاملة بِعلم   خصََي الخاص  باا، س  ََ الت عريف الش

 حامل البطاقة أم دُون ِعلمُ.

يت َخذ حامل البَطاقة االحتَياطات المعقولة تجن بَاا لفَقدان البَطاقة أو   ب(

ااا للسرقة، ويتعي ن عليُ أنو يهحول دُون معرفة أي  شخص    تعر 

، أفراد األسََرة و/ أو األقارب و/ أو   بما في ذلك، دُون ما حصََر 

ح عن رقوم  خصَي، وأال  يُفصَِ أصَحاب العمل( برقوم الت عريف الشَ 

.  الت عريف الش خصي إلى أي  شخص 

في حالة فقدان أو سَََرقة بطاقة االئتمان، أو اإلفصَََاو عن رقوم  ج(

، يتعي ن على حامل البطاقة   خصََي إلى أي  شََخص  الت عريف الشََ 

دهَا    أنو يُخِطر التي يُحَد ِ البنَك على الفهور على أرقَام الاواتف 

رطة بالد ولة التي وقع فياا    ََ ، وإبالغ الشَ البنك من حين  إلى يخر 

ََاو، على أنو يعقُب ذلك، في   رقة أو اإلفصََ  ََ حادث الفقد أو السََ

ََون عمانية وأربعين   ََاعة من تلق ي البنك لاخطار  48ُغءَ ( سَ

ََال حامل البطاقة لتأكي طي   ُموقةع بواسََطتُ أو  المذكور، إرس د  خه
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Card Transactions, goods or services supplied by the Merchants, 
Cash Advances or ATM transactions effected through the use of 
the Card by any person whether with or without the knowledge 
of the Cardholder and irrespective of whether they were 
authorized by the Cardholder or not. 
 

e) The Bank may at its sole discretion issue a replacement for any 
lost or stolen Card subject to the terms and conditions as the 
Bank may consider appropriate and at a fee determined by the 
Bank from time to time. 
 

f) In the event that the lost or stolen Card is recovered by the 
Cardholder, he shall immediately return the same cut in half to 
the Bank without using it. The Cardholder shall not use the PIN 
after reporting. 

 

ََتالم هذا الَت أكَيد   ََالة بريد إلكتروني بَاذا الُمَفاد. ولحين اسََ رسََ

ؤوالا عن جميع الُمعامالت التي   الخهطي، يكون حامل البطاقة مَس

ََاب البطاقة. ومن جاة   ََتخدام بطاقة االئتمان على حسََ تتم  باسََ

افَ   ة َك ات خَاذ الخطوات الال َم ة َب ل البطَاَق د حَاَم ةا  أخرى، يتعاَ 

 لمساعدة البنك في استرجاع بطاقة االئتمان المفقودة.

اَمل  د( ل َك ا ويتحمَ  امًَّ ا َت ا التزامَا ل  ُملتزمَا ة ويَا اَق اَمل البَط يكون َح

دة مدينة ُمَستحقةة للبنك على حَساب   المَسؤولي ة عن دفع أي  أرَصِ

ََلع  أو   ة أو سََ اَق البَط امالت  َب اَقة، والتي تنشََََأ عن أي  ُمَع البَط

لف  نقدي ة  أو ُمعامالت  من خدمات  يتم تلق ياا م ن قِبل الت جار أو سَُ

ة   اَق دام البَط ََتَخ اسََ ا َب ذَه اف ا لي يتم  تنفَي ََر  ا  الصََ خالل جَا

، سَواَء أأُجِريها تلك الُمعامالت بِعلم حامل   بواسَطة أي  شَخص 

ا إذا َكان ذَلك َقد تم    رف الن ار عمَ  ََه البَطاَقة أم دُون ِعلَمُ، وبصََ

 بتفويإ  من حامل البطاقة أم ال.

ا  ه( ، أن يَُصِدر بطاقة بديلة ِعواا فق تقديره الخاص  يجو  للبنك، وه

روط واألحكام   ، بناءا على الشََ  عن أي  بطاقة  مفقودة  أو مسََروقة 

دها البنك من  سَوم التي يُحد ِ التي يراها البنك مناسَبةا، وُمقابل الر 

.  حين  إلى يخر 

مسَروقة،  في حال اسَترجاع حامل البطاقة للبطاقة المفقودة أو ال و(

يتعي ن على حامل البطاقة إعادتاا إلى البنك مقطوعة إلى نصفين  

ََتَخدام رقوم  ََتَخدمَاا. وال يجو  لَحاَمل البَطاَقة اسََ دُون أنو يسََ

 الت عريف الش خصي الخاص  بالبطاقة بعد إبالغُ عن فقداناا.

 
 

16. CARD EXPIRY 
 

The Cardholder may only use the Card for transactions within the 
Credit Limit assigned to the Card Account and until the expiry date 
embossed on its face. Upon Expiry or at any time during the Term of 
the Card, Bank reserves the right to cancel/withdraw/deactivate the 
card without prior notice and shall notify the Cardholder on such 
actions. Under such a scenario, the Bank shall not be liable for any loss 
or damage howsoever incurred or suffered by the Cardholder or a 
merchant.  
 

ية   -16  البِّطاقةانتِّهاء صالحِّ

ان    د االئتَم اق َح ة فقط في نَط اَق دم البَط ََتَخ ة أنو يسََ اَق ل البَط اَم يجو  لَح

الحية المنقوش على  اب البطاقة وحتى تاريخ انتااء الصَ  ص لحَس الُمخصَة

ََريان البطاقة، أو في أي  وقا    الجاة األمامي ة من البطاقة. وِعند انتااء سَ

ب/ تعطيل البطاقة  خالل مد ة البطاقة، يحتفظ البنك بالحق في إل اء/ سََََح

، على أنو يُخِطر حامل البطاقة باذه اإلجراءات. وفي  ََبهق  دُون إشََعار  ُمس

ا أو مسََؤوالا عن أي  خسََائر  أو  ِم ل هذا السََيناريو، ال يكون البنك ُملزما

.  أارار  أيًّا كانا يتكبةدها أو يتعر   لاا حامل البطاقة أو أي  تاجر 

 

 
17. RENEWAL 

 
17.1. The Card shall be valid for the period specified on the Card 
and can be used within that period only. 
 
17.2. The Cardholder authorizes the Bank to renew the Card at 
the expiry date, and the renewal Fees will be debited annually to the 
Card Account. 
 
17.3. The Bank will continue to renew the Card unless the 
Cardholder requests the Bank not to renew the Card by notifying the 
Bank in writing at least one (1) month before the expiry date of the 
Card. 
 
17.4. Automatic renewal of the Card is subject to the satisfactory 
maintenance of the Card Account. 
 

 التَّجديد -17

تسََري صََالحية البطاقة للفترة الُمحدةدة على البطاقة، ويُمِكن اسََتخداماا   17-1

 خالل تلك الفترة فقط.

الحَية،   17-2  ََ ِ  حامل البَطاقة البَنك بتَجديد البَطاقة في تاريخ انتَااء الصََ يُفو 

 على أنو يتم  خصم رسوم الت جديد سنويًّا من حساب البطاقة.

يسَََتمر البنك في تجديد البطاقة، ما لم يطلُب حامل البطاقة من البنك عدم  17-3

مُ إلى البنك قهبل َشار  واحد    طي   يُقد ِ (  1تجديد البطاقة، بموِجب إَشعار  خه

 على األقل من تاريخ انتااء صالحية البطاقة.

ة   17-4 ائي للبَطاَقة إلى األداء الُمرِ  لحسََََاب البَطاَق د الت لَق ع الت َجدَي ََه يخءََ

صيد في الحساب.  باإلبقاء على الحد  األدنى من الر 

 
18. CANCELLATION OF CARD 

 
18.1. Notwithstanding the payment provisions outlined under 

 إلضاء البِّطاقة -18
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clause 5 above, all amounts outstanding on a Card Account(s) 
including that of all Supplementary Cards together with the amount 
incurred by the use of the Card but not yet charged to the 
Cardholder’s Card Account shall be payable immediately in full upon 
the Cancellation of this Agreement. 
 
18.2. The Primary Cardholder may at any time notify the Bank of 
his/her intention to close the Card Account and cancel the use of all 
Cards, by giving a notice in writing and returning all cards cut into half 
to the Bank. The Card Account shall be closed only after the receipt 
by the Bank of full payment of all the Charges and liabilities under the 
Card Account. 
 
18.3. In the event of the Supplementary Cardholder(s) cancelling 
his/her Card, the Primary Cardholder shall continue to be liable to 
CBD for all the Charges and other liabilities in accordance with these 
Credit Card Terms & Conditions. 
 
18.4. The Bank may at any time recall, withdraw, suspend and 
close all or any Card Account and cancel its/their use with or without 
giving prior notice to the Cardholder(s).The Cardholder(s) shall 
immediately after such recall, return such Card(s) cut in half to the 
Bank and make full payment of all Charges and liabilities to the Bank. 
 
18.5. The Bank shall not be liable to refund the annual 
membership or renewal fee in the event of cancellation of the Card(s). 
 
18.6. In the event of death of a Cardholder, the estate of the 
Cardholder will be responsible for setting off the outstanding 
balances on the Card Account and shall keep the bank indemnified 
against all costs (including legal Fees and Charges) and expenses 
incurred in recovering such outstanding balances. 
 
18.7. In the event that any security is held by the Bank as 
collateral for the issuance of the Card(s), the Bank reserves the right 
to retain such security for a period of at least forty five (45) days 
following the cancellation of the Card(s) whether cancelled by the 
Cardholder or the Bank. The Bank may retain such Security 
subsequent to cancellation of the card where the Cardholder is 
leaving the UAE or where the Card Account is taken over by another 
bank in UAE. 
 

ب البَند ر 18-1 ََوص عليَاا بموجَِ رف الن ار عن أحَكام اَلد فع المنصََ ََه    5بصََ

ب  حسََََابات(  أعاله، تكون جميع المبالغ القائمة الُمسََََتحقةة على حسََََا

ات   دة على جميع البطَاَق ِ ََ الغ الُمترصَََ ك جميع المَب ة، بمَا في ذَل البطَاَق

ََتخدام البطاقة، ولكن لم يتم    ََئ عن اس ََافةا إلى المبلغ الن اش ََافي ة إا اإلا

ََاب البطاقة، مطلوبة وواجبة الد فع بالكامل فهور  ََيلَاا بَعد من حسََ تحصََ

 إل اء هذه االت فاقي ة.

، أنو يُخِطر البَنك بعهزَمُ على إغالق    يجو  لَحاَمل البَطاَقة، في 18-2 أي  وَقا 

طي     حسَََاب البطاقة وإل اء اسَََتخدام جميع البطاقات، بموِجب إشَََعار  خه

مُ إلى البنك باذا الُمفاد وَشريطة إعادتُ لجميع البطاقات مقطوعة إلى   يُقد ِ

ََتالم   ََاب البطاقة فقط بعد اسَ ََفين إلى البنك، على أن  يتم  إغالق حسَ نصَ

ََاب البطاقة    البنك لجميع ََتحقةة الد فع على حسَ ََوم وااللتزامات ُمسَ سَ الر 

 بالكامل.

18-3   /ُ ة بَطاقَت ة  البَطاَقات( اإلاََََافيَ  اء َحاَمل  َحاملي( البَطاَق في َحال إلَ 

بطاقتاا اإلاََافي ة، يال  حامل البطاقة الرئيسََي ة مسََؤوالا تِجاه البنك عن 

ََتحقة  ََاريف وغيرها من االلتزامات الُمسََ ََوم والمصََ سََ ة طبقاا  جميع الر 

 لشروط وأحكام بطاقات االئتمان هذه.

اء وتعليق وإغالق جميع أو  18-4 ادة وإلَ  ب إَع ، طَل ك، في أي  وَقا  يجو  للبَن

ابات( بطاقة، وإل اء اَستخدامُ/ اَستخداماا، دُون الحاجة   أي  حَساب  حَس

إلى توجيُ إشََعار  ُمسََبق  إلى حامل  حاملي( البطاقة باذا الُمفاد. ويلتزم  

ََتالَمُ لَاذا الط َلب، َبإَعادة َهذه البَطاَقة  َحاَمل    َحاملو( البَطاَقة، فهور اسََ

ََوم  سََ الر  ََفين، ودفع جميع  إلى البنََك مقطوعََة إلى نصََ  البطََاقََات( 

 وااللتزامات إلى البنك بالكامل.

ال يكون البنك مسََؤوالا عن إعادة رسََوم العءََوي ة والت جديد السََنوي ة في  18-5

  البطاقات(.حالة إل اء البطاقة  

ياء على تِركهتُ مسََؤولون عن  18-6 في حالة وفاة حامل البطاقة، يكون األوصََِ

ََاب البطاقة، ويلتزمون  ََدةدة على حس ََوية األرصََدة القائمة غير الُمس تس

ََوم واألتعَاب   سََ الت كَاليف  بمَا في ذلَك الر  البنَك عن جميع  بتعويإ 

ده لاذه األرصََدة  القانونية( والمصََاريف التي يتكب دها البنك في اسََتردا

 غير الُمسدةدة.

في حالة احتفا  البنك بأي  امان بخصوص إصدار البطاقة  البطاقات(،   18-7

ل عن  َمان َلدَيُ لَمد ة  ال تقَِ  ََ يحتفظ البَنك َبالحق  في اإلبَقاء على َهذا الءََ

ََة وأربعين   ََواَء أتم   45خمسََ ا عِقب إل اء البطاقة  البطاقات(، سََ ( يوما

َََطة َحاَمل ا ا بواسََ اؤَه ذا  إلَ  ا  بَا ك االحتَف ك. ويجو  للبَن ة أم البَن اَق لبَط

َمان بَعد إلَ اء البَطاَقة عَند ُمَ ادرة َحاَمل البَطاَقة َلدوَلة اإلَمارات    ََ الءََ

ة   َك يخَر في دوَل ة بَن ا يتولى حسَََََاب البطَاَق دَم ة المت حَدة أو عَن العربيَ 

 اإلمارات العربي ة المت حدة.

 
 

19. NOTICES 
 
19.1. The Cardholder must promptly notify the Bank at all times 
in writing of any change in his/her employment, business, contact 
details and any other information stated in the Application. Failing to 
update the employment, business and contact details shall result in 
not receiving in any communications not limiting to Statement of 
Accounts and thereby making the Cardholder liable for all 
consequences associated to non-receipt of communication from the 
Bank. 
 
19.2. If the Cardholder is away from the UAE for more than thirty 
(30) days, payments due under the Card Account should be settled 

 ارْشعارات -19

طيًَّا َبأي   19-1 ا وخه َََعار البَنك فورا ينب ي لَحاَمل البَطاَقة، في األوَقات َكافَ ةا، إشََ

ََاطاا الت جاري أو بيانات   ََاطُ/ نشََ ت يير  يطرأ على عملُ/ عملاا أو نشََ

ة بُ/ باا أو أي  معلومات  أخرى يهِرد ذكرها في نموذج   ََ االت صََال الخاص

ا بأنُة إنو لم يهِرد إلى البنك تحدي اا ب ََاط  الط لب، علما ََع العمل أو الن شََ واََ

بَالن تيجَة أي    ََال، لن يتلقة حَامَل البطَاقَة  الت جَاري وبيَانَات  االت صَََ

، بما ال يقتصََر على كشََوفات الحسََاب، ويكون عندئذ  حامل  ُمراسََالت 

ََتالَمُ  َََلة بَعدم اسََ ََؤوالا عن جميع الت بَعات المت صََ ا ومسََ البَطاَقة ُملزمَا

 ُمراسالت  من جانب البنك.
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seven (7) days prior to his/her departure. 
 
19.3. If the Cardholder leaves UAE permanently the Bank 
reserves the right to cancel the Card upon notification of such 
departure. 
 
19.4. All Cards, PIN, Statements of Accounts, demands or any 
other communication under these Terms and Conditions may be 
delivered personally or sent by courier to the address of the 
Cardholder as stated in the Application or other address of Cardholder 
as last notified to the Bank in accordance with Clause 11.1 above. 
Communications shall be deemed to be served to the Cardholder on 
the day of delivery if delivered by hand or on the next business day 
after posting if delivered by courier. All communications under these 
Terms and Conditions sent to either the Principal Cardholder or the 
Supplementary Cardholder shall be deemed to be sent to both of 
them. 
 
19.5. Instructions sent by the Cardholder to the Bank through 
facsimile shall be considered valid and binding on the Cardholder and 
the Bank may act upon such instructions. The Bank may use copies of 
such facsimile transmissions as evidence in any court of law. 
 

م   19-2 ُ  في َحال اعتهزه اَئ ة المتَحدة وبَق ادرة اإلَمارات العربيَ  ة ُمَ  اَق َحاَمل البَط

ََوَية اَلد فَعات  30َخارج اَلد وَلة لفترة  تزَيد عن عالعين   ب تسََ ا، يهَجِ ( يومَا

(  7الُمسَتحقةة على حسَاب البطاقة قهبل ُم ادرتُ/ ُم ادرتاا الد ولة بسَبعة  

 أيام.  

َََفة   في َحال ُمَ ادرة َحاَمل البَطاَقة َلدوَلة اإلَمارات العربيَ   19-3 ة المتَحدة بصََ

، يحتفظ عندئذ  البنك بالحق  في إل اء البطاقة بموِجب إشَعار    ناائي ة  ودائمة 

 يتلق اه البنك باذه الُم ادرة.

يجو  تَسليم جميع البطاقات ورقوم الت عريف الشَ خَصي وكَشوفات الحَساب   19-4

  والط لبات أو أي  ُمراسالت  أخرى بموِجب هذه الش روط واألحكام شخصيًّا 

ريع على عنوان حامل البطاقة الوارد في  ل عبر البريد السََََ  أو أنو تُرسََََه

ب اإلشََََعار   ََه نموذج الط لب أو على أي  عنوان  يخر  لحامل البطاقة بحسََ

د ر ا للبَن ك ِطبقَا ذَل ك َب ة إلى البَن ل البطَاَق ُ من حَاَم    1- 11األخير الُموجَة

لها إلى حامل البطاقة ف ليم  أعاله. وتُعتبهر الُمراَسالت قد أُرسَِ ي تاريخ الت َس

ََليماا باليد، أو في يوم العمل الت الي إليداعاا بالبريد في حالة   في حالة تسَ

ريع. هذا، وتُعتبهر جميع الُمراسَالت بموِجب هذه   إرسَالاا عبر البريد السَ 

ا إلى حامل البطاقة الرئيسَََي ة أو  روط واألحكام التي يتم  إرسَََالاا إمة الشَََ 

 رِسلها إلى كلياما.حامل البطاقة اإلاافي ة قد أُ 

اكو    19-5 ك عبر الَف ة إلى البَن ل البطَاَق لاَا حَاَم ََِ تُعتبهر الت عليمَات التي يُرسََ

ف على  ََارية وُملِزمة لحامل البطاقة، ويجو  للبنك الت صََرا صََحيحة وس

اَوء هذه الت عليمات. ويحق  للبنك اسَتخدام نُسَخ  من رسَائل الفاكو  هذه  

 كدليل إعبات لدى أي  محكمة.

 
20. EXEMPTIONS AND EXCLUSION OF LIABILITY 
 
20.1. The Bank shall not be liable for any loss or damage 
whatsoever incurred or suffered by the Cardholder by reason of the 
Bank, a Merchant, any other bank or financial institution, an ATM or 
any other party refusing a Card Transaction or refusing to accept the 
Card, the Card Numbers or the PIN or refusing to extend or provide 
Cash Advances. 
 
