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KEY FACTS STATEMENT (KFS)
CREDIT CARD

Date D M Y Y Y YD M

We kindly request you to carefully read and understand this document, if you are considering applying for a Credit Card (CARD) from Commercial 
Bank of Dubai. This document is also available in Arabic. By signing this KFS document, you acknowledge that you have read and understood the 
CARD features and benefits, applicable Fee(s), Interest Charges and the General Terms and Conditions published on the Bank’s website www.cbd.ae

This document is in the form of an acknowledgement by you and does not intend to create legal rights or obligations between the parties. In case 
of an inconsistency between this document and the General Terms and Conditions or product specific Terms and Conditions, the General Terms 
and Conditions and product specific Terms and Conditions shall prevail. In case of a change in the General Terms and Conditions or product 
specific Terms and Conditions, there is no obligation on the bank to amend this document.

CARD is a payment instrument allowing the cardholders to pay for purchases or withdraw cash and pay back to the Bank by the Payment Due Date 
mentioned in the monthly CARD Statement of Account (SOA). SOA is sent to your registered contact details and available on the BANK’s digital 
channels for your reference. BANK offers CONVENTIONAL CARDS in multiple variants and each variant offers a unique reward program, lifestyle 
benefit(s) and financial facilities such as balance transfers and cash on call.

FEES AND INTEREST CHARGES – CONVENTIONAL CARDS
FEES
 Primary CARD Supplementary CARD Conventional CARD Variants

Annual Fee

Free For Life Free For Life Mastercard Titanium
AED 787.50* Free For Life Mastercard World
AED 208.95* Free For Life YES Visa Signature
AED 208.95* Free For Life Smiles Visa Platinum
AED 420.00* Free For Life Super Saver Visa Signature
AED 1,048.95 Free For Life Smiles Visa Signature

Monthly Fee

Free For Life Free For Life CBD ONE Visa Signature – Starter
AED 40.95 Free For Life CBD ONE Visa Signature - One
AED 72.45 Free For Life CBD ONE Visa Signature – One Plus
AED 103.95 Free For Life CBD ONE Visa Signature - VIP

 
DISCLAIMER: *Offered FREE for FIRST YEAR only, applicable fee will apply from the beginning of second year and 
thereon for each year (i.e. upon completion of each anniversary). Waiver of Annual Fee in each year is subject to 
achieving the minimum annual spends assigned for each CARD Variant and as published on Bank’s website.

Late Payment Fee AED 241.50 IMPORTANT: Applicable when you do not pay the required Minimum Amount Due on or before 
the Payment Due Date.

Overlimit Fee AED 288.75

IMPORTANT: Applicable on each instance when the Total Outstanding Balance (including all 
Fees and Interest Charges) exceeds the credit limit on your CARD. An additional Overlimit Fee 
will be applicable on the Statement Date if Total Outstanding Balance continues to exceed the 
credit limit on your CARD.

Card Replacement 
Fee AED 78.75 IMPORTANT: Applicable for each CARD replacement irrespective of it being an existing Primary 

or Supplementary CARD.
Liability Letter 
Request Fee AED 52.50 IMPORTANT: Applicable when requesting for issuance of a Liability Letter.

Cash Withdrawal 
Fee 3% (or) AED 105.00 IMPORTANT: Applicable on withdrawal of cash from the CARD. Fee charged is 3% of the 

withdrawn amount or a flat fee of AED 100, whichever is higher.
Foreign Currency 
Transaction Fee (or) 
Dynamic Currency 
Conversion Fee

2 %
IMPORTANT: Charged on the transaction value of the international transactions performed in 
AED and non-AED. This Fee is in addition to the standard processing fee charged by Visa or 
Mastercard on all international AED & non-AED transactions.

Credit Shield 
Insurance (optional) 1% IMPORTANT: Premium Charged at 1% on the Total Outstanding Balance as of the Statement 

Date. Please note, this insurance is optional and offered only when opted by you.
INTEREST CHARGES

Purchase
* Monthly 
Percentage Rate - 
3.69%

IMPORTANT: Applicable when you do not pay the Total Amount Due in full on or before the 
Payment Due Date, accrued daily and is imposed on:
• the daily closing balance from the Transaction Date to the Statement Date immediately 

preceding the Payment Due Date until we receive payment in full, and
• the amount of each new transaction being posted to your CARD account since that 

Statement Date until we receive payment in full.