20.2. The Bank shall not be responsible for the refusal by any 
Merchant or member institution of VISA / MasterCard International 
to honor or accept the Card or for any defect or deficiency in the 
goods or services supplied to the Cardholder by any Merchant or, 
where applicable, for any breach of non-performance by a Merchant 
for a Card Transaction. 
 
20.3. In the event of any dispute between the Cardholder and a 
Merchant, any other bank or financial institution or any other person, 
the Cardholder’s liability to the Bank shall not in any way be affected 
by such dispute or any counterclaim or right of set off which the 
Cardholder may have given against such Merchant or bank or financial 
institution or person. 
 
20.4. The Bank shall bear no responsibility or liability towards the 
Cardholder for any loss or damage to the Cardholder arising from any 
disruption, failure or defect in any ATM, electronic device, 
communication system, facilities, data processing system, transaction 
link, or any other cause or reason whether beyond the control of the 
Bank, or otherwise that prevents the Cardholder from completing a 
Card Transaction. 
 

 الَمسؤوليَّة  ارْعفاءات واستِّثناء -20

ل البنك أي  التزام  أو مَسؤولي ة  عن أي  خَسائر  أو أَارار  أيًّا كانا   20-1 ال يتحم 

فإ البنك أو تاجر  أو بنك    يتكب دها أو يتعر   لاا حامل البطاقة بسََبب ره

اف يلي أو أي  طرف  يخر   ََر  ََة  مالي ة  أخرى أو جاا  صَ ََسَ يخر  أو مؤسَ

قبول البَطاَقة أو رقوم البَطاَقة أو رقوم الت عريف  لُمَعامَلة َبالبَطاَقة، أو رفإ  

.  الش خصي، أو رفإ منح أو تقديم ُسلف  نقدي ة 

لن يكون البنك مسََؤوالا عن رفإ أي  تاجر  أو مؤسََسََة  ُعءََو  في فيزا   20-2

ارد  ََترَك اسََ ة »َم د وليَ  ارد اَل ََترَك اسََ ال« وَم ََوَن اشََ ة »فيزا إنترَن د وليَ  اَل

ة،   د« اعتِمَاد أو قهبول البطَاَق دواَي ب  في وورَل ل  أو عَي أو عن وجود خَل

ي ُما   ، أو، حه لع أو الخدمات الُمقدةمة إلى حامل البطاقة من قِبل أي  تاجر  السَ 

أي  تََاجر  لُمعََاملََة   ذلََك، عن أي  إخالل  أو عََدم تنفيََذ  من قِبََل  ينطبق 

 بالبطاقة.

، أو بَنك  يخر  ،أو   20-3 اجر  أ أي  نزاع  بين َحاَمل البَطاَقة وأي  َت في َحال نشََََه

، فإنة مسََؤولي ة حامل البطاقة  مؤسََ سََة  مالي ة  أخرى ،أو أي  شََخص  يخر 

الن زاع أو أي    تِجَاه البنَك لن تتَأعةر، بَأي  حَال  من األحوال، بِم َل هَذا 

ة قد يكون لحامل البطاقة اََد ذلك الت اجر،   ُمطالبة  ُمتقابِلة  أو حق  مقاصََ 

 أو البنك، أو المؤسسة المالية ،أو الش خص.

ل البنك أي  مسَؤولي ة  أو التزام  تِجاه حامل البطاقة عن أي  خسَائر   ال  20-4 يتحم 

اء أي  توقاف  أو خلل  أو ُعطل  في  ق بحامل البطاقة من جر  أو أاََرار  تلحه

اف يلي، أو جاا  إلكتروني ،أو ناام ات صَال ،أو خدمات،   أي  جاا  صَر 

،  أو ناام ُمعالجة للبيانات ،أو رابط ُمعاملة ،أو أي    غ  يخر  سََبب  ،أو ُمسََو 

ا يؤد ي إلى   ا عن نطاق سَََيطرة البنك أم غير ذلك، ممة سَََواَء أكان خارجا

 منع حامل البطاقة من إتمام ُمعاملة البطاقة.

 

 
21. INDEMNITY 21-   التَّعويض 
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The Cardholder undertakes and agrees to indemnify the Bank against 
any loss, damage, liability, costs, and expenses whether legal or 
otherwise which the Bank may incur by reason of these Terms and 
Conditions or any breach thereof or the enforcement of the Bank’s 
right as herein provided. 
 

ائر  وأاَرار  يتعا د حامل البطاقة ويوافق على تعويإ البنك عن أي    خَس

ََواَء أكانا قانوني ة أم غير ذلك، قد  ، سَ ََاريف  والتزامات  وتكاليف  ومصَ

روط واألحَكام أو أي  إخالل  بَاا أو إنَفاذ   ََ َََبب َهذه الشََ يتكبَةدَها البَنك بسََ

فق المنصوص عليُ في الش روط واألحكام الماعلة.  حقوق البنك وه

 

22. GENERAL 
 
22.1. The Cardholder undertakes to sign such further documents 
from time to time as required by the Bank. 
 
22.2. The Bank shall be entitled to appoint an agent to collect all 
sums due to the Bank from the Cardholder under these Terms and 
Conditions. 
 
22.3. The Cardholder authorizes the Bank to record any 
instruction and to use such records as evidence in a court of law or 
other legal proceedings. 
 
22.4. The rights and remedies provided under these Terms and 
Conditions are cumulative and not exclusive of any rights or remedies 
provided by law. 
 
22.5. These Terms and Conditions are binding upon the 
Cardholder and cannot be assigned to anyone else. 

 
22.6. The Bank may from time to time run campaigns involving 
but not limited gifts, loyalty points, statement credit. Each campaign 
will be accompanied by specific campaign Terms & Conditions which 
have to read in conjunction with the applicable General Terms and 
Conditions.  
 
22.7. Each of these Terms and Conditions shall be severable and 
distinct from one another. If at any time any one or more of these 
Terms and Conditions is found to be invalid, illegal or unenforceable, 
the remainder of these Terms and Conditions shall be unaffected by 
such unenforceability, invalidity or illegality. 
 
22.8. The Bank may at any time waive any of these Terms and 
Conditions or any default or breach by the Cardholder, provided that 
such waiver is given in writing by the Bank. No waiver shall be inferred 
from or implied by any act or omission of the Bank unless expressed 
in writing by the Bank. Any waiver shall operate only as a waiver of 
the particular matter to which it relates and shall not operate as a 
waiver or release of any of these Terms and Conditions. 

 
22.9. The Cardholder agrees to be bound by these Terms and 
Conditions as well as the Schedule of Fees and Charges published by 
the Bank and authorizes the Bank to take any action as it deems 
appropriate in-case of a non-adherence by the Cardholder in any 
form.  

 
22.10. The Cardholder agrees to abide by these Terms & 
Conditions and shall be held liable including any legal or non-legal 
action by the Bank should the Cardholder be in violation or non-
adherence of these Terms & Conditions. The Bank may at its own 
discretion decide on the course of action and penalty it may impose 
on the Cardholder.  
 

ة -22  أحكام عامَّ

ََافيَ ة َقد   22-1 د َحاَمل البَطاَقة بتوقيع أي  وَعائق إاََ يطلُبَاا البَنك من حين  يتعاَ 

.  إلى يخر 

يِحق  لبنك دبي التجاري تعيين وكيل لتحَصيل جميع المبالغ ُمَستحقةة الد فع   22-2

 من حامل البطاقة إلى البنك بموِجب هذه الش روط واألحكام.

ذه   22-3 ََتخَدام َه ات، واسََ ل أي  تعليَم ََجَي ك بتسََ ة البَن ل البطَاَق ِ  حَاَم يُفو 

دى أ ات َل ل إعَب دلَي ََجيالت َك ة  الت سََ انونيَ  ة أو في أي  إجراءات َق ي  محكَم

 أخرى.

روط واألحكام   22-4 تكون الحقوق والت دابير االنتصََََافي ة الواردة في هذه الشََََ 

 تراكمي ة وال تسته ني أي  حقوق  أو سبِل انتصاف  ينص  علياا القانون.

روط واألحكام ُملِزمة لحامل البطاقة وال يجو   22-5 الت ناُ ل عناا تُعهد هذه الشَََ 

.  إلى أي  شخص  يخر 

ن، على سََبيل الم ال   22-6 يجو  للبنك من حين  إلى يخر  تنايم حمالت تتءََم 

صََيد الد ائن على كشََف الحسََاب،   ال الحصََر، الادايا ونقاط الوالء والر 

ة  لاذه الحملة، على  يُث تكون كل  حملة مَشفوعة بَشروط  وأحكام  خاصَ  بحه

روط  ََ أ هذه الشَ روط واألحكام    أنو تُقره  ََ ة باالقتِران بالشَ  ََ واألحكام الخاصَ

ة المعمول باا.  العام 

ا عن باقي   22-7 روط واألحكام منفصَالا ومسَتقالا ومتمي زا يكون كلٌّ من هذه الشَ 

ََرط  أو حكم   ، بُطالن أي  شََ روط واألحكام. وإذا تبيةن، في أي  وقا   ََ الشََ

روط واألحَكام أو عهبَُا  ََ َعدم َقانوني َتُ أو تَعذةر   واَحد  أو أك ر من َهذه الشََ

روط   تنفيذه، ال تتأعةر أو تُءََََار صََََحة وقانوني ة وقابلي ة تنفيذ باقي الشََََ 

 واألحكام بذلك.

روط   22-8 ، الت ناُ ل عن أي   من هذه الشَ  يجو  لبنك دبي التجاري، في أي  وقا 

واألحكام أو عن أي  تقصَير  أو إخالل  من قِبل حامل البطاقة، شَريطة أنو 

طيًّا. هذا، وال يجو  أنو يُفتره  أي  تناُ ل  أو أنو يمنه ح البَنك هذا الت ناُ ل خه

ََتنته  من أي  فِعل  يقوم بُ البنك أو يهمتنِع عن  منيًّا أو يُسَ ََِ يُسَََتدهل عليُ اَ

طيًّا. هذا، ويُعتهد بأي  تناُ ل  ويتم    و البنك بذلك الت ناُ ل خه أدائُ، إال  أنو يُصر ِ

ة الُمرتبِط باا، وال يتم   العمل بُ فقط على أن   ُ تناُ َل عن المسَََألة الخاصَََ 

 اعتباره تناُ الا أو إعفاءا من أي   من الش روط واألحكام الماعلة.

روط واألحكام   22-9 ا باذه الشَََ  ما يوافق حامل البطاقة على أنو يُحكهم ويكون ُملزه

سَََوم والمصَََاريف المنشَََور من قِبل البنك، كما  ل الر  إاَََافةا إلى جدوه

ِ  البنك بات خاذ أي  إجراء  يراه مناَسباا حال عدم التزام   يوافق على أنو يُفو 

 حامل البطاقة بأي  شكل  من األشكال.

روط واألحكام، وبأنُ  سََيكون  22-10 يوافق حامل البطاقة على التزامُ باذه الشََ 

ََاءلة، بما في ذلك أي  إجراء  قانوني   أو غير قانوني   يت خذه   ََة للُمسَ ُعراَ

روط  ال  ََ بَنك في حق َحاَمل البَطاَقة، َحال انتَااك َحاَمل البَطاَقة لَاذه الشََ

أنو  فق تقَديره الُمطلهق،  ك، وه واألحكَام أو عَدم التزامَُ باَا. ويجو  للبَن

َََاا على َحاَمل  ع ات َِباعَاا وال راَمة التي َقد يفراََ ر اإلجراءات الُمزمه يُقر ِ

 البطاقة.
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23. SET OFF 
 
23.1. In addition to the general right to set-off or other rights 
conferred by the Law to CBD, the Primary Cardholder agrees that CBD 
may in its absolute discretion at any time and without notice combine 
and consolidate all or any account(s) held either individually or jointly, 
of the Cardholder with CBD of whatever description and wherever 
located and whether in UAE Dirhams or in any other currency and set-
off or transfer any sum standing to the credit of any such account(s) 
in or towards discharge of all sum due to CBD under the Card Account 
and any other account(s) of the Cardholder with CBD of whatever 
description wherever located and whether in UAE Dirhams or any 
other currency and may do so notwithstanding that the balance on 
such account(s) and the sums due may not be expressed in the same 
currency and the Cardholder hereby authorizes CBD to offset any such 
combination, consolidation, set-off or transfer with the necessary 
conversion at CBD’s prevailing exchange rates which shall be 
determined by CBD at its absolute discretion. 
 
23.2. For the purpose enabling CBD to preserve intact the liability 
of any party including the Cardholder once a writ or summons has 
been issued or to prove the bankruptcy or insolvency of the 
Cardholder or for such other reasons as CBD thinks fit, CBD may at 
any time place and keep for such time as CBD may think prudent any 
monies received, recovered or realized hereunder or under any other 
security to the Credit of the Cardholder as CBD shall think fit without 
any intermediate obligation on the part of CBD to apply the same or 
any part thereof in or towards the discharge of the sums due and 
owing to CBD. 
 

 الَمقاصَّة -23

ة عام  أو حقوق  أخرى يكفُلاا القانون لبنك   23-1  ََ ََافة إلى أي  حق  مقاصَ باإلاَ

ََيَ ة على أنَ ُ يجو  لبَنك دبي   دبي التَجاري، يوافق َحاَمل البَطاَقة الرئيسََ

، بدم  وتوحيد   فق تقديره الُمطلهق، في أي  وقا  ودُون إشََعار  التجاري، وه

ََاُمن، إلى   ََكل  فردي   أو بالت ءَ ََابات تؤول ملكي تاا، بشَ جميع أو أي  حسَ

ََفَاا وفي أي  مَكان   َحاَمل البَطاَقة َلدى بَنك دبي التَجاري ماَما يُكن وصََ

ة أو كان وسَََواَء أكانا بالدرهم اإلماراتي أم بأي  عملة  أخرى، ومق  ََ اصَ

ََابات  من هذا القبيل   ََيد الد ائن بأي   حسَ صَ تحويل أي  مبلغ  موجود  في الر 

من أجل أو إ اء َسداد جميع المبالغ الُمَستحقةة إلى بنك دبي التجاري على 

حسََاب البطاقة وأي  حسََاب  حسََابات( أخرى تخص  حامل البطاقة لدى  

وسَََواَء أكانا  بنك دبي التجاري ماما يُكن وصَََفاا وفي أي  مكان  كان 

ََرف   بالدرهم اإلماراتي أم بأي  عمَلة  أخرى، ويجو  للبنك فِعل ذلك بصََ

الن ار عن أن  األرصَََدة في تلك الحسَََابات والمبالغ الُمسَََتحقةة قد تكون 

ك دبي   ُ بَن ة بموِجَب اَق اَمل البَط ِ  َح ة، ويُفو  ا بنف  العُمَل غير ُمعبةر عنَا

  ََ ة  أو تحويل  من هذا القبيل  التجاري بموا نة أي  دم   أو توحيد  أو مقاصََ

ائدة المعمول باا لدى   رف السَ  عار الصَ  بإجرائُ الت حويل الال م للعُملة بأَس

فق تقديره الُمطلهق. دها البنك وه  بنك دبي التجاري والتي يُحد ِ

ََالمَة التزام أي    23-2 ل ر  تمكين بنَك دبي التجَاري من الِحفَا  على سََ

، بما في ذلك حامل البطاقة، بمج ََائي أو أمر طرف  ََدار أمر قءَ رد إصَ

اَستدعاء، أو إعبات إفالس أو إعَسار حامل البطاقة، أو ألي  أَسباب  أخرى 

ََع   ، واََ َََبةا، يجو  لبَنك دبي التَجاري، في أي  وَقا  يراَها البَنك مَناسََ

ا   ة، على أي  أموال يتم  تلق يَا ا البَنك معقوَل ة يراَه اء، ألي  فترة   منيَ  واإلبَق

قاا لنص  هذه االت فاقي ة أو بموِجب أي  اَمان  أو اَستردادها أو تحصَيلاا ِطب

ب ما يراه بنك دبي   صََيد الد ائن الخاص  بحامل البطاقة بحسََه ، في الر  يخر 

ََيط  من َجاَنب بَنك دبي التَجاري  ا دُون أي  التزام  وسََ ََبَا اسََ التَجاري مَن

ََداد المبالغ   ََتخدام تلك األموال أو أي  جزء  مناا إ اء أو من أجل سََ السََ

دة للبنك.الُمستحقةة ال  ُمترص ِ

 

 
24. DISCLOSURE OF INFORMATION 
 
24.1. The Cardholder irrevocably authorizes and permits the Bank 
to disclose and furnish information concerning the Cardholder and 
his/her affairs, including, but not limited to, the account of the 
Cardholder to the Bank’s regulators, associates, branches, assignees, 
agents, or other parties authorized by the Bank. The Bank may check 
the Cardholder’s credit standing at any time as and when the Bank 
deems fit without reference to the Cardholder. 
 
24.2. The Cardholder consents to the disclosure of the Card 
Number or the address of the Cardholder as stated in the Application 
or other address of Cardholder as last notified to the Bank in 
accordance with Clause 11.1 above to any bank or VISA / MasterCard 
International or its successor, the Merchants and other interested 
persons. 
 

 ارْفصا  عن الَمعلومات -23 

ح لُ   24-1 ََمه ََكل  ناائي   غير قابل لال اء، ويسَ ِ  حامل البطاقة البنك، بشَ يُفو 

ة بحامل البطاقة و/ أو شََؤونُ، بما في  باإلفصََاو عن المعلومات الخاصََ 

، حسََََاب حامل البطاقة، وتقديماا إلى الجاات  ذلك، دُون حصََََر  أو  قيد 

ل إليام من جانَبُ أو  ََركائُ، أو فروعُ، أو الُمتَنا ه الت نايميَ ة للبَنك، أو شََ

قتما شََاء   وكالئُ أو أي  طرف  يخر  ُمفوة   من قِبل البنك. ويجو  للبنك وه

سَبما وعندما يرى  الت حقاق من سَالمة الواَع االئتماني لحامل البطاقة، حه

جوع إلى حامل البطاقة. ا، دُون الر   ذلك ال ما

ة أو عنوان َحاَمل  24-2 اَق اَقة على اإلفصََََاو عن رقوم البَط يوافق َحاَمل البَط

أو أي  عنوان  يخر  لحَامَل البطَاقَة   الوارد في نموذج الط لَب،  البطَاقَة 

ُ من حامل البطاقة إلى البنك بذلك ِطبقاا   ََعار األخير الُموجة ب اإلشَ ََه بحسَ

  أعاله، إلى أي  بنك  أو إلى فيزا الد ولي ة »فيزا إنترناَشونال«  1-11رللبند  

ار   / ماَستركارد الد ولي ة »ماَستركارد وورلدوايد« أو خلفائام، أو إلى التج 

 واألطراف المعني ة األخرى.

 

 
25. VARIATION OF TERMS 
 
25.1. The Bank may, from time to time and at its sole and 
absolute discretion, vary, change, amend, modify, and/or alter these 
Terms and Conditions, Schedule of Fees and Charges and/or 
methodology to calculate the Fees and Charges which shall 

 تَضيير الشرروط -25

الُمطلَق   25-1 تقااديره  َوفق  ،ٍُّر،  إلى  حيٍن  من  التجاااري،  دبي  لبنااك  يجوز 

دة، تضيير وو أو تعاديال وو أو إبادال   روط واألحكاام  وإرادتا  الُمنفرِّ الشااااّ

الماثلة وو أو جدول الّرساوم والمصااريف وو أو طريقة احتساال الّرساوم  

ا،   ا على حامل البطاقة فورا والمصااريف، بَحيُث يُصابِّح ذلك ساارياا وُملزما
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immediately become binding on the Cardholder. Such variation, 
amendment, modification and/or alteration shall be notified to the 
Cardholder by the Bank sixty (60) days prior to entering into effect, 
either in writing or by publication thereof or by such means as the 
Bank may determine fit. 

 
25.2. Retention or use of the Card after the effective date of any 
change of these Terms and Conditions shall be deemed to constitute 
acceptance of such changes without reservations by the Cardholder. 
If the Cardholder does not accept the proposed change, the 
Cardholder must terminate the use of the Card by giving prior written 
notice to the Bank. 
 

ا إلى حامل البطاقة  60شاااريطة تقديم البنك إشاااعاٍر مّدت  ساااتين ) ( يوما

قَبل دُّول  حيّز التّنفيذ، سااااواء     بهذا التّضيير وو أو التّعديل وو أو اربدال

أتّم ذلك َُّطيًّا أو عن طريق النّشاااار أو بخّي وساااايلٍة أُّرك يراها البنك 

 مناسبة.

ََتَخدامَاا بَعد تاريخ نَفاذ أي  ت يير  في هذه   25-2 يُعتبهر االحتَفا  بالبَطاقة أو اسََ

ب   اَن ك الت  ييرات دُون تحف ظ  من َج ة قبوالا لتَل اَب ام بمَ  روط واألحَك  ََ الشََ

و، يلزم    َحاَمل البَطاَقة. وفي َحال َعدم قبول َحاَمل البَطاَقة للت  يير الُمقتره

طي     عندئذ  على حامل البطاقة إنااء اسَََتخدام البطاقة بموِجب إشَََعار  خه

مُ إلى البنك باذا الُمفاد.  ُمسبهق يُقد ِ

 

 
26. CARD CONVERSION 

 
26.1. The Cardholder may at any time notify the bank in writing 
of their intention to convert their existing Card to another Card 
offered by the Bank. The request of the Cardholder shall be subject to 
approval by the Bank, payment of any applicable Fees for the purpose 
of conversion and agreement to such terms and conditions as the 
Bank may require. 
 
26.2. If the Bank approves the request of the Cardholder to 
convert their Card, all Charges and other liabilities under the existing 
Card Account shall be transferred to the new Card Account. It is also 
understood that, if the Bank approves the conversion, the rewards 
program or other benefits earned on the existing Card by virtue of the 
customer loyalty program prevalent on the existing Card shall be 
converted into the rewards program or any other program or benefit 
of the converted Card at the discretion of the bank. 
 
26.3. At its sole discretion, the bank may decide to convert the 
card to a different product type as it deems fit. 
 

 تَحويل البِّطاقة -26

ُ على  26-1 ا بعهزَم طيًَّ ك خه ار البَن َََع ، إشََ ا  ة، في أي  وَق اَق ل البَط اَم يجو  لَح

ة  أخرى   ة إلى بَطاَق ُ الَحالَي ع طَلب  تحوَيل بَطاقَت ََه ا البَنك. ويخءََ مَا د ِ يَُق

حامل البطاقة إلى موافقة البنك ودفع أي  رسَوم  ُمطبةقة  ل ر  إجراء هذا  

ذا   ك  في َه ا البَن د يطلُبَا ام  َق ََروط  وأحَك ة على أي  شََ ل والموافَق الت حوَي

دد.  الص 

إذا وافق البَنك على طَلب حامل البَطاقة بتحويل بَطاقَتُ، يتم  عَندئذ  تحويل   26-2

سَََ وم وااللتزامات األخرى القائمة على حسَََاب البطاقة الحالية  جميع الر 

فاوم أنُ  حال موافقة البنك على  اب البطاقة الجديدة. هذا، ومن المه إلى حَس

ا   ك من المزاَي لت أو غير ذَل اَف ام  المَك ل برَن يتم  تحوَي ة،  ل البطَاَق تحوَي

بة على البطاقة الحالية بموِجب برنام  والء العُمالء الُمطبة  ق على الُمكتسََه

البَطاَقة الَحالَية إلى برَنام  المَكاَفلت أو أي  برام  أو مزاَيا أخرى ُمطبةَقة  

فق تقدير البنك. لة، وذلك وه  على البطاقة الُمحوة

فق تَقديره وحده، ات َخاذ قرار  بتحويل البَطاقة إلى نوع  يخر   26-3 يجو  للبَنك، وه

 من المنتجات بحسهب ما يراه مناسباا.

 

 
27. FINANCE CHARGES  

 
27.1. The fixed Finance Charges are subject to increase as 
determined by the Bank at its sole discretion from time to time. In 
case the payment of the Card account is overdue, Finance Charges as 
mentioned in the Bank’s Schedule of Charges shall apply.  
 
27.2. The Bank shall bill the Cardholder with Finance Charges at 
the prevailing rate as mentioned in its Schedule of Charges. The 
Finance Charges shall be levied to the Cardholder when the Total 
Amount Due is not paid in full on or before the Payment Due Date.  
 
 
27.3. The Bank encourages the Cardholder to pay the Total 
Amount Due in full every month in order to avoid the Fess and Finance 
Charge. Should a Cardholder decide to pay the Minimum Amount Due 
or to make a partial payment lesser than Total Amount Due, the 
Cardholder takes full responsibility to pay the incremental Finance 
Charges and understands that it may take much longer to clear the 
outstanding balance provided there is no new transaction taking 
place on the Card. 
 
WARNING: If the Cardholder makes only the Minimum Amount Due 
each period or an amount lesser than Total Amount Due, it will pay 

 ُرسوم التَّمويل -27

فق   27-1  ره البنك وه ب ما يُقر ِ ََه يادة بحسَ ََوم الت مويل ال  ابتة إلى الز  ع رسَ ََه تخءَ

د فع   رة اَل أخ ِ . وفي َحال وجود دفَعات ُمَت ديره الَخاص  من حين  إلى يخر  تَق

على حسََاب البطاقة، تُطبةق عندئذ  رسََوم تمويل كما هو وارد في جدول  

سوم المعمول بُ لدى البنك.    الر 

ائدة الواردة في يُقي ِد البنك رَسو 27-2 م الت مويل على حامل البطاقة باألَسعار السَ 

يُث تُفره  رسَوم الت مويل على  سَوم المعمول بُ لدى البنك، بحه جدول الر 

ق كامالا في أو قهبل   ََتحه ََداد إجمالي المبلغ الُمسَ حامل البطاقة عند عدم سَ

ع البَنك َحاَمل البَطاَقة على دفع   3-26تاريخ استحقاق الد فع. ََج ِ يُشََ

ََوم  إجم س ََاب الر  ََار  تفادياا الحتِس ق بالكامل في كل  ش ََتحه الي المبلغ الُمس

ق   ر حامل البطاقة دفع الحد  األدنى للمبلغ الُمَستحه ورَسوم الت مويل. وإذا قر 

ل عندئذ    ق، يتحم  أو أداء دفعة  جزئي ة  بمبلغ  أقل من إجمالي المبلغ الُمسََتحه

يا دة في رَسوم الت مويل، ويتفا م  حامل البطاقة كامل المَسؤولي ة عن دفع الز 

َصيد القائم غير الُمَسدةد   أن  األمر قد يَست ِرق وقتاا أطول بك ير لتَسوية الر 

 شريطة عدم إجراء أي  ُمعاملة جديدة على البطاقة.

ق فقط عن كل  فترة أو مبلغ  تنبي  : في حال دفهع حامل البطاقة الحد  األدنى للمبلغ الُمستحه

ا أك ر،    أقل من إجمالي المبلغ ا/ رسََََوما ق، فإنُة يدفع فائدةا/ ربحا الُمسََََتحه

صيد القائم غير الُمسدةد على حسابُ وقتاا أطول  وسيست ِرق سداد الر 
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more in interest/profit/Fees and it will take longer to pay off its 
outstanding balance. 
 
27.4. The Customer acknowledges that not paying the Minimum 
Amount Due, the Bank shall consider the Customer on default, and 
additional costs and interests shall be paid according to Fees and 
Finance Charges informed by the Bank. After three (3) months 
without paying the Minimum Amount Due, the Customer will be 
informed as a defaulting customer and may be subject to legal actions 
to obtain the repayment of the outstanding balance in addition to all 
costs incurred (including but not limited to accrued interests and 
Fees). 
 
The Customer acknowledges and agrees that, in the event of default, 
the Customer has no objection and authorizes field agents of CBD 
visiting his/her place of employment and/or place of residence in 
their attempts to establish contact. The Customer hereby waive the 
right to objection in this matter, and further affirms that he/she will 
cooperate with the CBD authorized field agents in their efforts to 
bring his/her account out of default. 
 
27.5. The Minimum Amount Due will be: a) the equivalent to five 
percent (5%) of Total Amount Due; or b) AED one hundred (100); 
whichever is higher. 
 

ق، يهعتبِر   27-4  ََتحه يقر  العميل بأنُ  حال عدم قيامُ بدفع الحد  األدنى للمبلغ الُمسَ

داد، ويتعي ن عندئذ  دفع ر سَوم  وفوائد  إاَافي ة   البنك العميل ُمتخل ِفاا عن السَ 

سَََوم ورسَََوم الت مويل التي يتم  اإلبالغ باا من قِبل البنك. وبعد  طبقاا للر 

عار 3مرور عالعة   ق، يتم  إَش تحه ار  دُون دفع الحد  األدنى للمبلغ الُمَس ( أَش

داد، وبأنُ  قد يتعر   إلى ات خاذ إجراءات  قانوني ة    العميل بتخل فُ عن السََََ 

ََد ََافةا إلى جميع  في حقُ  من أجل سَ ََدةد إاَ ََيد القائم غير الُمسَ صَ اد الر 

ال ال  ل المَ  ََبَي ك، عبال سََ ا في ذَل دة  بَم اليف والمصَََََاريف الُمتكبَة الت َك

سوم الُمترتِبة الُمستحقةة(.  الحصر، الفوائد والر 

داد، لن يكون    ََ ، في حال تخل فُ عن السَ هذا، ويقر  العميل ويوافق على أنُ 

َيدانيين الَت ابعين لبَنك دبي التَجاري  َلدَيُ أي  اعترا   ويُفو ِ    الُوكالء المه

بزيارة محل  عملُ/ عملاا و/ أو مكان إقامتُ/ إقامتاا في مَساعيام إلنَشاء  

ََال. ويتنا ل العميل بموِجبُ عن حقُ  في إبداء أي  اعترا   في هذا   ات صَ

يداني ََوف يتعاون/ تتعاون مع الُوكالء المه د على أنُة س أن، بهل ويؤك ِ  ََ ين  الش

ََاَبُ/   ََين من قَِبل بَنك دبي التَجاري في جاودهم للخروج بحسََ اََ الُمفوة

ا هو عليُ من إخالل  وتخلاف  عن الس داد.  حساباا مم 

ق: أ( ما يُعاِدل نسََبة خمسََة   27-5 ( بالمئة  5يكون الحد  األدنى للمبلغ الُمسََتحه

ق؛ أو ب( َماَئة درهم إَماراتي   ََتحه درهم(،    100من إجَمالي المبلغ الُمسََ

 يااما األعلى.  أ

 

 
28. MARKETING AND CUSTOMER CONTACT 

 
On issuance of the Card to the Customer by the Bank, the Customer 
acknowledges, agrees and authorizes the Bank and/or its designees 
to contact via any medium as deemed reasonable by the Bank to 
solicit consent for availing/purchasing certain banking product(s) 
which may be found suitable or to communicate any marking 
promotions, campaigns, offers, new product or proposition launches 
or announcements of any kind. The product(s) offered to the 
Customer shall abide to the General Terms and Conditions published 
at www.cbd.ae and Customer shall reserve full-unrestricted rights to 
accept or reject the product(s) offered.  
 
If Customer wish to exempt from being contacted or to stop 
receiving Bank’s marketing communications, Cardholder may 
contact the Bank at 600 575 556 to place the request for 
communication exemption. 
 

 تَّسويق والتَّواُصل مع العَميلال -28

ِ  البَنك و/ أو من  عَند إصََََدار البَنك للبَطاَقة إلى العمَيل، يقر  العمَيل ويوافق ويُفو 

ة  يراَها البَنك معقوَلة لطَلب موافقَتُ على  ََيَل ل مَعُ عبر أي  وسََ ينوب عَنُ للت واصََََُ

رسََال  االسََتفادة من/ شََراء بعإ منتجات البنك التي قد يجدها البنك مالئمةا لُ، أو إل

ة  أو حمالت  أو عرو   أو إطالق منتَجات  أو عرو   َجدَيدة  أو  أي  عرو   ترويجيَ 

ة مع  ل متوافَق ات المعرواَََََة على العمَي ُث تكون المنتَج َي ات  من أي  نوع ، بحه إعالَن

ََورة على الموقع اإللكتروني للبنك   ة المنشَ روط واألحكام العام   ََ ، www.cbd.aeالشَ

د  في قبول أو رفإ المنت    ة دُون قَي اَم ة والتَ  امَل الحقوق الَك ل َب وعلى أنو يحتفظ العمَي

  المنتجات( المعرو   المعرواة(.

إذا رِغب العميل في أنو يُسََََته نهى من االت صََََال أو أنو يتوق ف اسََََتالمُ لالت صََََاالت  

  556للعميل االت َصال بالبنك على الرقوم  والُمراَسالت الت َسويقي ة من جانب البنك، يُمِكن 

 لطلب االست ناء من الُمراسالت. 600 575

 

 
29. COMMUNICATION WITH THE CUSTOMER 
 
The Bank may communicate with a Customer using any of the 
following communication modes: 
 

a) Electronic mail (e-mail) as per Bank’s record and provided 
by the Cardholder 
b) Registered mail as per Bank’s record and provided by the 
Cardholder 
c) Courier services 
d) Text messages (SMS) to registered mobile number as per 
Bank’s record and provided by the Cardholder 
e) Phone calls to registered telephone or mobile number as 
per Bank’s record and provided by the Cardholder 

 االتِّّصاالت مع العَميل -29

ََائل االت صََال    ََتخدام أي   من وس ل مع العميل باس ََه يجو  للبنك أنو يتواص

 الت الية:

مُ حامل البطاقة.  أ( ت البنك وما يُقد ِ  البريد اإللكتروني حسهب سجال 

مُ حامل البطاقة. ب( ت البنك وما يُقد ِ ل حسهب سجال   البريد الُمسجة

 خدمات البريد الس ريع. ج(

سََائل القصََيرة   د( ية  خدمة الر  سََائل النصََ  ( إلى رقوم SMS –الر 

مُ حامل   ت البنك وما يُقد ِ ب سََجال  ل حسََه ال الُمسََجة الااتف الجو 

 البطاقة.

http://www.cbd.ae/conv-t-c
http://www.cbd.ae/conv-t-c
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f) Any other mode of communication as consented by the 
Cardholder or the Bank deems as a reasonable mode of 
communication 

 

 

ل   ه( ََجة ال الُمسَ المكالمات الااتفي ة على رقوم الااتف أو الااتف الجو 

مُ حامل البطاقة. ت البنك وما يُقد ِ  حسهب سجال 

ب ما يتم  الموافقة عليُ من قِبل  أي  وسََيلة ات   و( صََال أخرى بحسََه

 حامل البطاقة، ويراه البنك وسيلة ات صال معقولة.

 

 
30. CARD LOYALTY PROGRAMS 
 
30.1. The Bank offers the following Loyalty Programs on its Cards, 
namely: 
 

a) CBD Rewards 
b) Smiles Points 
c) Cashback 

 
30.2. The Bank may at its own discretion cease, extend, introduce 
a Loyalty Program by informing the Cardholder in advance.   
 
30.3. The reward points are the rewards Cardholder earns in 
whatever form i.e. CBD Rewards, Smiles Points or Cashback on select 
Retail Purchases.  
 
30.4. A Cardholder whose Card Account is valid and in good 
standing, as determined by the Bank at its sole discretion, is entitled 
to participate in Loyalty Program and earn CBD Rewards/Smiles 
Points/Cashback as applicable to the Card and can be subsequently 
be redeemed against rewards / benefits offered vide the Rewards 
Program.  
 
30.5. The Bank is entitled, at any time and without any prior 
notice or liability to the Cardholder in any manner whatsoever, to 
terminate the Loyalty Program and / or cancel and / or vary its 
benefits or features, and / or vary, add to or delete any of the terms 
and conditions outlined herein, and / or withdraw or change the 
participants of Loyalty Program, and / or modify or limit the value of 
Loyalty Points and / or the manner of their redemption even though 
any of such acts may diminish the value of the Loyalty Points already 
accumulated and the Cardholder shall be bound by such variations 
and amendments. The latest provisions in such connection will be 
available on the Bank website. It is the Cardholder’s responsibility to 
ensure that they are apprised of the provisions and any changes 
thereof relating to the Card at all times. The Bank’s decision on all 
matters relating to the Loyalty Program shall be final and binding on 
the Cardholder. 
 
30.6. Cardholders will be entitled to receiving, on a monthly 
basis, Loyalty Points which will be credited to their Loyalty Account at 
the rate determined by the Bank for every AED (earn rate) charged to 
their Card Account for retail purchases. Bank reserves the right, to be 
exercised at any time and with prior notice to the Cardholders, to 
change the ratio between a) Points to be awarded, and b) the 
specified amount charged to the Cardholder’s Account. Bank shall 
also have the right to determine the maximum number of Loyalty 
Points that can be earned by a Cardholder as well as the transactions 
that shall be excluded from earning Loyalty Points. 
 
30.7. Reversals / part reversals of Card Transaction(s) for 
whatever reason, will result in the respective Loyalty Points being 

ج الَوالء الخاّصة بالبِّطاقة -30  بَرامِّ

الء   30-1 م البنك برام  الوه  الت الية على بطاقاتُ:يُقد ِ

 مكافلت بنك دبي التجاري. أ(

 «.Smilesنقاط سمايلز » ب(

 االستِرداد الن قدي. ج(

ام   30-2 د أو طرو أي  برَن دَي اف أو تَم ، إيَق ديره الَخاص  فق تَق ك، وه يجو  للبَن

 والء، بإبالغ حامل البطاقة بذلك ُمسبقاا.

باا حامل البطاقة بأي   نقاط المكافلت هي عبارة عن المكافلت التي   30-3 ََِ يهكتسََ

ايلز  َََم اط سََ ك دبي التجَاري أو نَق لت بَن اَف ا يعني مَك ان، بَم ل  َك َََك شََ

«Smiles  ة الت جزَئ راء َب  ََ الن قَدي على ُمعَامالت الشََ ََتِرداد  « أو االسََ

 الُمختارة.

ا وفي واع    30-4 ا وصالحا يِحق  ألي  حامل بطاقة، يكون حساب بطاقتُ صحيحا

ب ما يُحد ِ  ، بحسَََه ، الُمشَََاركة في مالي   سَََليم  فق تقديره الخاص  ده البنك وه

ََمَايلز  ََب مكَافَلت بنَك دبي التجَاري/ نقَاط سََ برنَام  الوالء وكهسَََ

«Smiles ويُمِكن ََة،  البطََاق على  ُمطبةق  هو  ََا  كم ََدي  نق ََتِرداد  اسََ  /»

 استردادها الحقاا عن المكافلت/ المزايا المعرواة من خالل المكافلت.