Cash Withdrawal * Monthly 
Percentage Rate - 
3.69%

IMPORTANT: Applicable when you withdraw and/or remit cash from the CARD through ATM 
and/or any platform defined as cash by Visa or Mastercard on the withdrawn amount from the 
Transaction Date to the date paid in full.

* Monthly Percentage Rate of 3.69% is derived from Annual Percentage Rate (APR)
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WARNING 
• On paying only the Minimum Amount Due or paying less than the Total Amount Due by the Payment Due Date, you will pay more Interest and 

it will take you longer to pay The Outstanding Balance.
• On paying less than the Minimum Amount Due or failing to pay the Minimum Amount Due for two (2) consecutive SOA, the Bank may 

block your CARD which will negatively impact your credit rating and may impact your access to future borrowing from lending institutions. 
Please note, the Bank may take appropriate actions for non-compliance with CARD General Terms and Conditions published at
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions 

INTEREST ON BALANCE TRANSFERS, CASH ON CALL & INSTALLMENT PLANS

I. Balance Transfer
II. Cash On Call
III. Installment Plans

Up to 1.59% 
per month

IMPORTANT: 
• Interest Charges shall vary from 0.29% to 1.59% per month and the actual rate 

applicable to you shall be determined at the time of availing the facility.
• Onetime Processing Fee at the time of availing the facility & Early Settlement Fee for 

foreclosing the facility availed may be applicable.
• Interest Charges, Processing Fee & Early Settlement Fee are subject to change anytime. 

Please check your CBD Mobile app for rates applicable to you.

DISCLAIMERS:
• All Fees mentioned herein and on Bank’s website are inclusive of Value Added Tax (VAT). A VAT of 5% shall be applicable on all Fees levied by 

the Bank and will be billed along with the Fee and charged in the monthly SOA.
• Fees & Interest Charges mentioned herein are applicable for all Card Variants and rates mentioned herein are as of the date above. 
• Bank reserves the right to revise the Fees & Interest Charges at any time by providing sixty (60) days prior written notice to your registered 

contact details. Kindly visit https://www.cbd.ae/general/fees-charges for the list of updated charges.

KEY TERMS AND CONDITIONS - YOU MUST KNOW

Eligibility & Issuance: Individuals who are employed or self-employed and satisfying the minimum salary criteria or holding an active fixed deposit of 
a minimum value determined by the Bank can apply for the CARD. Bank reserves the right to retrieve, examine and review your ‘credit report’, bank 
account statements and other documents submitted to determine/derive the income and assess eligibility to assign a suitable credit facility (Credit 
Limit) on the CARD. Credit Limit assigned shall be in accordance to ensure a minimum fifty percent (50%) of your monthly salary will be available to 
accomplish other lifestyle expenses you may have. Bank shall have the right to decline the CARD application on its own discretion for any reasons 
as deemed reasonable.

Receipt and use of the CARD: By acknowledging the receipt of the CARD as a cardholder (YOU), YOU give your irrevocable consent that YOU 
have read, understood, accepted, agreed with and are bound by the General Terms and Conditions published at
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions 

Fees & Interest Charges: YOU can choose to pay the Total Amount Due by the Payment Due Date to avoid Late Payment Fee and Purchase Interest 
charges. If you pay the Minimum Amount Due or lesser than Total Amount Due by the Payment Due Date, Purchase Interest at the rate mentioned in 
table above shall be applicable on the Total Outstanding Balance excluding the balances which are in installment plans.

Lost/Stolen CARD and Unauthorized Transactions: If your CARD is lost or stolen, YOU would be immediately required to block and have the 
CARD replaced using the Bank’s mobile banking application, internet banking or by contacting OUR 24x7 customer service at 600 575 556. 

Warning: Transaction(s) effected on a lost/stolen CARD until blocked, YOU will remain liable to pay by Payment Due Date

General Notice: Bank may, from time to time and at its sole discretion, vary, change, amend, modify and/or alter the Credit Card General Terms and 
Conditions, rewards program and/or the benefits which shall become immediately binding on the CARD. Such changes shall be notified to YOU by 
the Bank either in writing or by publishing on Bank’s website www.cbd.ae or by any such means deemed as fit.