، ودُ  30-5 ََبهق  أو التزام  تَِجاه َحاَمل  يِحق  للبَنك، في أي  وَقا  ار  ُمسََ َََع ون إشََ

اء و/ أو ت يير   ام  الوالء و/ أو إلَ  اء برَن ان، إنَا ل  َك َََك أي  شََ ة َب اَق البَط

روط واألحكام الُمبيةنة في هذه االت فاقي ة   ماتُ، و/ أو ت يير الشََ  مزاياه أو سََِ

أو اإلاَافة إلياا أو حذفاا، و/ أو سَحب أو ت يير الُمشَاركين في برنام  

ََتردادَها،  الوال ء، و/ أو تَعدَيل أو تقيَيد قيَمة نَقاط الوالء و/ أو طريَقة اسََ

حتى وإن َكان أيٌّ من َهذه األفَعال َقد يُخف ِإ قيَمة نَقاط الوالء المتراكَمة 

ََيكون  بالفعل، ويلتزم حامل البطاقة باذه الت  ييرات والت عديالت. هذا، وسَ

ا على الموقع دد ُمتاحا د من أحكام في هذا الصََ  اإللكتروني للبنك.    ما يُسََتجه

الع   
اء على اط  د من البَق ة التَ أكَا ََؤوليَ  وتقع على َعاتق َحاَمل البَطاَقة مسََ

أ   البَطاَقة وأي  ت ييرات  تطره ةا، َباألحَكام الُمتعل َقة َب ، في األوَقات َكافَ  وعلم 

ََتعل قة ببرنام  الوالء   علياا. ويكون قرار البنك بَشأن جميع المَسائل الُمَََ

 بطاقة.ناائي ة وُملِزمة لحامل ال

يُث يتم  إيداع   30-6 يكون لحامل البطاقة الحق  في تلق ي نقاط الوالء شََََاريًّا، بحه

ره البنك لكل   عر الذي يُقر ِ  ََ ََاب الوالء الخاص  بُ بالسَ هذه الن قاط في حسَ

درهم إماراتي  ُمعدةل االكتَِساب( يتم  تحَصيلُ من حَساب البطاقة الخاص   

راء بالت جزئة. ويحتفظ البنك بالحق  في ت يير الن سَب    بُ عن ُمعامالت الشَ 

ل من حسََاب حامل  بين أ( الن قاط الممنوحة؛ و ب( المبلغ الُمحدةد الُمحصََة

يُث يُمِكن للبنك ممارسََة هذا الحق  في أي  وقا  ودُون الحاجة   البطاقة، بحه

ََبهق  َبذَلك إلى َحاملي البَطاَقة. ومن جَاة  أخرى،   َََعار  ُمسََ إلى توجَيُ إشََ

ََى لَعدد نَقاط الوالء التي يُمِكن يكون للبَنك الح ق  في تَحدَيد الَحد  األقصََ

لحامل البطاقة اكتسََاباا إاََافةا إلى الُمعامالت الُمسََته ناة من كهسََب نقاط  

 الوالء.
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reversed in the Statement of Account period in which the Card 
Transaction(s) has been reversed/ part-reversed which may differ 
from the Statement of Account period in which the corresponding 
Card Transaction was originally completed.  
 
30.8. The Bank shall not, in any way, be liable to the Cardholder 
or any third party for any goods or services or the quality or 
performance of such goods or services redeemed from / supplied by 
any partner, service provider, merchant or any third party under / 
pursuant to the Loyalty Program. Cardholders should seek redress 
and direct any complaints or comments with respect to such goods 
and services to the respective partner, service provider, merchant or 
third party.  
 
30.9. The Bank reserves the right to modify/delete or introduce 
new Loyalty Program from time to time at its own discretion. Any new 
Loyalty Program being introduced by the Bank shall automatically be 
included and bound by these and/or Partner (third Party) Terms and 
Conditions which the Cardholder agrees to abide by.  
 
30.10. These Terms and Conditions are to be read in conjunction 
with the respective Loyalty Program Terms and Conditions made 
available to the Cardholder on the Bank’s website.  
 

يؤد ي إل اء/ اإلل اء الُجزئي لُمعاملة  ُمعامالت( البطاقة، ألي  َسبب  كان،  30-7

في فترة كشََف الحسََاب  إلى أنو يتم  عهك  ما يت صََل باا من نقاط الوالء  

التي تم  فيَاا إلَ اء/ اإللَ اء الُجزئي لُمَعامَلة  ُمَعامالت( البَطاَقة، والتي َقد 

ََاب التي تم  خاللَاا إتَمام ُمَعامَلة البَطاَقة   ََف الحسََ تختِلف عن فترة كشََ

 المعني ة في األصل.

ة، َبأي  َحال  من األحوال،   30-8 ََؤوليَ  ل أي  مسََ ا وال يتحمَ  ال يكون البَنك ُملزمَا

ََلع  أو َخدَمات  أو عن   تَِجاه َحاَمل البَطاَقة أو أي  طرف  َعاَلث  عن أي  سََ

لع أو الخدمات الُمسََتردةة من/ الُمقدةمة بواسََطة أي    جودة وأداء هذه السََ 

ا   فقَا ب/ وه ث بموَجِ اَل اجر، أو أي  طرف َع ة ،أو َت دَم د َخ ِ ك، أو ُمزو  ََرَي شََ

ب على َحاملي البَطاَقات طَلب الت عويإ وتوجَيُ   أي   لبرَنام  الوالء. ويهجَِ

ريك، أو   ََ لع والخدمات إلى الشَ  ََ ََكاوى أو تعليقات فيما يتعل ق باذه السَ شَ

عنِي. د الخدمة ،أو الت اجر، أو الط رف ال  الث المه ِ  ُمزو 

د، من  30-9 دَي ام  والء َج ذف أو طهرو برَن ل/ َح دَي الحق  في تَع ك َب يحتِفظ البَن

ام    ن أي  برَن ََمة ، على أنو يُتءََ اص  ديره الَخ فق تَق والء  حين  إلى يخر  وه

روط واألحكام و/ أو  مُ البنك تلقائيًّا في ويُحكهم بواسََطة هذه الشََ  جديد يُقد ِ

الش روط واألحكام الخاص ة بالش ريك  الط رف ال  الث(، والتي يوافق حامل 

 البطاقة على االلتزام باا.

ََروط وأحَكام برَنام  الوالء   30-10 روط واألحَكام َباالقتِران بشََ  ََ أ َهذه الشََ تُقره

عني    والُمتاحة إلى حامل البطاقة على الموقع اإللكتروني للبنك.المه

 

 
31. PRIVACY POLICY 
 
31.1. Collecting and Using Information  
 
Personal Information the Bank Collects Online. Personal Information 
means personally identifiable information such as information the 
Customer provides via forms, surveys, applications or other online 
fields including name, postal or email addresses, telephone, fax or 
mobile numbers, or account numbers.  
 
 
 
 
31.2. How the Bank Uses Personal Information.  
 
The Customer hereby consents that the Bank may use Personal 
Information:  
 

i. to respond to the Customer’s inquiries and fulfill his/her 
requests; or to send E-advices;  

ii. to send the Customer important information regarding the 
CBD Site, changes to terms, conditions, and policies and/or 
other administrative information;  

iii. to send the Customer marketing communications that the 
Bank believes may be of interest to the Customer;  

iv. to personalize the Customer’s experience on the CBD Site by 
presenting content, ads or offers tailored to him/her;  

v. to allow the Customer to apply for products or services and 
evaluate his/her eligibility for such products or services;  

vi. to verify the Customer’s identity and/or location in order to 
allow access to his/her accounts, conduct online transactions 
and to maintain measures aimed at preventing fraud and 
protecting the security of account and Personal Information;  

vii. to allow the Customer to participate in surveys, 

يَّة -31 ياسة الُخصوصِّ  سِّ

 َجمع واستِّخدام الَمعلومات 31-1

د    ََه ا: يُقصَََ ك عبر اإلنترَن ا البَن عَا ة التي يجمه ََيَ  ََخصََ ات الشََ علوَم المه

ات التي  بالمعلومات الَشخَصي ة معلومات الت عريف الَشخَصي ة م ل المعلوم

ََتطالعات أو الط لبات/الت طبيقات   ماا العميل من خالل الن ماذج أو االسَ يُقد ِ

ََم أو العناوين   ََبكة اإلنترنا، بما في ذلك االس أو الحقول األخرى عبر ش

د اإللكتروني أو أرقَام الاَاتِف أو الفَاكو  أو  اوين البرَي ة أو عَن ديَ  البرَي

ال أو أرقام الحسابات.  الجو 

 م البنك الَمعلومات الشخصيّةتخدِّ كيف يس  31-2

 يستخِدم البنك المعلومات الشخصي ة:يوافق العميل على أن  

ََارات العميل وتلبية طلباتُ/ طلباتاا؛ أو لتقديم   (1 ََتفس د على اس للر 

 االستِشارات اإللكتروني ة.

ك دبي  (2 ل بشَََََأن موقع بَن ة إلى العمَي امَ  ات َه إلرسَََََال معلوَم

ياسََات و/ أو التجاري،   روط واألحكام والسََ  والت  ييرات في الشََ 

 غير ذلك من المعلومات اإلداري ة.

ََويقي ة يعتِقد البنك بأن اا قد تكون اََمن  (3 ََالت تس ََال ُمراس إلرس

 اهتمامات العميل.

ل على موقع دبي التَجاري من خالل  (4 ة العمَي ََيص تجرَب لتخصََ

صََة  ُمسََتا ِدفة  لُ/ تقديم محتوى أو إعالنات أو عرو  ُمخصََة

 لاا.
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sweepstakes, contests and similar promotions and to 
administer these activities. Some of these activities have 
additional rules, which may contain additional information 
about how Personal Information is used and shared;  

viii. to allow the Customer to use any CBD Site financial planning 
tools. Please note that some planning tools require that 
him/her to provide Personal Information to, whereas others 
do not. Information that he/she enters into one of these 
planning tools may be stored for future access and use. The 
Customer has the option not to save the information;  

ix. to consolidate the Customer’s financial account information 
at one online location; understand what product or service 
may be of interest to the him/her; and present him/her with 
offers;  

x. to collect through the Bank’s social media pages and 
interactions with the Customer to assist in verifying his/her 
identity and account status. The Bank may combine this 
information with information it already has;  

xi. to enhance the CBD Site, identifying usage trends and 
determining the effectiveness of promotional campaigns;  

xii. for risk control, for fraud detection and prevention, to 
comply with laws and regulations, and to comply with other 
legal process and law enforcement requirements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3. Other Information the Bank Collect Online  
 
Other Information is any information other than Personal Information 
that does not reveal the Customer’s specific identity or does not 
directly relate to an individual, such as browser information, 
information collected through cookies, pixel tags and other 
technologies, demographic information, other information provided 
by the Customer such as his/her date of birth or household income, 
and aggregated and de-identified data. The Customer can be located 
automatically when using the CBD Mobile Applications if the location 
services on his/her smartphone is activated. It is clarified that CBD 
performs conservation of historical location data for different reasons 
including but not limited to marketing purposes. It is reminded that 
CBD will not be held responsible for any use that is made of the 
automatic Location data related to mobile phones including GPS, 
particularly regarding private and personal data that are managed 
directly by mobiles phones providers. 
 
 
 

ات أو  (5 ََول على المنتَج ب  للُحصََ د م بطَل التَق ل َب او للعمَي َم  ََ للسََ

ََتحَقاقَاا لَاذه  ََتحَقاَقُ/ اسََ الَخدَمات وتقييم أهليَتُ/ أهليتَاا واسََ

 المنتجات أو الخدمات.

ََول إلى  (6 ل بمَا يُتيح الوصََ ة و/ أو موقع العمَي للت حقاق من هويَ 

ََاباتاا وإجراء الُمعامالت عبر اإلنت ََاباتُ/ حس رنا والحفا   حس

على الت دابير التي تادف إلى منع االحتيال وحماية أمن الحسَاب  

 والمعلومات الشخصي ة.  

حوبات على  (7 ماو للعميل بالُمشَاركة في االسَتطالعات والسَ  للسَ 

ابِاة وإدارة هذه   ابقات والعرو  الت رويجي ة الُمَش الجوائز والمَس

ة قد تحتوى  األنشَطة. ويكون لبعإ هذه األنشَطة قواعد إاَافي  

على معلومات إاافي ة حول كيفي ة استخدام وُمشاركة المعلومات  

 الشخصي ة.

ة ببنك   (8 ماو للعميل باسََتخدام أي  أدوات تخطيط مالي خاصََ  للسََ 

ب منَُ/  تتطلَ  الت خطيط  ا بَأنة بعإ أدوات  دبي التجَاري، علمَا

ََي ة بينما ال يتطل ب البعإ ا خر  ََخصََ منَاا تَقديم معلومات شََ

د يتم  تخزين المعلوَمات التي يتم  إدَخالَاا من قَِبل العمَيل  ذَلك. وَق

في إحدى أدوات الت خطيط هذه للوصَََول إلياا واسَََتخداماا في 

 المستقبهل. ويكون للعميل أنو يختار عدم حفظ المعلومات.

ََاب الَمالي للعمَيل في موقع  واَحد  على  (9 لتوحَيد معلوَمات الحسََ

ف على المنت ََبَكة اإلنترنا؛ والت عرا جات أو الَخدمات التي قد  شََ

 تُ ير اهتمامُ/ اهتماماا؛ وتقديم العرو  إليُ/ إلياا.

للت جميع من خالل صَفحاتنا على صَفحات الت واصَل االجتماعي   (10

ََاعدة في الت حقاق من هوي تُ/ هوي تاا   والت فاعالت مع العميل للُمسَ

وحالة حَسابُ/ حَساباا. ويجو  للبنك القيام بدم  هذه المعلومات  

 مع المعلومات الُمتوف ِرة لديُ بالِفعل.

لتحسََََين موقع بنك دبي التجاري وتحديد ات جاهات االسََََتخدام   (11

 والوقوف على مدى فعالية الحمالت الت رويجي ة.

ََف االحتَيال ومنع َحدوَعُ،   (12 إلدارة المَخاطر والت حكم بَاا، وكشََ

لَقانونيَ ة  واالمتَ ال إلى القوانين والل وائح، وااللتزام َباإلجراءات ا

 األخرى وُمتطل بات إنفاذ القانون.

  أُّرك يجَمعها البنك عبر ارنترننَمعلومات   31-3

تتم ةل المعلومات األخرى في أي  معلومات  بخالف المعلومات الَشخصَي ة  

ل  ، ِمَ  ََرة  بفرد  اشََ ك الُمحَدةدة أو ال تتعلةق ُمَب ف عن هوي َت ََِ التي ال تكشََ

ََف ِح والمعلومات  التي تم  جمعاا من خالل ملف ات تعريف  معلومات الُمتصَ

ات   اَطات الت عقَاب »عالَمات البِكسََََل« والت قنيَ  اط »كوكيز« وارتَب االرتَب

ا  مَا د ِ ات التي يَُق ا من المعلوَم ة وغيرَه ديموغرافيَ  ات اَل األخرى والمعلوَم

ََرتَاا والبَياَنات   ََرَتُ/ أسََ العمَيل مَ ل َتاريخ ميالده/ ميالدَها أو دهَخل أسََ

َعة وغير ُمَحدة  دة الاويَ ة. َهذا، ويُمِكن تَحدَيد موقع العمَيل تلَقائيًَّا عَند  الُمجمة

ال، إذا قام/ قاما   اسَتخدامُ تطبيقات بنك دبي التجاري على الااتف الجو 

ح أن  بَنك   ََة بتفعَيل خدمات الموقع على هاتَفُ/ هاتفَاا الذ كي. ومن الُمواََ

ََبَاب  مختِلفَة   ة ألسََ الموقع التَاريخيَ  دبي التجَاري يقوم بحفظ بيَانَات 

ن، على سبيل الم ال ال الحصر، أغرا  الت سويق. وتهجدُر اإلشارة  ت تءم 

ل أي  مَسؤولي ة عن أي  اَستخدام  لبيانات   إلى أن  بنك دبي التجاري لن يتحم 

ك ناَام تحَديَد   بمَا في ذَل ة،  اَل الاواتف الجو  َب الُمتعل ِقَة  ة  التلقَائيَ  الموقع 

المي » اَنGPSالمواقع الَع ا يُخص  البَي ا فيَم ََي َم ة  «، ال سََ  ََ الخَاصَََ ات 

دو خدمات الاواتف   ِ والشََخصََي ة التي تتم  إدارتاا ُمباشََرةا بواسََطة ُمزو 

الة.  الجو 
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31.4. How The Bank Collect and Use Other Information  
 
The Customer hereby consents that the Bank and its third-party 
service providers may collect and use Other Information in a variety 
of ways, including but not limited to:  
 

i. Through the Customer’s browser: Certain information is 
collected by most browsers, device type, screen resolution, 
operating system version and internet browser type and 
version. The Bank uses this information to ensure CBD Site 
function properly and for security purposes.  

ii. Using cookies: Cookies are pieces of information stored 
directly on the device you are using. Cookies the Bank uses 
do not contain or capture unencrypted Personal Information. 
Cookies allow the Bank to collect information such as 
browser type, time spent on the CBD Site, pages visited, 
language preferences, and the Customer’s relationship with 
us. The Bank uses the information for security purposes, to 
facilitate navigation, to display information more effectively, 
to personalize/customize his/her experience while visiting 
the CBD Site, and to recognize his/her device to allow his/her 
use of its online products and services. The Bank collects 
statistical information about the usage of the CBD Site in 
order to continually improve the design and functionality, to 
monitor responses to our advertisements and content, to 
understand how account holders and visitors use the CBD 
Site and to assist it with resolving questions regarding the 
CBD Site. The Bank also utilizes cookies for its online 
advertising purposes. 

 
The Customer can refuse to accept these cookies and most devices 
and browsers offer his/her own privacy settings for cookies. He/she 
will need to manage his/her cookie settings for each device and 
browser he/she uses. However, if the Customer does not accept these 
cookies, he/she may experience some inconvenience in his/her use of 
the CBD Site and some online products and services. For example, the 
Bank will not be able to recognize his/her device and he/she will need 
to answer a challenge question each time he/she logs on.  The 
Customer also may not receive customized advertising or other offers 
from the Bank that may be relevant to his/her interests and needs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.5. How The Bank Shares Personal Information  
 

i. Before requesting the consent of a Consumer to share 
personal data, the bank must proactively disclose in writing 
to a Consumer its intent to use and/or share personal data 
and with whom the consumer’s personal data will be shared. 