CARDHOLDER CONTACT:
Bank or its designees may contact you via any medium as deemed reasonable to solicit your consent for availing/purchasing certain banking pro-
duct(s) which may be found suitable to YOU or of your interest. The product(s) offered shall abide to the General Terms and Conditions published at 
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions and YOU reserve full-unrestricted rights to accept or reject the product(s) offered. If you wish to ex-
empt yourself from being contacted or to stop receiving Bank’s marketing communications, you may contact US at 600 575 556 to place the request.

COOLING PERIOD: 
A ‘Cooling Period’ of five (5) complete business days from the date of signing the completed CARD application form and is available for you to 
decide in continuing to use the CARD you have applied for. During this 5-day period YOU may decide to:
I. Cancel the CARD prior activation by contacting US at 600 575 556. Bank shall cancel and refund all Fees and Interest Charges in full.
II. Activate the CARD and abide to CARD General Terms and Conditions and Schedule of Charges as published at www.cbd.ae 

• I hereby acknowledge that I have read, understood and agree to the contents of this KFS, Fees, Interest Charges and the associated CARD 
General Terms and Conditions published on Bank’s website www.cbd.ae  

• I hereby acknowledge that by activating the CARD within the (5) complete business days of ‘Cooling Period’ I provide my express consent to 
waive the ‘Cooling Period’ and abide to CARD General Terms and Conditions published on Bank’s website https://www.cbd.ae/general/terms-
conditions  
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ASSESSMENT SUMMARY

*Debt to Income Ratio is the ratio of total monthly installment/commitments of credit card, loans or any other committed monthly repayments to 
the total income of an individual. The Debt to Income Ratio may vary basis observation of any other liabilities which are not evident as part of your 
institutional data, which may impact the eligibility / Value of the facility.

“The above assessment has been undertaken based on the Bank’s internal policies, the information provided by the Consumer and institutional data. 
The assessment is parametrized driven by the Bank’s internal policies and Terms & Conditions through the Bank’s approved digital on-boarding 
channels, Therefore, no signature is required from the Bank and/or the consumer”.  

Dear Customer,

Based the internal assessment conducted by the Bank for the CBD Product you have applied for, we would like to keep you informed that your Debt 
to Income Ratio* has changed from  to  on the basis of your total eligibility. 

Through this document we would like to obtain your confirmation by signing this assessment summary, you agree that the remaining income 
is sufficient to meet your monthly food expenses, which are affected by the number of dependents; housing (rent) and maintenance services’ 
expenses, which depend on whether you being a owner or tenant of the house or otherwise; property taxes; wages to be paid for domestic workers; 
education expenses, which are affected by the number of dependents; healthcare expenses, which are affected by the number of dependents; 
travel expenses; insurance/takaful expenses (cars, health, life, property); utility, internet and mobile costs; child and spousal maintenance, support 
for extended family; costs of maintaining services of other owned properties; and any other expected costs or expenses.
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الصفحة  1 من 2 

سنةسنةسنةسنةشھرشھریومیوم التاریخ  

إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان (بطاقة) منّا، نطلب منك قراءة وفھم ھذه الوثیقة بعنایة والمتاحة أیًضا باللغة العربیة. بالتوقیع على بیان الحقائق 
الرئیسیة، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفھمت مزایا وفوائد البطاقة، والرسم (الرسوم) المطبقة، ورسوم الفائدة، والشروط واألحكام العامة المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك 

www.cbd.ae

تأتي ھذه الوثیقة في شكل إقرار من جانبك، وال تھدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونیة بین الطرفین. وفي حالة وجود تضارب بین ھذه الوثیقة والشروط واألحكام العامة 
أو الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج، عندئٍذ تسود الشروط واألحكام العامة والشروط واألحكام الخاصة بالمنتج. في حالة حدوث تغییر في الشروط واألحكام العامة أو الشروط 

واألحكام الخاصة بالمنتج، لن یكون البنك ملزًما بتعدیل ھذه الوثیقة.
البطاقة ھي وسیلة دفع تسمح لحاملي البطاقات بالدفع مقابل عملیات الشراء أو السحب النقدي والسداد للبنك بحلول تاریخ استحقاق الدفع المذكور في كشف حساب البطاقة الشھري.  

ھذا، ویتم إرسال كشف الحساب إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بك والمتاحة على القنوات الرقمیة للبنك لالطالع علیھا من جانبك. یقدم البنك البطاقات التقلیدیة في أنواع 
متعددة ویقدم كل نوع برنامج مكافآت فریًدا ومیزة (مزایا) نمط الحیاة والتسھیالت المالیة مثل عملیات تحویل الرصید والنقد عند الطلب. 

الرسوم ورسوم الفائدة - البطاقات التقلیدیة
الرسوم

أنواع البطاقات التقلیدیةبطاقة إضافیةبطاقة أساسیة

رسوم سنویة

بطاقة ماستركارد تیتانیوممجاًنا مدى الحیاةمجاًنا مدى الحیاة
بطاقة ماستركارد وورلد مجاًنا مدى الحیاة787.50* درھم إماراتي
نعم، بطاقة فیزا سیغنتشرمجاًنا مدى الحیاة208.95* درھم إماراتي
بطاقة بسمات فیزا بالتینیوممجاًنا مدى الحیاة208.95* درھم إماراتي
بطاقة فیزا سوبر سیفر سیغنتشرمجاًنا مدى الحیاة420.00* درھم إماراتي

بطاقة بسمات فیزا سیغنتشرمجاًنا مدى الحیاة1,048.95 درھم إماراتي

رسوم شھریة

بطاقة بنك دبي التجاري وان  من فیزا سیغنتشر - ستارترمجاًنا مدى الحیاةمجاًنا مدى الحیاة
بطاقة بنك دبي التجاري وان  فیزا سیغنتشر - وانمجاًنا مدى الحیاة40.95 درھم إماراتي
بطاقة بنك دبي التجاري وان  فیزا سیغنتشر – وان بلسمجاًنا مدى الحیاة72.45 درھم إماراتي

بطاقة بنك دبي التجاري وان  فیزا سیغنتشر – كبار العمالء [VIP]مجاًنا مدى الحیاة103.95 درھم إماراتي
إخالء مسؤولیة: *یتم تقدیمھا مجاًنا للسنة األولى فقط، وتفرض الرسوم المطبقة من بدایة السنة الثانیة وعن كل سنة بعد ذلك (أي عند إتمام كل 
ذكرى سنویة). یخضع التنازل عن الرسوم السنویة في كل سنة لتحقیق الحد األدنى من اإلنفاق السنوي المخصص لكل نوع من أنواع البطاقات 

وعلى النحو المنشور على الموقع اإللكتروني للبنك.
ھام: تطبق عندما ال تدفع الحد األدنى المطلوب من المبلغ المستحق في أو قبل تاریخ استحقاق الدفع.241.50 درھم إماراتيرسوم تأخر الدفع

288.75 درھم إماراتيرسوم تجاوز  الحد
ھام: تطبق على كل حالة عندما یتجاوز إجمالي الرصید المستحق غیر المسدد (بما في ذلك جمیع الرسوم ورسوم 

الفائدة) حد االئتمان في بطاقتك. وتطبق رسوم تجاوز الحد اإلضافیة في تاریخ كشف الحساب إذا استمر إجمالي 
الرصید المستحق غیر المسدد في تجاوز حد االئتمان في بطاقتك.

ھام: تطبق على كل استبدال للبطاقة بغض النظر عن كونھا بطاقة أساسیة أو إضافیة حالیة.78.75 درھم إماراتيرسوم استبدال البطاقة
ھام: تطبق عند طلب إصدار خطاب التزام 52.50 درھم إماراتيرسوم طلب خطاب التزام 

%3 أو  105.00 درھم رسوم السحب النقدي
إماراتي

ھام: تطبق عند السحب النقدي من البطاقة. تفرض رسوم بنسبة %3 من مبلغ السحب أو رسوم ثابتھ قدرھا 100 
درھم إماراتي، أیھما أعلى. 

رسوم المعامالت بالعمالت 
األجنبیة (أو) رسوم تحویل 

العمالت الدینامیكي
2%

ھام: تفرض على قیمة المعامالت الدولیة التي یتم إجراؤھا بعملة الدرھم اإلماراتي وبعمالت غیر الدرھم 
اإلماراتي. ُتضاف ھذه الرسوم إلى رسوم المعالجة القیاسیة التي تفرضھا فیزا أو ماستركارد على جمیع 

المعامالت الدولیة بعملة الدرھم اإلماراتي وبعمالت غیر الدرھم اإلماراتي
تأمین الحمایة االئتمانیة 

ھام: یفرض قسط التأمین بنسبة 1٪ على إجمالي الرصید المستحق غیر المسدد اعتباًرا من تاریخ كشف %1(اختیاري)
الحساب. ھذا، ویرجى العلم أن ھذا التأمین اختیاري ویتم تقدیمھ فقط بناًء على اختیارك.