 كيف يقوم البنك بَجمع واستِّخدام الَمعلومات األُّرك  31-4 

ام ا  ل على قَي اَلث  يوافق العمَي دَمات من طرف َع دي الَخ ِ ك وُمزو  جمع  بلبَن

، يأتي من  بيناا، على سََبيل  المعلومات األخرى واسََتخداماا بعد ة طرق 

 الم ال ال الحصر:

ََف ِح الخاص  بالعميل: يتم  جمع معلومات معين ة  (1 من خالل الُمتصََ

ََة   اشََ  ََ ََف َِحات ونوع الجَاا  ودقَ ة الشََ من خالل معام الُمتصََ

ََداره.   ََِفح اإلنترنا وإصَ ََ يل ونوع ُمتصَ ََدار ناام الت شَ وإصَ

يح  ويستخِدم البنك هذه المعلومات لءمان التش يل الس ليم والص ح

.  لموقع بنك دبي التجاري وألغرا   أمني ة 

«: إن  Cookies  –باسََََتخدام ملف ات تعريف االرتباط »كوكيز   (2

ات تحتوي أجزاء من معلوَمات  ات تعريف االرتَباط هي ملفَ  ملفَ 

يتم  تخزيناا ُمباشََرةا على الجاا  الذي تسََتخدمُ. وبالن سََبة إلى 

ا البَن ََتَخدمَا اط التي يسََ ات تعريف االرتَب ك فاي ال تحتوي  ملفَ 

ح  على المعلومات الَشخَصي ة غير الُمَشفةرة وال تحتِفظ باا. وتَسمه

نوع  ََل  ِم  ََات  المعلوم بجمع  ََك  للبن ََاط  االرتب تعريف  ات   ََ ملف

الُمتصََف ِح الذي يسََتخدمُ العميل، والفترة الزمني ة التي يقءََياا  

فَحات التي يقوم   ََ ََتَخدام موقع بَنك دبي التَجاري والصََ في اسََ

ََيال ََالا عن عالقة العميل بزيارتاا وتفءَ تُ إلعدادات الل  ة فءَ

ة،   المعلومَات ألغرا   أمنيََ  البنََك هَذه  ََتخََِدم  ويسََ بَالبنََك، 

ََورة  أك ر  ََايل الت نقال في الموقع وعر  المعلومات بصَ ولتسَ

جَعل  َيارَتُ/  َيارتَاا لموقع بَنك دبي التَجاري  من أَجل    كَفاءة، 

ف  تجربة ذات طابع  شخصي  / ُمحتوى ُمخصةص لُ/ لاا، وا لت عرا

على الجاا  الذي يسََتخدمُ/ تسََتخدمُ للوصََول إلى الخدمات  

ماو لُ/ لاا باسََََتخدام منتجات وخدمات البنك عبر  بادف السََََ 

ََائي ة   ََبكة اإلنترنا. هذا، ويقوم البنك بجمع معلومات إحصََ شََ

ََين   ك دبي التجَاري من أجَل الت حسََ ََتخَدام موقع بَن حول اسََ

َصد االَستجابات على الُمَستِمر والد ائم لتَصميم وأداء الموقع ، وره

ََتخدام   مُ الموقع، وفِام كيفيَ ة اسََ اإلعالنات والُمحتوى الذي يَُقد ِ

لموقع بنََك دبي التجََاري،   ار  ََابََات والزو  الحسَََ ََحََاب  أصََ

والُمَساعدة في حل المَسائل والت َساؤالت الُمتعل ِقة بموقع بنك دبي 

ا   ََا ََتَخدم البَنك ملفَ ات تعريف االرتَباط أيءََ التَجاري، كَما يسََ

 الد عاية واإلعالن عبر اإلنترنا.  ألغرا 

ات   َيُث يرفُإ قبول ملفَ  ََبط جَاا ه بحه يُمِكن للعمَيل اختَيار اََ

ات   ََف َِح ة األجازة والُمتصََ البيَ  ذه، وتوف ِر َغ اط َه تعريف االرتَب

إعدادات لخصََوصََية العميل بادف الت عاُمل مع ملف ات تعريف  

وى إلى اََبط وإدارة إعدادات    االرتباط، فلن يحتاج/ تحتاج سََِ

ََتخَدمَُ/   ََف ِح  يسََ ات تعريف االرتبَاط لكَل  جاَا   وُمتصََ ملفَ 

تسََتخدمُ، غير أنُ  إذا  لم يقبهل العميل ملف ات تعريف االرتباط،  

عوبة في اسَََتخدامُ/ اسَََتخداماا  فقد يواجُ/ تواجُ بعإ الصَََ 

ات   ََول إلى بعإ المنتَج اري وفي الوصََ ك دبي التَج لموقع بَن

ََبَيل المَ ا ل، لن يتمك ن البَنك  والَخدَمات عبر اإلنترَنا. على سََ

ف على جاا ه/ جاا ها، وقد يَءطهر/ تَءطهر لاجابة   من الت عرا

على سؤال تحد ي في كل  مرة  يدُخل/ تدُخل فياا إلى الموقع، كما  

قد ال يتمكةن العميل من تلق ِي إعالنات  مخصةصة أو غير ذلك من  

ََتَاِدَفة َلُ/ لَاا من َجاَنب البَنك، والتي َقد تكون  العرو  الُمسََ

 رتبطة باهتماماتُ/ اهتماماتاا وُمناسبة الحتياجاتُ/ احتياجاتاا.م

ك البنك الَمعلومات الشخصيّة؟ 31-5  كيف يُشارِّ

قهبل طلب الُحصََول على موافقة ُمتعاِمل  على ُمشََاركة البيانات   (1

طيًّا إلى  بهقاا باإلفَصاو خه الَشخَصي ة، يهِجب على البنك أنو يقوم ُمَس
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ii. The Consumer herby consents to give his/her expressed 

consent freely to a request for the use and sharing of 
personal data by the bank for marketing and/or transferring 
the personal data to authorized agents for direct marketing.  
 

iii. Consumer has the right to accept or refuse to provide 
expressed consent. The customer also has the right to 
request not to share their data with CBD Group companies. 
In case they do not wish to have the data shared they must 
notify the Bank accordingly. 

 
iv. Consumer shall have the right to withdraw expressed 

consent for the following at any time: 
 

a) The processing of Personal Data by the bank except 
where Persona Data Is required for business operations 
related to the Consumer's Products and Services; and 

b) Personal Data sharing with Authorized Agents and other 
third parties for purposes such as but not limited to 
sales and marketing. 

 
v. The Consumer hereby consents that the Bank may share 

Information with its Affiliates 
 

In order to provide financial services to you, the Bank may need to 
store or share certain information about the Customer with its 
affiliates. The Bank may need to store or share personal information 
(such as name, address and account number) and account 
information (such as type of accounts, account balances and 
transaction history) with its affiliates so that they can serve the 
Customer more efficiently. The Bank affiliates maintain the same 
privacy standards as it does.  
 

vi. The Consumer hereby consents that the Bank may share 
Third-Party Service Providers  
 

In order for the Bank to conduct its operations, including servicing the 
Customer’s account or processing his/her transactions, the Bank may 
need to store or share information with its service providers, 
nationally and/or internationally, including data processing 
companies, cheque, ATM, and other payment processing companies, 
payment networks, loan service providers, insurance companies, 
collection agencies, credit reporting agencies and other service 
providers with whom the Bank have joint marketing agreements. 
These service providers act on its behalf and have agreed in writing to 
keep the Consumer information the Bank provide to them 
confidential. The Bank does not share his/her account numbers with 
independent third-party marketers offering their own products and 
services. While the Bank may assist in offering financial products and 
services of its affiliates or other financial service providers, it controls 
the Consumer information used in connection with these offers. The 
Bank’s service providers maintain the same privacy standards as it 
does. The information shared with service providers will be used for 
the purpose of performing CBD services and they do not have any 
right to process such information for any other purpose (except to 
comply with a regulatory or legal requirement according to an 
applicable law).  
 
vii. The Bank may share Information as Legally Required or 

ُ في   ل عن ني َت ات  الُمتعَامَِ اَن ََاركَة البَي ََتخَدام و/ أو ُمشَََ اسََ

 الشخصي ة، ومع من ستتم  ُمشاركة البيانات الشخصي ة للُمتعاِمل.

يهِجب أنو يمنهح الُمتعاِمل، بمهحإ اختياره وِملء إرادتُ، موافقتُ/   (2

ََاركة البيانات   ََتخدام ومشََ ريحة على طلب اسََ  ََ موافقتاا الصََ

الت سََويق و/ أو نقل هذه  الشََخصََي ة من جانب البنك ألغرا  

اََين ألغرا  الت سََويق   البيانات الشََخصََي ة إلى ُوكالئُ الُمفوة

 الُمباشر.

ََا   (3 موافقتا  /ََُ موافقت منح  فإ  ره أو  قهبول  في  الحق   ل  ََِ ََام للُمتع

ََاركة   ريحة، كما أنة للعميل الحق  كذلك في طلب عدم مشَ  ََ الصَ

ََرَكات بَنك دبي التَجاري.   وفي بَياَناَتُ/ بَياَناتَاا مع مجموَعة شََ

 حال عدم رغبتام في ُمشاركة البيانات، يهِجب إبالغ البنك بذلك.

ََحب موافقتُ/ موافقتاا  (4 ََاء، في س قتما ش ، وه يكون للُمتعاِمل الحق 

ا يلي:   الص ريحة على أي   ممة

ُمعالجة البنك للبيانات الشَخصَي ة، باسَت ناء الحاالت التي   أ(

للعملي ات   تكون فياا البيانات الشََخصََي ة مطلوبة وال مة

 الُمتعل ِقة بمنتجات وخدمات الُمتعاِمل؛ و

ََين   ب( اَ ََي ة مع الُوكالء الُمفوة ََخصَ ََاركة البيانات الشَ ُمشَ

ل، ولكن  ة ألغرا  من قهبَي الَ  وغيرهم من األطراف ال َ 

، المبيعات والت سويق.  دون حصر  أو تحديد 

ركات بنك بمُ يوافق العميل على قيام ال (5 شَاركة المعلومات مع الشَ 

 الت ابعة لُ

من أَجل تَقديم َخدَمات َماليَ ة َلك، َقد يحَتاج البَنك إلى تخزين أو  

ركات الت ابعة لُ،    ََ ََاركة معلومات معي نة عن العميل مع الشَ ُمشَ

ات  ة المعلوَم ك إلى تخزين أو ُمشَََََارَك ََطهر البَن د يءََ ا َق كَم

ََاب( ومعلومات  ََم والعنوان ورقوم الحس ََخصََي ة  ِم ل: االس الش

دة الحسََابات وسََجل  الحسََاب  ِم ل: نوع الحسََا بات وأرصََِ

ة   دَم ُ حتى يتمك نوا من َخ ة َل ابَع ات التَ  رَك  ََ امالت( مع الشََ الُمَع

ركات الت ابعة للبنك   العميل بَصورة  أك ر كفاءة. هذا، وتُحافِظ الشَ 

 على معايير الخصوصي ة ذاتاا كما يفعهل البنك نفسُ.

دي خدمات طرف عالث  (6 ِ  يجو  للبنك ُمشاركة المعلومات مع ُمزو 

من أجل إجراء البنك لعملي اتُ، بما في ذلك خدمة حسََاب العميل  

قَد يحتَاج البنَك إلى تخزين أو  بيَانتاَا،  أو ُمعَالجَة بيَانَاتَُ/ 

ا و/ أو  ُ، محليًَّ دَي دي الَخدَمات َل ِ ُمشََََارَكة المعلوَمات مع ُمزو 

يكات وأجازة  دوليًّا، بما في ذلك شََركات ُمعالجة البيانات والشََ 

ركات مُ  راف ا لي وَش بكات  الصَ  عالجة المدفوعات األخرى وَش

أمين ووَكاالت   ََرَكات التَ  مي َخدَمات القرو  وشََ د ِ د فع وُمَق اَل

ة وغيرهم من   الت قَارير االئتمَانيَ  ََيَل ووكَاالت إعَداد  الت حصََ

ك.  قةع البنك معام ات فاقيات تسويق ُمشتره ن وه دي الخدمات ممة ِ ُمزو 

ك،   ة عن البَن اَب الن َي ات هؤالء َب دَم دو الَخ ِ ل ُمزو  د وافقوا ويعمَه وَق

دهم   ِ طيًّا على الحفا  على َسري ة معلومات الُمتعاملين التي يُزو  خه

باا البنك. وال يُشَََاِرك البنك أرقام حسَََابُ/ حسَََاباا مع جاات 

م منتجاتاا وخدماتاا، وبينما قد  تسََويق ُمسََتِقل ة طرف عالث تُقد ِ

ة   اليَ  ديم المنتَجات والَخدَمات الَم يسَََََاَعد البَنك في عر  وتَق

ركات    ََ دي الخدمات لدى البنك، فإنُة يتحك م للش ِ الت ابعة لُ أو ُمزو 

ََتَخدهَمة فيَما يتعلةق بَاذه العرو .  ل الُمسََ في معلوَمات الُمتَعامَِ

ََايير  مع على  ََك  البن ََدى  ل ََات  ََدم الخ دو  ِ ُمزو  ََافِظ  ويُح ََذا،  ه

الخصََوصََي ة ذاتاا كما يفعهل البنك نفسََُ. وتُسََتخدهم المعلومات  

ََاركتَاا مع ُمزو ِ  دي الَخدَمات لَ اَيات أداء َخدَمات  التي تتم  ُمشََ
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Permitted  
 

viii. The Bank may share the Customer’s information in response: 
 

a) to a lawful request issued by a court, a government agency, 
a regulatory authority or as permitted by law. The Bank may 
also share the Customer’s information in response to a 
request made by a merchant or business necessary to 
effect, administer or enforce a transaction that he/she had 
requested or authorized in connection with the servicing or 
processing of a financial product or service, or to maintain 
or service the Customer’s account with the Bank.  

 
b) When disclosure is made with the express consent of the 

consumer or through a representative nominated by the 
consumer. 

 
 
 
 
 
 
 
31.6. Mobile Applications 
 
Commercial Bank of Dubai's mobile applications ("Applications") 
allows the Customer to access his/her account balances and holdings, 
transfers and pay bills on his/her mobile device. This Policy applies to 
any Personal Information or Other Information that the Bank may 
collect through the Applications. 
 
31.7. Linking to other sites 
 
The Bank may provide links to third party websites. If the Customer 
follow links to websites not affiliated or controlled by the Bank, 
he/she should review his/her privacy and security policies and other 
terms and conditions, as they may be different from those of CBD Site. 
Commercial Bank of Dubai does not guarantee and is not responsible 
for the privacy or security of these websites, including the accuracy, 
completeness, or reliability of their information. 
 
31.8. Security 
 
To protect Personal Information from unauthorized access and use, 
the Bank use security measures. These measures may include device 
safeguards and secured files and buildings as well as oversight of its 
third party service providers to ensure information remains 
confidential and secure. 
 
31.9. Making sure information is accurate 
 
Keeping the Customer’s account information accurate and up to date 
is very important. If his/her account information is incomplete, 
inaccurate or not current, please update his/her information on the 
Bank’s CBD Site, or call or write to the Bank at the telephone numbers 
or appropriate address for changes listed on the Customer’s account 
statements, records, online or other account materials. He/she can 
also speak to a Consumer representative. 
 
In case that the Customer intends to withdraw their consent to 

دي الخَدمَات ُمعَالجَة هَذه   ِ ك دبي التجَاري، وال يِحق  لُمزو  بَن

ال إلى  االمتَِ  ك َب المعلومَات ألي  غر   يخر   إالة أنو يكون ذَل

عمول  بُ(.  ُمتطل ب  تنايمي   أو ُمقتهءى قانوني   عمالا بقانون  مه

ال (7 الن حو  على  المعلومََات  ُمشَََََاركََة  للبنََك  أو يجو   مهطلوب 

و بُ قانوناا.  الُمصرة

 يجو  للبنك ُمشاركة معلومات العميل في استجابة  منُ:   (8

لطلب  قانوني   صادر عن محكمة  أو جاة  حكومي ة  أو هيئة    أ(

، أو على الن حو الذي يُجيزه القانون. هذا، ويجو    حكومي ة 

تجابةا ألي    اركة معلومات العميل اَس طلب   للبنك كذلك ُمَش

ََتلِزم ُمشََََارَكة  ة  يسََ دةم  من َتاجر  أو ُمنشََََأة  تَجاريَ  ُمَق

د   ة  َق امَل ذ ُمَع ل أو إدارة أو تنفَي ل تفعَي ات من أَج المعلوَم

ََل بالقيام   و باا فيما يت صَ ََرة طلباا العميل أو ُمعاملة  ُمصَ

ة، أو    على خَدمَة أو ُمعَالجَة منتجَات أو خَدمَات مَاليَ 

بُ لدى  الحفا  على حسَََاب العميل سَََارياا وِخدمة حسَََا

 البنك.

إلفصََاو  يتم  بموافقة  صََريحة  من الُمتعاِمل أو من خالل   ب(

 ُمم  ِل  ُمعيةن من قِبل الُمتعاِمل. 

ال 31-6  تَطبيقات الَجوَّ

ََل   للعمي ََات"(  التجََاري  "الت طبيق ََك دبي  بن من  ال  الجو  ََات  تطبيق تُتيح 

دة وُممتلكات وتحويالت حسَابُ/ حسَاباا، فءَالا ع ن الوصَول إلى أرصَِ

ياسَة وتهسَري   ال. وتُطبةق هذه السَ  دفع الفواتير على جاا ه/ جاا ها الجو 

ََيَ ة  أو معلوَمات  أخرى َقد يجمعَاا البَنك من  ََخصََ على أي  معلوَمات  شََ

 خالل الت طبيقات.

 االرتِّباط بمواقِّعٍ أُّرك  31-7

م البنك روابط لمواقع إلكتروني ة ألطراف عال ة. إذا قام العميل بات باع     قد يُقد ِ

ع لتحك مُ وإدارتُ،   روابط لمواقع إلكتروني ة ليسََا تابعة للبنك وال تخءََه

ات الخصَوصَي ة واألمن وغيرها من  ياَس فيِجب عليُ/ علياا الت حقاق من َس

ة بموقع   روط واألحكام ومراجعتاا، إذو إنةاا قد تختِلف عن تلك الخاصَ  الشَ 

ك دبي التَجاري وال   ن بَن ََمه ك دبي التَجاري. َهذا، وال يءََ ل أي   بَن يتحمَ 

مسََؤولي ة عن خصََوصََي ة أو أمان هذه المواقع اإللكتروني ة، بما في ذلك  

 دق ة أو اكتِمال أو موعوقي ة معلوماتاا.

ماية 31-8  األمن والحِّ

و بُ،    لحماية المعلومات الَشخَصي ة من الوَصول واالَستخدام غير الُمَصرة

ََاَئل حَماَي ل وسََ ََمَه ََتَخِدم البَنك َتدابير أمنيَ ة، والتي َقد تشََ ة األجازة  يسََ

دي  ِ قابة واإلشَراف على  ُمزو  نة، إاَافةا إلى الر  والملفات والمباني الُمؤمة

ة وأمن  ََريَ  ا  على سََ ان الحَف َََم ُ لءََ دَي ة َل الَ  ات من أطراف َع دَم الَخ

 المعلومات.  

قَّة الَمعلومات 31-9  التَّخكرد من دِّ

ََاب الع  مَيل  إنُة لمن األهميَ ة بمَكان  أنو يتم  الحَفا  على دق ة معلومات حسََ

وتحدي اا. وإذا كانا معلومات حسََابُ/ حسََاباا غير كاملة أو غير دقيقة  

ى عَندَئذ  من العمَيل تَحدَيث المعلوَمات   أو غير ُمَطابَِقة لواقع الَحال، يُرجه

ََال بالبَنك أو  ة بُ/ بَاا على موقع بَنك دبي التَجاري، أو االت صََ  ََ الَخاصََ

جة  ُمراسهلتُ على أرقام الااتف أو العنوان الخاص  بحسهب الت    ييرات الُمدره

تُ أو المواد الُمتاحة عبر اإلنترنا   في كشََوفات حسََاب العميل أو سََجال 
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process their data, the Customer understands that such request will 
not affect the lawfulness of data processing based on the prior 
expressed consent. The request will be processed and confirmed by 
the Bank in a period no lesser than complete 30 calendar days of the 
request, and the Bank has the right to keep all information to comply 
with any law or regulation. Unless the Customer requests expressly to 
cancel the services provided by the Bank, Commercial Bank of Dubai 
is hereby authorized by the Customer to continue processing all 
information required to provide the services. If any other information 
is collected, the Bank shall ensure that such information has been 
collected in compliance with laws and shall disclose the source as per 
Customer’s request. The Customer acknowledges that may request 
(using communication methods set in these terms and at 
www.cbd.ae) access to its information processed by the Bank to 
request any correction if an error exists in their Personal Data. 
 
 
 
 
31.10. Updates to this Privacy Policy 
 
This Policy is subject to change. Please review it periodically. If the 
Bank make changes to the Policy, it will revise the “Last Updated” date 
at the top of this Policy. Any changes to this Policy will become 
effective when the Bank post the revised Policy on the CBD Site. The 
Customer uses of the CBD Site following these changes means that 
he/she accepts the revised Policy. 
 

ة بالحَساب، كما يُمِكنُ/ يُمِكناا الت حداث إلى   أو غير ذلك من المواد الخاصَ 

 أحد ُمم  ِلي خدمة العُمالء.

 لن الطلب  هذا أن العميل يدرك ،  بياناتُ لمعالجة موافقتُ سحب العميل نية حالة في

 .المسبقة الصريحة الموافقة على بناءا  البيانات معالجة قانونية على يؤعر

ا 30 عن تقل ال فترة في البنك قبل من وتأكيده الطلب معالجة سيتم  يوما

 المعلومات بجميع االحتفا  للبنك ويحق ،  الطلب تاريخ من كامالا 

 إل اء صراحةا  العميل يطلب لم ما .الئحة أو قانون ألي لالمت ال

 من بموجبُ مفو  التجاري دبي بنك فإن ،  البنك يقدماا التي الخدمات

 .الخدمات لتقديم المطلوبة المعلومات جميع معالجة لمواصلة العميل قبل

 هذه أن من التأكد البنك على يجب ،  أخرى معلومات أي جمع حالة في

ا  جمعاا تم قد المعلومات  المصدر عن يفصح أن ويجب للقوانين،  وفقا

 طرق باستخدام) يطلب قد بأنُ العميل يقر .العميل طلب على بناءا 

 الموقع وعلى الشروط هذه في علياا المنصوص االتصال

www.cbd.ae) أي لطلب البنك يعالجاا التي معلوماتُ إلى الوصول 

 ..الشخصية بياناتُ في خطأ وجود حالة في تصحيح

 

يَّة هذهالتَّحديثات على   31-10 ياسة الُخصوصِّ  سِّ

ى ُمراجعتاا بشَكل  دوري  . وفي   ياسَة للت  يير، وِلذا، يُرجه ع هذه السَ  تخءَه

ََيقوم بتعديل تاريخ  ََة، فإنُة س ياس  ََ ى البنك أي  ت ييرات  على الس حال أجره

أ على  ياَسة. وَستُصَبِح أي  ت ييرات  تطره "الت حديث األخير" أعلى هذه السَ 

ياَسة َسارية ونا ة الُمعدةلة على هذه السَ  ياسَ  فعول عند نَشر البنك للَس فذة المه

ََتخدام العميل لموقع بنك دبي التجاري   موقع بنك دبي الت جاري. ويُعهد اسََ

 عِقب إجراء هذه الت  ييرات بم ابة قبوالا للس ياسة الُمعدةلة.

 

 
32. CREDIT CARD INSTALLMENT PLANS 
 
32.1. Balance Transfer 
 

i. ‘Balance Transfer’ means the settlement or transfer of all or 
any part of the outstanding balance of the Credit Card 
issued by another bank or financial institution to the 
Cardholder by debit to their Card Account.  

ii. At its sole discretion, the Bank reserves the right to accept 
or reject any Balance Transfer application.  

iii. This Balance Transfer will be made available at the sole and 
absolute discretion of the Bank to selected Credit Card 
members.  

iv. The maximum Balance Transfer value will be upon the 
discretion of the Bank (CBD) as a portion of the available 
CBD Credit Card limit.  

v. The Balance Transfer transaction amount(s) will be debited 
to CBD Credit Card. Such debit will be remitted to the bank 
that issued such Credit Card in the United Arab Emirates 
("UAE"). The remittance will be done from the Bank (CBD) 
to the other bank by way of a Central Bank transfer by 
stating the Credit Card account details or any other means 
as deemed appropriate by the Bank (CBD).  

vi. Monthly minimum payment of five percent (5%) of the 
outstanding card balance (minimum of AED 100) will apply 
at the time of Balance Transfer processing. 

vii. Processing fee will be applicable on balance transfer 
amount as communicated by the Bank (CBD). 

viii. For a fee based Balance transfer, the interest rate applied 
on the outstanding Balance Transfer amount shall be based 

طط أقساط بطاقات االئتِّمان -32 ُِّّ 

صيد 32-1   تَحويل الرَّ

َصيد" تَسوية أو تحويل   (1 َصيد تهعني خدمة "تحويل الر  جميع أو أي  جزء  من الر 

ادرة من بنك  يخر  أو مؤَسَسة  مالي ة   القائم غير الُمَسدةد على بطاقة االئتمان الصَ 

أخرى إلى حامل البطاقة بموِجب القيد في الجانب المدين من حسََََاب البطاقة  

 الخاص  بُ.

 

، في قبول أو رفإ أي    (2 فق تَقديره الَخاص  ، وه طَلب تحوَيل  يحتِفظ البَنك َبالحق 

 رصيد.

فق الت قدير الخاص  والُمطلهق للبنك، إلى أعءََاء   (2 صََيد، وه يتم  إتاحة تحويل الر 

 بطاقات ائتمان ُمختارين.

َََيد بَِناءا على تَقدير البَنك  بَنك دبي  (4 صََ ََى لقيَمة تحوَيل الر  يَُحدةد الَحد  األقصََ

ة  من الحد  الُمتاو لبطاقة ائتمان بنك دبي التجاري.  التجاري( كحص 

َََيد من بَطاَقة ائتَمان بَنك دبي  (5 صََ ََم مبلغ  مَبالغ( ُمَعامَلة تحوَيل الر  يتم  خصََ

التجاري، ويتم  تحويل هذا المبلغ المهخصَََوم إلى البنك الُمصَََِدر لتلك البطاقة  

ُث يتم  إجراء الت حوَيل من   َي ة المت َحدة؛ بحه ة اإلَمارات العربيَ  ة في دوَل انيَ  االئتَم

ََرف البَنك  بَنك دبي التَجاري( إلى البَنك ا  ب تحوَيل  عبر المصََ خر بموَجِ

ََائل   ََيل بطاقة االئتمان، أو عن طريق أي  وسَ المركزي من خالل بيان تفاصَ

 أخرى يراها البنك  بنك دبي التجاري( مناسبة.
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on the prevailing retail purchase interest rate if not repaid 
within the stipulated tenor. All other out standings on the 
Credit Card account shall continue being levied interest at 
the prevailing interest rate.  

ix. For interest-based Balance Transfer monthly interest will 

be debited on each billing date until end of plan and debited 

from card balances. Payment will be due starting from the 

first statement date after the Balance Transfer is availed on 

card. The interest charged on the Balance Transfer will be 

at a reducing basis calculation as decided by the Bank from 

time to time and will be levied upfront. 

x. If the Cardholder needs to make prepayment, he/she first 
contact Call center and request for the outstanding amount 
that needs to be paid. After the full payment is made by the 
customer. He/she needs to contact Call center within three 
(3) days to request for cancellation. CBD will apply a 
cancellation fee as determined by CBD in its sole discretion 
to process such prepayment requests.  

xi. The Bank will not be liable for the payment of any overdue 
Charges, Late Payment Fees, Finance Charges, or any other 
Charges/liabilities on other Credit Cards mentioned above 
that may occur due to any payment delay done from the 
Customer’s end.  

xii. If the Credit Card account is closed by the customer or the 
Bank before all EMI have been charged, then all of the 
future EMI shall be accelerated and debited to the final 
Credit Card Statement of Account as one figure.  

xiii. The Bank reserves its right to cancel the offer and charge 
interest on the transferred amount at the prevailing 
interest rate from the Balance Transfer date, in the event of 
failure of payment of the minimum amount due on the 
payment due date.  

xiv. Customers are not allowed to do balance transfer from one 
CBD Credit Card to another CBD issued Credit Card. 

xv. The Bank is entitled at any time and without any prior notice 
or liability to the Cardholder in any manner whatsoever to 
terminate the Balance Transfer or cancel or vary its benefits 
or features, or vary, or add or delete any of the Balance 
Transfer terms and conditions. However, such termination, 
cancellation or variance shall not affect transactions 
concluded by the Cardholder and accepted by the Bank 
before any such decision.  

xvi. The Cardholder authorizes the Bank to accept telephonic 
instructions given to the Bank to issue the Balance Transfer 
whenever the Bank receives a telephone call from a person 
who identifies himself/herself as being the Cardholder.  

xvii. The Cardholder hereby consents to the recording of such 
telephone calls by the Bank and accepts such recordings as 
evidence before a court of Law or any other legal 
proceedings with regards to all the particulars of the 
Balance Transfer, its amount, number of installments, etc. 
The Cardholder consents to the use of such recordings by 
the Bank.  

xviii. The Cardholder authorizes the bank to accept instructions 
pertaining to Balance Transfer received by a letter, 
telephone, internet, IVR, SMS, or any other channel 
introduced by the bank from time to time.  

xix. The Cardholder agrees that the Bank’s records pertaining to 
the Balance Transfer will be final and binding and that 
he/she shall not deny the validity of the transactions made 
with relation to the Balance Transfer. 

ب دفعة شَاري ة بحد  أدنى بنسَبة خمسَة بالمئة   (6 صَيد القائم 5تُحتسَه %( من الر 

كحد  أدنى( عند ُمعالجة ُمعاملة درهم إماراتي    100غير الُمَسدةد على البطاقة  

صيد.  تحويل الر 

صيد بحسهب ما يُخِطر بُ البنك  بنك   (7 تُطبةق رسوم ُمعالجة على مبلغ تحويل الر 

 دبي التجاري(.

، يُحدةد سَََعر الفائدة الُمطبةق على مبلغ  (8 صَََيد برسَََوم  بالن سَََبة إلى تحويل الر 

ََعر الفائ ََاس سَ ََتحهق على أسَ ََيد الُمسَ صَ ائد الُمطبةق على تحويل الر   ََ دة السَ

داد خالل المد ة الُمحدةدة. أما عن    ََ راء بالت جزئة في حالة عدم الس  ََ ُمعامالت الش

جميع المبالغ القائمة األخرى الُمسََتحقةة على حسََاب بطاقة االئتمان، فيسََتِمر  

 فر  فائدة بسعر الفائدة الس ائد المعمول بُ.

تاريخ  بالنسبة إلى تحويل الرصيد بفائدة، سيتم خصم الفائدة الشارية في كل  ( 9

إصدار فاتورة حتى نااية الخطة ويتم خصماا من أرصدة البطاقة. سيكون 

ا بدءاا من تاريخ كشف الحساب األول بعد االستفادة من تحويل   الدفع مستحقا

الرصيد على البطاقة. تحتسب الفائدة المفرواة على تحويل الرصيد على  

 ، ره البنك من حين  إلى يخر  ا.  أساس متناقص بحسهب ما يُقر ِ  وتُفره  ُمقدةما

/ إنةاا يقوم/ تقوم أوالا باالت َصال  إذا رِغب حامل البطاقة في الد فع ال (10 ُمَسبهق، فإنُة

ََدةد الذي يرغهب في دفعُ.  ق غير الُمسَ ََتحه بمركز الخدمة، وطلب المبلغ الُمسَ

وبعد دفع العميل لكامل المبلغ، يتعي ن عليُ/ علياا االت صََال بمركز الخدمة في 

تجاري ( أيام  لطلب اإلل اء. هذا، وسََوف يفِر  بنك دبي ال3ُغءََون عالعة  

اص   ديره الَخ فق تَق اري وه ك دبي التَج ل بَن ا من قَِب دَه دَي اء يتم  تَح ََوم إلَ  رسََ

 لُمعالجة طلبات الد فع الُمسبهق هذه. 

رة  (11 ََوم  ُمَتأخ ِ ََؤوليَ ة عن دفع أي  رسََ ل أي  مسََ ا وال يتحمَ  لن يكون البَنك ُملزمَا

ر في الد فع أو رسوم تمويل أو أي  رسوم   التزامات    /الس داد أو رسوم  على التةأخا

د  ان األخرى الَمذكورة أعاله، والتي َق اَقات االئتَم دة على بَط أخرى ُمترصَََََ ِ

ر  في الد فع من جانب العميل.  تترتةب علياا نتيجة أي  تأخا

في حال إغالق الحسَاب بواسَطة العميل أو البنك قهبل تحصَيل جميع األقسَاط      (12

يل بجميع األقسََاط الشََاري ة «، يتم  عندئذ  الت عجEMIالشََاري ة الُمتسََاِوية »

َصيد المدين في كَشف الحَساب الن اائي   الُمتَساِوية الُمَستقبهلي ة وإَاافتاا إلى الر 

.  لبطاقة االئتمان كرقوم  واحد 

ل  (13 دة على المبلغ الُمحوة اَئ اء العر  واحتِسَََََاب َف الحق  في إلَ  ك َب يحتِفظ البَن

ا من تاري ائد المعمول بُ اعتبارا صَيد، وذلك في بسَعر الفائدة السَ  خ تحويل الر 

ق في تاريخ استحقاق الد فع.  حالة الت خلاف عن دفع الحد  األدنى للمبلغ الُمستحه

ح للعُمالء بإجراء تحويل رصََََيد من إحدى بطاقات ائتمان بنك دبي  (14  ال يُسََََمه

 التجاري إلى بطاقة ائتمان أخرى صادرة من بنك دبي التجاري.

ََبهق  أو التزام  تِجاه حامل البطاقة   (15 ََعار  ُمسَ ، ودُون إشَ يِحق  للبنك، في أي  وقا 

َََيد، أو إلَ اء، أو ت يير مزاَياه أو  صََ َََكل  َكان، إنَااء نَاام تحوَيل الر  َبأي  شََ

ََيد أو  صَ ة بتحويل الر   ََ روط واألحكام الخاصَ  ََ ماتُ، أو ت يير أي   من الشَ ََِ سَ

ألي  إنااء  أو إل اء  أو ت يير  من هذا  اإلَاافة إلياا أو حذفاا، غير أنُة ال يجو 

ك   ة البَن ة بموافَق اَق اَمل البَط ل َح ذة من قَِب امالت الُمنفَة ل أنو يؤع ِر على الُمَع القبَي

 قهبل ات خاذه لِم ل هذا القرار. 

ِ  حامل البَطاقة البَنك بقهبول الت عليَمات الَااتفيَ ة التي يتم  تَقديمَاا إلى البنك   (16 يُفو 

ص ف نفسُ إلصدار تحويل الر  يد متى تلقةى البنك مكالمةا هاتفي ةا من شخص  عرة

/ أنةاا حامل البطاقة.  على أنُة

ََجيل البنك لاذه المكالمات الااتفي ة ويقبهل  (17 يوافق حامل البطاقة بموِجبُ على تس

ة   انونيَ  ة أو في أي  إجراءات َق ات َلدى أي  محكَم ل إعَب دلَي ََجيالت َك ذه الت سََ بَا

ا يتعلةق بج ل وَعدد أخرى فيَم د ومبلغ الت حوَي َََي صََ ل الر  ل تحوَي َََي اصََ ميع تَف
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32.2. Easy Payment Plan (Retail Transactions/ Retail 

Balance):: 
 
The purpose of “Easy Payment Plan” (EPP) is to enable the Cardholder 
to purchase goods and services using the available Credit Limit on 
his/her Card and repay the amount of such purchases in equal 
monthly instalments over a pre-determined period of time.  
 

i. The EPP is offered exclusively to Cardholders, as long as the 
Cardholders’ Card Account is in good standing. Every 
Cardholder is automatically eligible to participate in the EPP 
provided the Purchase Price is not less than UAE Dirhams 
One Thousand (AED 1,000) and in all cases shall not exceed 
the Cardholder’s unutilized Credit Limit. Also all Retail 
transactions on the current statement or last statement can 
be booked for EPP.  

 
ii. EPP is available for purchases made on either the Primary 

Card or Supplementary Cards.  
 

iii. The maximum Easy Payment Plan value will be upon the 
discretion of the Bank (CBD) as a portion of the available 
CBD Credit Card limit.  

 
iv. Cardholder interested in availing the EPP must after 

purchase of the goods, services, benefits or reservation 
contact the CBD Contact Center at 600 575 556 and request 
to convert the Transaction to EPP. The Cardholder must also 
select the tenor of the EPP that may be offered by the Bank.  

 
v. Processing fee will be applicable on Easy Payment Plan as 

communicated by the Bank (CBD) 
 

vi. For interest based EPP monthly interest will be debited on 

each billing date until end of plan and debited from card 

balances. Payment will be due starting from the first 

statement date after the EPP is availed on card. The interest 

charged on the interest based Easy Payment Plan will be at 

a reducing basis calculation as decided by the Bank from 

time to time and will be levied upfront. 

 
vii. Easy Payment Plan Retail Balance: Cardholder interested in 

availing the EPP Retail Balance must after purchase of the 

goods, services, benefits, or reservation contact the CBD 

Contact Center at 600 575 556 and request to convert the 

card outstanding in to EPP. The Cardholder must also 

select the tenor of the EPP that may be offered by the Bank. 

ََتَخدام البَنك لَاذه  ََاط وَما إلى ذَلك، كَما يوافق َحاَمل البَطاَقة على اسََ األقسََ

 الت سجيالت.

َََيد، التي  (18 صََ ِ  َحاَمل البَطاَقة البَنك بقهبول الت عليَمات الُمتعل َِقة بتحوَيل الر  يُفو 

ََبكة اإلنترنا  يتلق اها البنك عن طريق خطاب  أو عبر الااتف أو من خ الل شََ

ية  IVRأو ناام االسَََتجابة الصَََوتي ة التفاعلي ة » سَََائل النصَََ  « أو خدمة الر 

.SMSالقصيرة » ماا البنك من حين  إلى يخر   « أو أي  قناة  أخرى يُقد ِ

صََََيد  (19 يوافق حامل البطاقة على أن  تسََََجيالت البنك بخصََََوص تحويل الر 

ََتكون نَاائيَ ة وُملِزَمة، وال يِحق    َََحة الُمَعامالت التي تم  سََ َلُ/ لَاا إنَكار صََ

صيد.  إجراؤها فيما يتعلةق بتحويل الر 

 

طَّة الدَّفع الُميَسَّ  32-2 مشتريات التجزئة/الرصيد المستحق من   معامالت -ر ُِّّ

 : مشتريات التجزئة

« في السَ ماو لحامل البطاقة بَشراء  EPPيتم ةل ال ر  من خط ة الد فع الُميسَةر »

لغ سََلع  وخدمات  باسََتخدام حد  االئتمان الُمتاو على بطاقتُ/ بطاقتاا، وسََداد مب

يات على أقساط  شاري ة  ُمتساِوية  على مدار فترة   مني ة  ُمحدةدة مسبقاا.  هذه الُمشتره

ا، طالما كان حَساب البطاقة   (1 تُقدةم خط ة الد فع الُميسَةر إلى حاملي البطاقات حَصرا

. ويكون كل  حامل بطاقة مؤهالا  الخاص  بحاملي البطاقات في واَع  مالي   سَليم 

يات عن تلقائيًّا لل ر شََريطة أال  يِقل سََعر الُمشََتره ُمشََاركة في خط ة الد فع الُميسََة

درهم إَماراتي(، وأال  يتَجاو ، على أي   1,000مبلغ ألف درهم  إَماراتي    مبلغ  

ََتخدهم من قِبل حامل البطاقة. هذا، ويُمِكن قهيد جميع   ، حد  االئتمان غير الُمس حال 

 و الكشف األخير في خط ة الد فع الُميسةر.ُمعامالت الت جزئة في الكشف الحالي أ

ََتخدام البطاقة   (2 راء التي تتم  باسَ  ََ ر ُمتاحة لعملي ات الشَ ََة تكون خط ة الد فع الُميسَ

 الرئيسي ة أو البطاقات اإلاافي ة.  