رسوم الفائدة

* معدل النسبة الشھري عملیات الشراء
٪3.69 -

ھام: ُتطبق عندما ال تدفع المبلغ اإلجمالي المستحق بالكامل في أو قبل تاریخ استحقاق الدفع، المستحق یومًیا 
والمفروض على:

الرصید الختامي الیومي اعتباًرا من تاریخ المعاملة إلى تاریخ كشف الحساب الذي یسبق تاریخ استحقاق   •
الدفع مباشرة حتى نتسلم الدفع بالكامل، و

مبلغ كل معاملة جدیدة یتم تسجیلھا في كشف حساب البطاقة الخاص بك منذ تاریخ كشف الحساب ھذا حتى   •
نتسلم الدفع بالكامل.

* معدل النسبة الشھري السحب النقدي
٪3.69 -

ھام: تطبق عند السحب و/ أو التحویل النقدي من البطاقة من خالل أجھزة الصراف اآللي و/أو أي منصة أخرى 
محددة على أنھا نقود من قبل فیزا أو ماستركارد على مبلغ السحب اعتباًرا من تاریخ المعاملة إلى تاریخ الدفع 

بالكامل.
(APR) یشتق معدل النسبة الشھري 3.69٪ من معدل النسبة السنوي *

(KFS) بـیـان الـحـقـائــق الـرئـیـســـیـة
بـطــاقــــة االئــتـمــــان
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تحذیر:
عند دفع الحد األدنى فقط من المبلغ المستحق أو دفع أقل من إجمالي المبلغ المستحق بحلول تاریخ استحقاق الدفع، یجب علیك دفع المزید من الفائدة وسوف یستغرق دفع   •

الرصید المستحق غیر المسدد وقًتا أطول.
عند دفع أقل من الحد األدنى للمبلغ المستحق أو عدم دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق عن كشفي حساب  متتالیین (2)، یجوز للبنك حظر بطاقتك مما یؤثر سلًبا على تصنیفك   •

االئتماني وقد یؤثر على حصولك على االقتراض المستقبلي من مؤسسات اإلقراض. ھذا، ویرجى العلم أنھ یجوز للبنك اتخاذ اإلجراءات المناسبة لعدم االمتثال للشروط 
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions واألحكام العامة للبطاقة المنشورة على

الفائدة على عملیات تحویل الرصید والنقد عند الطلب وخطط التقسیط

1- عملیات تحویل الرصید
2- النقد عند الطلب

3- خطط التقسیط

ما یصل إلى 1.59% 
شھرًیا

ھام: 
تختلف رسوم الفائدة من 0.29٪ إلى 1.59٪ شھرًیا، ویتم تحدید السعر الفعلي المطبق علیك في وقت   •

االستفادة من التسھیالت.
قد یتم تطبیق رسوم المعالجة لمرة واحدة في وقت االستفادة من التسھیالت ورسوم التسویة المبكرة   •

إلغالق التسھیل المتاح.
تخضع رسوم الفائدة ورسوم المعالجة ورسوم التسویة المبكرة للتغییر في أي وقت. یرجى التحقق من   •

تطبیق بنك دبي التجاري على الھاتف المتحرك الخاص بك لمعرفة األسعار المطبقة علیك.

إخالء مسؤولیة:
تشمل جمیع الرسوم المذكورة بموجبھ والواردة على الموقع اإللكتروني للبنك ضریبة القیمة المضافة. وتطبق ضریبة القیمة المضافة بنسبة 5٪ على جمیع الرسوم التي   •

یفرضھا البنك ویتم إصدار فواتیر بھا مع الرسوم وتقیید في كشف الحساب الشھري.
تطبق الرسوم والمعدالت المذكورة بموجبھ على جمیع أنواع البطاقات و ترد األسعار المذكورة بموجبھ كما في التاریخ الوارد أعاله  •

یحتفظ البنك بالحق في مراجعة الرسوم ورسوم الفائدة في أي وقت من خالل تقدیم إشعار خطي مسبق مدتھ ستین (60) یوًما إلى بیانات االتصال المسجلة الخاصة بك. یرجى   •
زیارة https://www.cbd.ae/general/fees-charges لالطالع على قائمة الرسوم المحدثة.

الشروط واألحكام الرئیسیة – الواجب علیك معرفتھا
األھلیة واإلصدار: یمكن لألفراد الموظفون أو الذین یعملون لحسابھم الخاص والذین یستوفون معاییر الحد األدنى للراتب أو لدیھم ودیعة ثابتة قیمتھا مبلغ أدنى یحدده البنك، التقدم 
بطلب للحصول على البطاقة. یحتفظ البنك بالحق في استعادة وفحص ومراجعة ”تقریر االئتمان“ وكشوفات الحساب المصرفي والوثائق األخرى المقدمة لتحدید / استنباط الدخل 

وتقییم األھلیة لتخصیص تسھیل ائتماني مناسب (حد ائتماني) على البطاقة. یجب أن یكون حد االئتمان المخصص متوافًقا مع ضمان توفر خمسین بالمائة (50٪) من راتبك الشھري 
على األقل لتلبیة النفقات األخرى لنمط الحیاة الخاص بك. یحق للبنك رفض طلب البطاقة بناًء على تقدیره الخاص ألي أسباب قد یراھا معقولة.

استالم واستخدام البطاقة: من خالل اإلقرار باستالم البطاقة بصفتك حامل بطاقة (أنت)، فإنك تمنح موافقتك النھائیة التي ال رجعة فیھا على أنك قد قرأت وفھمت وقبلت ووافقت 
https://www.cbd.ae/general/terms-conditions على الشروط واألحكام العامة المنشورة على

الرسوم ورسوم الفائدة: یمكنك اختیار دفع المبلغ اإلجمالي المستحق بحلول تاریخ استحقاق الدفع لتجنب رسوم تأخر الدفع ورسوم فوائد عملیات الشراء. إذا دفعت الحد األدنى 
للمبلغ المستحق أو أقل من إجمالي المبلغ المستحق بحلول تاریخ استحقاق الدفع، عندئٍذ تطبق فائدة عملیات الشراء بالسعر المذكور في الجدول أعاله على إجمالي الرصید المستحق 

غیر المسدد باستثناء األرصدة الموجودة في خطط التقسیط.
ح بھا: في حالة فقدان أو سرقة بطاقتك، یلزم علیك فوًرا حظر البطاقة باستخدام تطبیق الخدمات المصرفیة للبنك عبر الھاتف  فقدان أو سرقة البطاقة والمعامالت غیر الُمصرَّ

المتحرك أو الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت. أو یمكنك االتصال بنا على خدمة العمالء المتاحة على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع على رقم: 556 575 600.

 تحذیر: من المقرر أن تظل مسؤوًال عن الدفع بحلول تاریخ استحقاق الدفع مقابل المعاملة (المعامالت) التي تم إجراؤھا بواسطة بطاقة مفقودة / مسروقة حتى حظرھا.
مالحظة عامة: یجوز للبنك، من وقت آلخر ووفًقا لتقدیره الخاص، تغییر  و/أو تعدیل و/أو تنقیح  و/ أو تبدیل الشروط واألحكام العامة لبطاقة االئتمان و/أو برنامج المكافآت و/
أو المزایا التي تصبح ملزمة فوًرا على البطاقة. ویجب على البنك إخطارك بھذه التغییرات إما خطًیا أو بالنشر على الموقع اإللكتروني للبنك www.cbd.ae أو بأي وسیلة تعتبر 

مناسبة.

جھة اتصال حامل البطاقة: 
یجوز للبنك أو من ینوب عنھ االتصال بك عبر أي وسیلة تعد معقولة لطلب موافقتك على االستفادة من / شراء منتج (منتجات) مصرفیة معینة قد تكون مناسبة لك أو لمصلحتك. 

یجب أن یلتزم المنتج (المنتجات) المعروضة بالشروط واألحكام العامة المنشورة على https://www.cbd.ae/general/terms-conditions، وتحتفظ أنت بكامل الحقوق غیر 
المقیدة لقبول أو رفض المنتج (المنتجات) المعروضة. إذا كنت ترغب في إعفاء نفسك من االتصال أو إیقاف تلقي اتصاالت البنك التسویقي، یمكنك االتصال بنا على رقم:

556 575 600 لتقدیم طلب بھذا المفاد.