ر بِناءا على تقدير البنك  بنك دبي  (3 ََة ََى لقيمة خط ة الد فع الُميسَ يُحدةد الحد  األقصَ

ة    من الحد  الُمتاو لبطاقة ائتمان بنك دبي التجاري.التجاري( كحص 

ر، بعد َشراء  (4 تفادة من خط ة الد فع الُميسَة اغبين في االَس على حاملي البطاقات الر 

ا أو إجراء الحجو ات، االت صََََال بمركز   لع أو الَخدَمات أو تلق ي المزاَي  ََ السََ

قوم   يَل  وطلَب تحو  600  575  556الخَدمَة لَدى بنَك دبي التجَاري على الر 

ر، كَما يتعي ن على حاملي البَطاقات اختَيار مد ة   ََة الُمَعامَلة إلى خطَ ة الد فع الُميسََ

ماا البنك.  سداد خط ة الد فع الُميسةر التي قد يُقد ِ

ب ما يُخِطر بُ البنك  بنك  (5 ََه ر بحس ََة ََوم ُمعالجة على خط ة الد فع الُميس تُطبةق رس

 دبي التجاري(.

بفائدة، سيتم خصم الفائدة الشارية في كل   إلى خطة الدفع الُميسربالنسبة (     6

.  إصدار فاتورة حتى نااية الخطة ويتم خصماا من أرصدة البطاقةتاريخ 

ا بدءاا من تاريخ كشف ال حساب األول بعد االستفادة من  سيكون الدفع مستحقا

على البطاقة. تحتسب الفائدة المفرواة على خطة الدفع   خطة الدفع الُميسر

ره البنك من حين إلى يخر، وتُفره    الُميسر على أساس متناقص بحسب ما يُقر ِ

ا.  ُمقدما

: يجب على حامل لخطة الدفع الُميسرالرصيد المستحق من مشتريات التجزئة   (7

االتصال بمركز اتصال بنك دبي  خطة الدفع الُميسرالبطاقة الراغب باالستفادة من 

خطة الدفع  وطلب تحويل رصيد البطاقة المستحق إلى  600575556التجاري على 

بعد إتمام عملية شراء السلع أو الخدمات أو المزايا أو الحجز. كما يجب  الُميسر وذلك 

ا على حامل الب  تُطبق التي قد يقدماا البنك.  خطة الدفع الُميسرطاقة تحديد مدة أيءا

خط ة الد فع الُميسةر الرصيد المستحق من مشتريات التجزئة لرسوم ُمعالجة على 

 بحسهب ما يُخِطر بُ البنك  بنك دبي التجاري(.
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Processing fee will be applicable on EPP Retail Balance as 

communicated by the Bank (CBD). 

 
 

viii. For Easy Payment Plan Retail Balance, monthly interest 

will be debited on each billing date until end of plan and 

debited from card balances. Payment will be due starting 

from the first statement date after the EPP is availed on 

card. The interest charged on the interest EPP will be at a 

reducing basis calculation as decided by the Bank from 

time to time and will be levied upfront. 

 
ix. If the Cardholder needs to make prepayment, he/she first 

contact Call center and request for the outstanding amount 
that needs to be paid. After the full payment is made by the 
customer. He/she needs to contact Call center within three 
(3) days to request for cancellation. CBD will apply a 
cancellation fee as determined by CBD in its sole discretion 
to process such prepayment requests.  

 
x. The Cardholder shall be liable to pay the monthly 

installment billed to the Statement of Account regardless of 
the Cardholder’s utilization or non-utilization of the Credit 
Card.  

 
xi. Failure to pay two (2) monthly payments, Plan will be 

closed. Closure Fees as per published tariff will be debited 
and all outstanding will be considered with total 
outstanding on the card.  

 
xii. The Bank will not be liable for any damage or loss incurred 

by the Cardholder arising out of the purchase, installation, 
and use or otherwise of the goods, services, benefits and/or 
reservations under the EPP nor shall the Bank be 
responsible in any way for their quality. Any complaint as to 
the quality of the goods, benefits or reservations purchased 
or services rendered through the EPP shall be referred to 
the relevant Merchant and shall not affect the Cardholder’s 
obligation to continue paying the EPP monthly installments 
to the Bank. The purchase of the goods, services, benefits 
and/or reservations under the EPP shall be subject to the 
terms and conditions of the Merchant or provider of such 
goods, services, benefits and/or reservations which are of 
no concern to the Bank or to the obligation of the 
Cardholder to pay the EPP monthly installments to the 
Bank.  

 
xiii. The Bank is entitled at any time and without any prior notice 

or liability to the Cardholder in any manner whatsoever to 
terminate the EPP or cancel or vary its benefits or features, 
or vary, or add or delete any of the EPP terms and 
conditions. However, such termination, cancellation or 
variance shall not affect transactions concluded by the 
Cardholder and accepted by the Bank under the EPP before 
such decision nor the Cardholder’s obligation to pay the EPP 
monthly installments with respect to such transactions.  

 
xiv. The Cardholder authorizes the Bank to accept telephonic 

instructions given to the Bank to issue EPP whenever the 
Bank receives a telephone call from a person who identifies 
himself/herself as being the Cardholder.  

 

م ، سيت لخطة الدفع الُميسرإلى الرصيد المستحق من مشتريات التجزئة ( بالنسبة 8

إصدار فاتورة حتى نااية الخطة ويتم خصماا من  خصم الفائدة الشارية في كل تاريخ 

ا بدءاا من تاريخ كشف الحساب األول بعد  . أرصدة البطاقة سيكون الدفع مستحقا

على البطاقة. تحتسب الفائدة المفرواة على خطة   االستفادة من خطة الدفع الُميسر

ره البنك من حين إلى يخر، وتُفره  على أساس متناقص بحس  الدفع الُميسر ب ما يُقر ِ

 ُمقدماا.

/ إنةاا يقوم/ تقوم أوالا باالت صََال  إذا رِغب حامل البطاقة في  (9 الد فع الُمسََبهق، فإنُة

ق غير الُمسدةد الذي يرغهب في دفعُ. وبعد  بمركز الخدمة، وطلب المبلغ الُمستحه

ة في  ا االت صَََََال بمركز الخَدَم ُ/ عليَا ل المبلغ، يتعي ن علَي اَم ل لَك دفع العمَي

نك دبي التجاري  ( أيام  لطلب اإلل اء. هذا، وسَََوف يفِر  ب3ُغءَََون عالعة  

فق تقديره الخاص  لُمعالجة   رَسوم إل اء يتم  تحديدها من قِبل بنك دبي التجاري وه

 طلبات الد فع الُمسبهق هذه.

اري الذي يتم   (10 ل المَسؤولي ة عن دفع القَسط الشَ  ا ويتحم  يكون حامل البطاقة ُملزما

االئتمان    قيده بكَشف الحَساب، بَصرف الن ار عن استخدام حامل البطاقة لبطاقة

 أو عدم استخدامُ لاا.

( شاريةتهين، يتم  إغالق الخط ة، ويتم  إاافة  2في حال التةخلاف عن سداد دفعتهين   (11

ب الت عرفة المنشََورة، ويُناهر   صََيد المدين للبطاقة حسََه رسََوم اإلغالق إلى الر 

صيد القائم غير الُمسدةد على البطاقة.  فياا مع إجمالي الر 

ائر  يتكب دها حامل ال  (12 ؤولي ة  عن أي  أاَرار  أو خَس ل البنك أي  التزام  أو مَس يتحم 

البطاقة نتيجة َشراء، أو ت بيا أو اَستخدام أو خالفُ للسَ لع و/ أو الخدمات و/ أو 

ك   ل البَن ا ال يتحمَ  ر، كَم ََة د فع الُميسََ ة اَل ب خطَ  ا و/ أو الحجو ات بموَجِ المزاَي

ل، عن جودتاا. وتُحال أي  شََكاوى فيما يتعل ق  المسََؤولي ة، بأي  حال  من األحوا

ر  إلى  لع أو المزايا أو الحجو ات الُمقدةمة عن طريق خط ة الد فع الُميسَة باذه السَ 

ََاط   َََلة دفع األقسََ عنِي، وال تؤع ِر على التزام َحاَمل البَطاَقة بمواصََ التَ اجر المه

ََر ع ش ََه ر. هذا، ويخء ََة ََاِوية لخط ة الد فع الُميس ََاري ة الُمتس لع و/ أو الش  ََ اء الس

ر إلى  ََة د فع الُميسََ اَل ة  ب خطَ  ا و/ أو الحجو ات بموجَِ الخَدمَات و/ أو المزاَي

لع و/ أو  عنِي  باذه لسََ  د الخدمة المه ِ ة بالت اجر أو ُمزو  روط واألحكام الخاصََ  الشََ 

التزام   ك أو َب البَن ا َب ة لَا ا و/ أو الحجو ات والتي ال عالَق الَخدَمات و/ أو المزاَي

 األقساط الشاري ة الُمتساِوية لخط ة الد فع الُميسةر إلى البنك.  حامل البطاقة بدفع

، ودُون إشَعار  ُمسَبهق  أو التزام  تِجاه حامل البطاقة بأي    (13 يِحق  للبنك، في أي  وقا 

ماتاا، أو  ر، أو إل اء أو ت يير مزاياها أو سََِ شََكل  كان، إنااء خط ة الد فع الُميسََة

روط واأل ر أو اإلاَافة إلياا  ت يير أي   من الشَ  ة بخط ة الد فع الُميسَة حكام الخاصَ 

أو َحذفَاا، غير أنَةُ ال يجو  ألي  إنَااء  أو إلَ اء  أو ت يير  من َهذا القبَيل أنو يؤع ِر 

ة   اَق ل البَط اَم ل َح ر من قَِب ََة د فع الُميسََ ة اَل ب خطَ  ذة بموَجِ امالت الُمنفَة على الُمَع

 ار. بموافقة البنك قهبل ات خاذه لِم ل هذا القر

ِ  َحاَمل البَطاَقة البَنك بقهبول الت عليَمات الَااتفيَ ة التي يتم  تَقديمَاا إلى البَنك   (14 يُفو 

ف  ََخص  عرة ر متى تلقةى البنك مكالمةا هاتفي ةا من ش ََة إلصََدار خط ة الد فع الُميس

/ أنةاا حامل البطاقة.  نفسُ على أنُة

ََجَيل البَنك لَاذ (15 ه المَكالمات الااتفي ة ويقبهل  يوافق حامل البَطاقة بموِجَبُ على تسََ

باذه الت سجيالت كدليل إعبات لدى أي  محكمة أو في أي  إجراءات قانوني ة أخرى 

ََاط وما إلى  ر وعدد األقسَ ََة ََيل حجز خط ة الد فع الُميسَ فيما يتعلةق بجميع تفاصَ

 ذلك، كما يوافق حامل البطاقة على استخدام البنك لاذه الت سجيالت.

ِ  حامل  (16 ر، التي  يُفو  ََة البطاقة البنك بقهبول الت عليمات الُمتعل ِقة بخط ة الد فع الُميسَ

يتلق اها البنك عن طريق خطاب  أو عبر الااتف أو من خالل شََبكة اإلنترنا أو 

ية القَصيرة  IVRناام االَستجابة الَصوتي ة التفاعلي ة » َسائل النصَ  « أو خدمة الر 

«SMSماا البن .« أو أي  قناة  أخرى يُقد ِ  ك من حين  إلى يخر 
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xv. The Cardholder hereby consents to the recording of such 

telephone calls by the Bank and accepts such recordings as 
evidence before a court of Law or any other legal 
proceedings with regards to all the particulars of the EPP 
booking, its amount, number of installments, etc. The 
Cardholder consents to the use of such recordings by the 
Bank.  

 
xvi. The Cardholder authorizes the bank to accept instructions 

pertaining to EPP received by a letter, telephone, internet, 
IVR, SMS, or any other channel introduced by the bank from 
time to time.  

 
xvii. The Cardholder agrees that the Bank’s records pertaining to 

the EPP will be final and binding and that he/she shall not 
deny the validity of the transactions made with relation to 
the EPP. 

 
32.3. Cash On Call 
 
‘Cash on Call’ facility provides customer the option to transfer cash 
from CBD Credit Card to their account with flexibility to pay in easy 
installments.  
 

i. The amount of the Cash on Call issued by the Bank shall not 
be less than the amount communicated by the Bank to the 
customer through any appropriate communication 
channel. 

ii. The tenor for Cash on Call depends on the Bank’s (CBD) 
approval.  

iii. A Processing Fees will be levied by the Bank (CBD) on all 
Cash on Call requests placed by the customer.  

iv. The maximum Cash on Call value will be upon the discretion 
of the Bank (CBD) as a portion of the available CBD Credit 
Card limit.  

v. Cash on call monthly interest will be debited on each billing 
date until end of plan and debited from card balances.  

vi. Payment will be due starting from the first statement date 
after the cash on call is done on card.  

vii. The interest charged on the Cash on call will be at a reducing 
basis calculation as decided by the Bank from time to time 
and will be levied upfront.  

viii. Failure to pay two (2) monthly payments, Plan will be 
closed. Closure Fees as per published tariff will be debited 
and all outstanding Cash on Call will be considered with 
total outstanding on the card. 

ix. If the Cardholder needs to make a cancellation, he/she first 
contact Call center and request for the outstanding amount 
that needs to be paid. After the full payment is made by the 
customer. He/she needs to contact Call center within three 
(3) days to request for cancellation. CBD will apply a 
cancellation fee as determined by CBD in its sole discretion 
to process such prepayment requests. 

 
The Cardholder authorizes the Bank to accept telephonic instructions 
given to the Bank to issue the Cash on Call whenever the Bank 
receives a telephone call from a person who identifies himself/herself 
as being the Cardholder.  
 

ر  (17 يوافق حامل البطاقة على أن  تسَََجيالت البنك بخصَََوص خط ة الد فع الُميسَََة

امالت التي تم   َََحة الُمَع ار صََ ا إنَك ُ/ لَا ة وُملِزَمة، وال يِحق  َل ائيَ  ََتكون نَا سََ

 إجراؤها فيما يتعلةق بخط ة الد فع الُميسةر.

 

 

 

 

 

 

 النَّقد تحن الطَّلَب 32-3

د من بَطاَقة ائتَمان تُوف ِر َخدَمة    ار تحوَيل الن َق َي د تَحا الط َلب" للعمَيل خه "الن َق

 بنك دبي التجاري إلى حسابات العميل مع مرونة في الد فع على أقساط ُميسةرة. 

ادر من البَنك عن قيَمة المبلغ الذي   (1  ََ ب أال  تقَِل قيَمة الن َقد تَحا الط َلب الصََ يهجَِ

 قناة ات صال مناسبة. أُبِلغه بُ العميل بواسطة البنك من خالل أي  

 تُحدةد مد ة الن قد تحا الط لب  بِناءا على موافقة البنك  بنك دبي التجاري(. (2

يهحتِسب البنك  بنك دبي التجاري( رسوم ُمعالجة على جميع طلبات الن قد تحا  (3

 الط لب التي يتقدةم باا العميل.

ََى لقيَمة الن َقد تَحا   (4 الط َلب بَِناءا على تَقدير البَنك  بَنك دبي يَُحدةد الَحد  األقصََ

ة  من الحد  الُمتاو لبطاقة ائتمان بنك دبي التجاري.  التجاري( كحص 

صيد المدين في كل  تاريخ إصدار  (5 تُقي د فائدة شاري ة على الن قد تحا الط لب بالر 

 فاتورة حت ى نااية الخط ة، ويتم  خصماا من أرِصدة البطاقة.

ََتِحق اَلد ف (6 ل بَعد قَيد الن َقد تَحا الط َلب على يهسََ ََط األو  ا من َتاريخ القسََ ع بَهدءا

 البطاقة.  

ََاس ُمتناقِص،   (7 ََة على الن قد تحا الط لب على أسََ ب الفائدة المفرواََ ََه تُحتسََ

ا. ، وتُفره  ُمقدةما ره البنك من حين  إلى يخر   بحسهب ما يُقر ِ

ََداد دفعتهين   (8 ََاريةتهين، يت2في َحال التةخلاف عن سََ م  إغالق الخطَ ة، ويتم  ( شََ

ب الت عرفة المنشَورة،   صَيد المدين للبطاقة حسَه إاَافة رسَوم اإلغالق إلى الر 

صيد القائم غير الُمسدةد على البطاقة.  ويُناهر فياا مع إجمالي الر 

االت صَََََال   (9 ا يقوم/ تقوم أوالا َب ُ/ إنةَا إنَة اء، َف ة في اإللَ  اَق اَمل البَط ب َح إذا رغَِ

ََدةد الذي يرغهب في دفعُ. بمركز الخدمة، وطلب   ق غير الُمسَ ََتحه المبلغ الُمسَ

وبعد دفع العميل لكامل المبلغ، يتعي ن عليُ/ علياا االت صََال بمركز الخدمة في 

( أيام  لطلب اإلل اء. هذا، وسََوف يفِر  بنك دبي التجاري 3ُغءََون عالعة  

ديره الَخ فق تَق اري وه ك دبي التَج ل بَن ا من قَِب دَه دَي اء يتم  تَح ََوم إلَ  اص  رسََ

 لُمعالجة طلبات الد فع الُمسبهق هذه.

ِ  َحاَمل البَطاَقة البَنك بقهبول الت عليَمات الَااتفيَ ة التي يتم  تَقديمَاا إلى البَنك    َهذا، ويُفو 

ف  إلصََََدار خدمة الن قد تحا الط لب متى تلقةى البنك مكالمةا هاتفي ةا من شََََخص  عرة

/ أنةاا حامل البطاقة.  نفسُ على أنُة
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The Cardholder hereby consents to the recording of such telephone 
calls by the Bank and accepts such recordings as evidence before a 
court of Law or any other legal proceedings with regards to all the 
particulars of the Cash on Call, its amount, number of installments, 
etc. The Cardholder consents to the use of such recordings by the 
Bank.  
 
The Cardholder authorizes the bank to accept instructions pertaining 
to Cash on call received by a letter, telephone, internet, IVR, SMS, or 
any other channel introduced by the bank from time to time.  
 
The Cardholder agrees that the Bank’s records pertaining to the Cash 
on call will be final and binding and that he/she shall not deny the 
validity of the transactions made with relation to the Cash on call. 
 

ََجَيل البَنك لَاذه المَكالَمات الَااتفيَ ة ويقبَهل بَاذه  يوافق َحاَمل  البَطاَقة بموِجَبُ على تسََ

الت سجيالت كدليل إعبات لدى أي  محكمة أو في أي  إجراءات قانوني ة أخرى فيما يتعلةق  

ََاط وَما إلى ذَلك، كَما يوافق َحاَمل  َََيل الن َقد تَحا الط َلب وَعدد األقسََ بجميع تَفاصََ

 لت سجيالت.البطاقة على استخدام البنك لاذه ا

ِ  َحاَمل البَطاَقة البَنك بقهبول الت عليَمات الُمتعل َِقة بَخدَمة الن َقد تَحا الط َلب، التي   يُفو 

يتلق اها البنك عن طريق خطاب  أو عبر الااتف أو من خالل شَََبكة اإلنترنا أو ناام  

تجابة الصَوتي ة التفاعلي ة » ية القصَيرة »IVRاالَس ائل النصَ  َس « SMS« أو خدمة الر 

. أو أي   ماا البنك من حين  إلى يخر   قناة  أخرى يُقد ِ

ََتكون   ََجيالت البنك بخصََوص الن قد تحا الط لب س يوافق حامل البطاقة على أن  تس

ََحة الُمعامالت التي تم  إجراؤها فيما يتعلةق   ناائي ة وُملِزمة، وال يِحق  لُ/ لاا إنكار صَ

 بخدمة الن قد تحا الط لب.

 

 
E-TIJARI WEB CARD TERMS & CONDITIONS 
 
These Terms and Conditions are part of General Terms and Conditions 
of Accounts and Banking Services for Commercial Bank of Dubai. 
 

1. DEFINITIONS 
 
In these Terms and Conditions unless otherwise defined hereunder, 
terms and expressions shall have the same meanings as ascribed to 
them in the Commercial Bank of Dubai Credit Card Terms and 
Conditions (the “Credit Card Terms”) (as applicable). 
 
‘Application’ means the Bank’s application form for applying the E-
tijari Web Card. 
 
‘E-tijari Web Card’ means the Commercial Bank of Dubai E-tijari Web 
Card issued by the Bank to a Cardholder. 
 
‘EW Cardholder’ means the person to whom an E-tijari Web Card is 
issued by the Bank. 
 
‘Credit Card’ means the Credit Card issued by the Bank to the 
Cardholder in accordance with the Credit Card Terms. 
 
‘E-tijari Web Card Transaction’ means the amount charged by the 
Bank or a Merchant for goods, services, benefits or reservations 
obtained by the use of the E-tijari Web Card number or in any other 
manner on the internet authorized or made by the EW Cardholder, 
regardless of whether a sale or other voucher or form was signed by 
the EW Cardholder. 
 
‘Credit Limit’ means the maximum debit balance permitted by the 
Bank for the E-tijari Web Card, which shall be t of the Credit Limit 
originally assigned to the Cardholder under the Credit Card Terms (if 
applicable). 
 
‘Merchant’ means any person supplying goods and/or services on the 
internet who accepts the E-tijari Web Card as means of payment or 
reservation by the EW Cardholder. 
 

 

 «E-TIJARI WEBُشروط وأحكام بطاقة التّجاري ويب ارلكترونيّة  

دمات   ابات والخه ة للِحَس روط واألحكام العام  ا من الشَ  روط واألحكام ُجزءا ل هذه الشَ  ك ِ تَُش

 المصرفي ة لدى بنك دبي التجاري.

 التَّعريفات  -1

روط واألحكام، ما لم يهِرد لاا يكون للُمصَطل حات    والت عبيرات الواِردة في هذه الشَ 

ََوَبة لَاا في  روط واألحَكام الَماعَلة، المَعاني المنسََ  ََ ا بخالف ذَلك في الشََ تعريفَا

اري  " ك دبي التَج ان من بَن ات االئتَِم اَق ام بَط ََروط وأحَك شااااروط بطااقاات  شََ

سبما ينطبق(.االئتمان  "(  حه

ََول على بَطاَقة الت َجاري وَيب " ويهعني نموذج طَلب  الّطلاب"  البَنك للتةَقدام للُحصََ

 اإللكتروني ة.

د باا بطاقة  «E-TIJARI WEBبطاقة التّجاري ويب ارلكترونيّة  "  " ويُقصَه

ل البَنك إلى  ادرة من قَِب ة من بَنك دبي التَجاري الصََََ  الت َجاري وَيب اإللكترونيَ 

 حامل البطاقة.

ََدهر لُ " ويُق«EW   حامل بطاقة ويب ارلكترونيّة"  خص الذي أص  ََ د بُ الش ََه ص

 البنك بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة.

ادرة من البَنك إلى َحاَمل البَطاَقة  بطااقاة االئتِّماان"   ََ " وتهعني بَطاَقة االئتَمان الصََ

فقاا لشروط بطاقات االئتمان.  وه

بُ البنك  ُمعاَملة بطاقة التّجاري ويب ارلكترونيّة"  د باا المبلغ الذي يحتسَِ " ويُقصَه

، أو مزايا أو حجو ات  يتم  الُحَصول  أ ق بأي  َسلع ، أو خدمات 
و أي  تاجر  فيما يتعلة

علياا باسَََتخدام رقوم بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة أو بأي  طريقة  أخرى عبر  

ا بنفسَََََُ،   ة أو يُجريَا ب اإللكترونيَ  ة وَي اَق ل بَط اَم ا تتم  بتفويإ  من َح اإلنترَن

ا إذا كان حامل بطاقة ويب اإللكتروني ة قد وق ع على قسََََيمة   بصََََرف الن ار عم 

 مبيعات أو غير ذلك من الس ندات واإليصاالت أو الن ماذج.

ح بُ البنك لبطاقة  حّد االئتِّمان"  ََمه ََيد المدين الذي يسَ صَ ََى حد   للر  " ويهعني أقصَ

ص في  ََة ا من َحد  االئتَمان الُمخصََ الت َجاري وَيب اإللكترونيَ ة، واَلذي يكون ُجزءا

 ل البطاقة بموِجب شروط بطاقات االئتمان  إنو انطهبق ذلك(.األصل لحام

لع و/ أو الخدمات عبر شََبكة التّاجر"  د بُ أي  شََخص  يقوم بتقديم السََ  " ويُقصََه

ََيلة  للد فع أو الحجز من   اإلنترنا، ويهقبَهل ببَطاقة الت َجاري ويب اإللكتروني ة كوسََ

 قِبل حامل بطاقة ويب اإللكتروني ة.
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2. ELIGIBILITY 
 
2.1. The E-tijari Web Card shall be available to both the customers 

of the Bank as well as to persons who are not customers of 
the Bank, provided that they meet the criteria for issuing an 
E-tijari Web Card provided by the Bank. 

 
2.2. All the terms and conditions applicable to the Cardholder 

under the Credit Card Terms shall apply to the EW 
Cardholder. 

 
2.3. Upon termination of the use of the Credit Card and the 

termination of the Credit Card Terms for whatever reason, 
the E-tijari Web card issued hereunder shall also be 
terminated. However, termination of the E-tijari Web Card or 
these Terms and Conditions, for whatever reason shall not 
terminate the Credit Card(s) or the Credit Card Terms. 

 

3. COLLECTION OF CARD 
 
3.1. The Cardholder may either collect the E-tijari Web card in 

person at the Bank’s branch where the Application was 
submitted or receive the E-tijari Web card by courier, at the 
EW Cardholder’s own risk, to the address mentioned on the 
Application or to the address made available to the Bank by 
the EW Cardholder in writing. 

 
3.2. In order to activate the E-tijari Web card, the Bank at its 

absolute discretion requires the EW Cardholder, upon 
receiving the E-tijari Web card, to communicate agreement 
to these Terms and Conditions either in writing by signing 
and returning the acknowledgment included with the E-tijari 
Web card to the Bank or by calling the Bank on the number 
specified. The confirmation by the caller of the EW 
Cardholder’s identity by provision of such personal details as 
are required by the Bank will be sufficient evidence for the 
Bank to identify the caller. 

 
3.3. The use of the E-tijari Web card constitutes binding and 

conclusive evidence of the EW Cardholder’s agreement to be 
bound by these Terms and Conditions notwithstanding that 
the Bank is not notified of the EW Cardholder’s receipt of the 
E-tijari Web card. In the event that the Cardholder does not 
want to be bound by these Terms and Conditions, he/she 
shall cut the E-tijari Web card in half and return both halves 
to the Bank. 

 

4. USE OF CARD 
 
4.1. The E-tijari Web Card is issued for payment of purchases of 

goods and/or services on the internet, which payment may 
be charged to the Card Account. 

 
4.2. The E-tijari Web Card cannot and shall not be used for the 

payment of any purchase of goods and/or services at outlets, 
stores or shops using point of sale terminals or require the 

 

 األهلِّيَّة -2

يتم  إَتاَحة بَطاَقة الت َجاري وَيب اإللكترونيَ ة إلى َكل   من ُعمالء بَنك دبي التَجاري   2-1

واألَشخاص من غير ُعمالء البنك َشريطة تلبيتام لمعايير إَصدار بطاقة الت جاري 

ماا البنك.  ويب اإللكتروني ة التي يُقد ِ

روط واألحكام المعمول باا على حامل البطاق 2-2 ة بموِجب شََروط تُطبةق جميع  الشََ 

 بطاقات االئتمان على حامل بطاقة ويب اإللكتروني ة.

ََبب    2-3 ََروط بطاقات االئتمان ألي  سَ ََتخدام بطاقة االئتمان وإنااء شَ عند إنااء اسَ

ب َهذه  ادرة بموَجِ  ََ َكان، يتم  عَندَئذ  إنَااء بَطاَقة الت َجاري وَيب اإللكترونيَ ة الصََ

اء بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة  الش روط واألحكام، في حين ال يترتةب على إنا

ََروط بَطاَقات   روط واألحَكام إنَااء بَطاَقة  بَطاقات( االئتَمان أو شََ  ََ أو َهذه الشََ

 االئتمان.

 

 استِّالم البِّطاقة -3

يجو  لحامل البطاقة أنو يتسَل م بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة شَخصَيًّا   3-1

م الط لب من خاللُ، أو  أنو يتَسل ماا، على مَسؤولي تُ  من فرع البنك الذي قُد ِ

ريع على العنوان المذكور في نموذج   ََ الشََخصََي ة، عن طريق البريد الس

َمُ َحاَمل بَطاَقة وَيب اإللكترونيَ ة إلى البَنك   د ِ الط َلب أو أي  عنوان  يخر  يَُق

طيًّا.  خه

فق   3-2 ك، وه ب البَن ة، يطلَُ ب اإللكترونيَ  ة الت جَاري وَي ل بطَاَق ات تفعَي اَي ولَ 

  ، من حامل بطاقة ويب اإللكتروني ة، عند اسََََتالمُ لبطاقة  تقديره الخاص 

روط    ََ ذه الشََ ُ على َه ك بموافقَت ة، أنو يُبِلغ البَن اري وَيب اإللكترونيَ  الت َج

ج مع بَطاَقة الت َجاري   دره ا أو بتوقيَعُ اإلقرار المَُ طيًَّ ََواَء خه ام، سََ واألحَك

الُ إلى البنك أو باالت صَال بالبنك على ا قوم  ويب اإللكتروني ة وإعادة إرَس لرة

ب   ة وَي اَق ل بَط اَم ة َح ل لاويَ  د الُمتةصَََََِ أكَي ك. ويكون َت ذَل ص َل ََة الُمخصََ

اإللكتروني ة من خالل تقديمُ البيانات الشََخصََي ة التي يطلُباا البنك دليالا  

 كافياا بالن سبة للبنك إلعبات هوي ة الُمتةِصل.

ا   3-3 تخدام بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة دليالا ُملِزما ل اَس ك ِ وقاِطعاا على يَُش

ة من جَانبَُ على االلتزام باَذه   موافقَة حَامَل بطَاقَة ويَب اإللكترونيَ 

ا إذا كان البنك قد أُخِطره باسََتالم   روط واألحكام، بصََرف الن ار عم   ََ الش

ة أم ال.  ة الت َجاري وَيب اإللكترونيَ  اَق ة لبَط ة وَيب اإللكترونيَ  اَق اَمل بَط َح

روط واألحكام،  وفي حالة عدم رغبة حامل البطاقة في االلتزام با  ََ ذه الشَ

 يتعي ن عليُ/ علياا قطع البطاقة إلى نصفين وإعادة كلياما إلى البنك.

 

 

 استِّخدام البِّطاقة -4

ات   4-1 اَبل عمليَ  د فع ُمَق ة ل ر  اَل تهصََََدُر بَطاَقة الت َجاري وَيب اإللكترونيَ 

ََيل هذه   لع و/ أو الخدمات عبر اإلنترنا، على أنو يتم  تحصَ  ََ ََراء السَ شَ

 ب البطاقة.المبالغ من حسا

ََتَخدام بَطاقة الت َجاري ويب اإللكترونيَ ة ألغرا    4-2 ال يُمِكن وال يجو  اسََ

الد فع ُمقابل عملي ات شراء الس لع و/ أو الخدمات من خالل منافِذ أو متاِجر 

ََتَخدم نَاام نَقاط البيع أو تتطلَ ب وجود َحاَمل بَطاَقة وَيب   ت تسََ أو مِحال 
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physical presence of the EW Cardholder or the E-tijari Web 
Card at the outlet. 

 
4.3. The E-tijari Web Card cannot and shall not be used for any 

ATM transaction affected through the EW Cardholder’s other 
accounts. 

 
4.4. All E-tijari Web Card Transactions conducted through the E-

tijari Web card shall be debited to the Card Account and a 
separate monthly Statement of Account for the Card Account 
will be sent to the Cardholder. 

 

 

 

5. PAYMENT 
 
5.1. The EW Cardholder agrees to pay the Bank upon request of 

the Bank an annual fee as prescribed by the Bank when the 
E-tijari Web card is issued or renewed. The Bank may, from 
time to time, change the amount of the Fees or Charges 
payable by the EW Cardholder and the period of time within 
which the Fees and Charges are payable by the Cardholder 
under these Terms and Conditions. Such changes shall apply 
from the effective date specified by the Bank. 

 
5.2. The Bank shall be entitled to treat any sales draft, transaction 

record, or other charge record bearing the EW Cardholder’s 
name, the E-tijari Web card number and/or the expiry date 
of the E-tijari Web card as evidence of debt properly incurred 
by the EW Cardholder to be debited to the Card Account. 

 
5.3. All E-tijari Web card Transactions shall be debited to the Card 

Account and the Cardholder remain liable to make the 
payments regardless of any disputes arising from any 
transactions, goods or services supplied by Merchants, 
whether with or without the knowledge of the EW 
Cardholder and irrespective of whether the E-tijari Web card 
Transaction where authorized by the Cardholder or not. 

 

 

6. MISCELLANEOUS  
 
6.1. The Bank may at any time recall the E-tijari Web card with or 

without giving prior notice to the EW Cardholder. The EW 
Cardholder shall immediately after such recall return the E-
tijari Web card(s) cut in half to the Bank and make full 
repayment of all Charges and liabilities to the Bank. 

 
6.2. The EW Cardholder shall use reasonable precautions to 

prevent the loss or theft of the E-tijari Web card and the 
disclosure of the E-tijari Web card number and the expiry 
date. In case of lost or theft of the E-tijari Web card the EW 
Cardholder must immediately notify the Bank in accordance 
to the adopted procedure for notifying the loss of the Credit 
Card. 

 
6.3. The Bank reserves the right to change the E-tijari Web card 

designs at any time without prior notice. 

ُ أو إحءَََار بطاقة الت   ََِ جاري ويب اإللكتروني ة في اإللكتروني ة بشَََخصَ

نفذ.  المه

ة في أي    4-3 ب اإللكترونيَ  اري وَي ة الت َج اَق دام بَط ََتَخ ال يُمِكن وال يجو  اسََ

اف يلي تتم  من خالل حسََََابات أخرى لحامل بطاقة   ُمعاملة جاا  صََََر 

 ويب اإللكتروني ة.

ة التي يتم    4-4 تنفَيذَها  يتم  قهَيد جميع ُمَعامالت بَطاَقة الت َجاري وَيب اإللكترونيَ 

باسََتخدام بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة في الجانب الد ائن من حسََاب  

ل بشَأن  ل إلى حامل البطاقة كشَف حسَاب شَاري ُمنفصَِ البطاقة، ويُرسَه

 حساب البطاقة.

 الدَّْفع -5

اءا على  5-1 دفع إلى البَنك، بَِن ة على أنو يَه يوافق َحاَمل بَطاَقة وَيب اإللكترونيَ 

ََن ا سَ ََوما ََدار أو تجديد بطاقة  طلب البنك، رسَ دها البنك عند إصَ وي ةا يُحد ِ

، إجراء   إلى يخر  من حين   للبنََك،  ويجو   ة.  ويََب اإللكترونيََ  الت جََاري 

ََاريف  المطلوبة وواجبة الد فع من قِبل   ََوم أو المصََ سََ ت ييرات  على الر 

ا   ب خاللَا ة التي يهَجِ ة أو على الفترة الزمنيَ  اَقة وَيب اإللكترونيَ  َحاَمل بَط

سَوم روط    دفع الر  أو المصَاريف  بواسَطة حامل البطاقة بموِجب هذه الشَ 

ا من تاريخ السَ ريان الذي   واألحكام، على أنو تَسري هذه الت  ييرات اعتبارا

ده البنك.  يُحد ِ

د  5-2 ة أو أي  قَي امَل ل  ُمَع َََج ات أو سََ ة مبيَع ل مع أي  حواَل امَُ ك الت َع يِحق  للبَن

ة و/ أو رقوم بطاقة  رسََََوم يخر يحِمل اسََََم حامل بطاقة ويب اإللكتروني  

ََالحَية بَطاَقة الت َجاري   الت َجاري وَيب اإللكترونيَ ة و/ أو َتاريخ انتَااء صََ

ب   ة وَي اَق ل بَط اَم ل َح د من قَِب د ين الُمتكبَة ل  على اَل دلَي ة َك ب اإللكترونيَ  وَي

صيد المدين في حساب البطاقة.    اإللكتروني ة إلاافتُ إلى الر 

وَيب اإللكترونيَ ة َبالَجاَنب الَمدين  يتم  قَيد جميع ُمَعامالت بَطاَقة الت َجاري   5-3

ا ومسَََؤوالا عن سَََداد  من حسَََاب البطاقة، ويال  حامل البطاقة ُملتزما

أ عن أي  ُمعامالت  أو سَلع  أو  غم من أي  نزاعات  قد تنشَه الد فعات على الر 

، َسواَء أأُجِريها تلك الُمعامالت بِعلم حامل البطاقة أم  ماا تجار  خدمات  يُقد ِ

ا إذا كانا ُمَعامَلة بَطاقة الت َجاري ويب  دُون ِعلَمُ، و رف الن ار عمَ  ََه بصََ

 اإللكتروني ة قد تم ا بتفويإ  من حامل البطاقة أم ال.

قة -6  أحكام ُمتفَرِّ

ة الت َجاري وَيب   6-1 اَق َحب وإَعادة بَط ََه ، طَلب سََ يجو  للبَنك، في أي  وَقا 

و اإللكتروني ة، بموِجب إشََعار ُمسََبق  إلى حامل بطاقة ويب اإللكتروني ة أ

ََبق  إلَيُ بَاذا الُمَفاد. ويلتزم َحاَمل  َََعار  ُمسََ دُون الَحاَجة إلى توجَيُ إشََ

البطاقة، فهور اَستالمُ لاذا الط لب، بإعادة بطاقة  بطاقات( الت جاري ويب  

ََوم  سََ الر  جميع  ودفع  ََفين  نصََ إلى  مقطوعََة  ََك  البن إلى  ة   ََ اإللكتروني

 وااللتزامات بالكامل إلى البنك.

ة االحت 6-2 اَق اَمل البَط ذ َح اري  يت َخ ة الت َج اَق دان بَط ا لفَق ة تجن بَا اَطات المعقوَل َي

ََاو عن رقوم بَطاَقة   ََرقة، أو اإلفصََ َََاا للسََ اََ ويب اإللكترونيَ ة أو تعر 

الت جاري ويب اإللكتروني ة وتاريخ انتااء صَََالحي تاا. وفي حالة فقدان أو 

ََرقة بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة، يتعي ن على حامل البطاقة إبالغ   سَ

 قاا لاجراءات الُمتةبعة لابالغ عن فقدان بطاقات االئتمان.البنك بذلك طب

يحتِفظ البنك بالحق  في ت يير تَصميم بطاقة الت جاري ويب اإللكتروني ة في  6-3

.  أي  وقا  دُون إشعار  ُمسبهق 

روط   6-4  ََ ، إجراء ت يير  على أي   من الشََ اص  ديره الَخ فق تَق ك، وه يجو  للبَن

 دةم دُون إبداء أي  سبب  أيًّا كان.واألحكام الواردة فيما تق
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6.4. The Bank at its sole discretion may change any of the above 

Terms and Conditions without assigning any reason 
whatsoever. 

 
6.5. These Terms and Conditions shall be governed by and 

construed in accordance with the laws of the U.A.E. 
 

روط واألحكام إلى قوانين دولة اإلمارات العربي ة المت حدة   6-5 ع هذه الشَ  تخءَه

فقاا لاا.  وتُفسةر وه

 

 