فترة اإللغاء
یوفر البنك ”فترة إلغاء“ مدتھا خمسة (5) أیام عمل كاملة من تاریخ توقیع طلب البطاقة لتقرر االستمرار في استخدام البطاقة التي تقدمت لھا. وخالل فترة الخمسة (5) أیام ھذه، 

یجوز لك أن تقرر:
إلغاء البطاقة قبل تفعیلھا عن طریق االتصال  بنا على رقم: 556 575 600 ویقوم البنك باإللغاء واسترداد جمیع الرسوم ورسوم الفائدة ذات الصلة بالكامل.   -1

  www.cbd.ae تفعیل البطاقة وااللتزام بالشروط واألحكام العامة للبطاقة وجدول الرسوم المنشور على  -2

أقر بموجبھ أنني قد قرأت وفھمت وأوافق على بیان الحقائق الرئیسیة ھذا، والرسوم ، والفوائد ، والشروط واألحكام العامة ذات الصلة بالبطاقة المنشورة على الموقع   •
www.cbd.ae اإللكتروني للبنك

أقر بموجبھ أنھ من خالل تفعیل البطاقة في غضون 5 أیام عمل كاملة من ”فترة اإللغاء“، فإنني أقدم موافقتي الصریحة على التنازل عن ”فترة اإللغاء“ وألتزم بالشروط   •
https://www.cbdislami.ae/general/terms-conditions واألحكام العامة للبطاقة المنشورة على الموقع اإللكتروني للبنك

االسم:   التوقیع: 



بنك دبي التجاري ش.م.ع، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.
شارع االتحاد، بور سعید، دیرة، دبي، صندوق برید: 2668، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. 

www.cbd.ae :الموقع اإللكتروني   customercare@cbd.ae ھاتف: 600575556. لالقتراحات/الشكاوى یرجى مراسلتنا على

مـلخـص تــقـیــیــــم

عمیلنا العزیز،

من  الدخل*  إلى  الدین  نسبة  بتغییر  علًما  نحیطكم  علیھ،  للحصول  بطلب  تقدمتم  الذي  التجاري  دبي  بنك  لمنتج  البنك  أجراه  الذي  الداخلي  التقییم  على  بناًء 
 إلى  على أساس أھلیتكم اإلجمالیة.

ونود، من خالل ھذا المستند، الحصول على تأكیدكم من خالل التوقیع على ملخص التقییم ھذا، وتوافقوا على أن یكون الدخل المتبقي كاٍف لتغطیة نفقات المأكل 
الشھریة خاصتكم، والتي تتأثر بعدد المعالین والسكن (اإلیجار) ونفقات خدمات الصیانة، وتتوقف على كونك مالكاً أو مستأجراً للمنزل أو غیر ذلك والضرائب 
العقاریة واألجور المقرر سدادھا للعمال المحلیین ومصاریف التعلیم التي تتأثر بعدد المعالین ونفقات الرعایة الصحیة التي تتأثر بعدد المعالین ومصاریف 
السفر ومصاریف التأمین أو التكافل (السیارات والصحة والحیاة والممتلكات) وتكالیف المرافق واإلنترنت والھاتف المحمول ونفقة األطفال والزوجة ودعم 

العائلة الموسعة متعددة األجیال وتكالیف صیانة خدمات العقارات المملوكة األخرى وأي تكالیف أو نفقات أخرى متوقعة.

* نسبة الدین إلى الدخل: تمثل نسبة إجمالي األقساط الشھریة أو االلتزامات المخصومة من بطاقة االئتمان أو القروض أو أي دفعات شھریة أخرى مدینة 
مقابل إجمالي الدخل للفرد. ویجوز أن تختلف نسبة الدین إلى الدخل من خالل المالحظة األساسیة ألي مدیونیة أخرى غیر واضحة كجزء من بیاناتكم 

المؤسسیة والتي قد تؤثر على أھلیة المنشأة أو قیمتھا.

المعاییر  على  التقییم  ویعتمد  المؤسسیة.  والبیانات  المستھلك  بیانات  من  المقدمة  والمعلومات  للبنك  الداخلیة  السیاسات  على  بناًء  أعاله  التقییم  ”أُجرى 
والسیاسات الداخلیة التي ینتھجھا البنك وشروطھ وأحكامھ من خالل القنوات الرقمیة المعتمدة للبنك، وبناًء علیھ، ال حاجة لتوقیع البنك أو العمیل“. 


