
07 March 2022

Dear SNB Cardholder,

We are pleased to inform you that Saudi National Bank UAE (“SNB”, ‘’We’’,        
formerly known as Samba Financial Group) has reached an agreement with    
Commercial Bank of Dubai (‘’CBD’’), one of the UAE’s leading banks, for the sale 
and transfer of its Credit Card business.
 
Effective 01 April 2022, CBD will become your new Credit Card provider and your 
Samba Credit Card will be soon replaced by a brand new CBD Credit Card. As a 
part of the transfer, CBD will continue to offer existing product benefits and      
pricing which will be at par with the existing terms on Samba Credit Card.

Seamless movement of Outstanding 
balances from Samba Credit Card to CBD 

Credit Card including plan balances (if 
applicable) at the same interest rate, 

residual tenor and instalment amount.

In case of active Credit Shield insurance 
cover on Samba Credit Card, CBD will 

ensure continued coverage on your new 
CBD Credit Card at the same premium 

rates.

Supplementary Cards, if any, will be 
issued within 15 days of the issuance 

of the Primary Credit Card.

Your FREE FOR LIFE CBD Credit Card comes with:

Important Notice
Sale & Transfer of Saudi National Bank’s UAE 

Credit Card Business to Commercial Bank of Dubai

To put you at ease, below is a brief pricing comparison along with the benefits 
applicable on your new Credit Card:

* Fees and charges mentioned in the table are exclusive of 5% (five percent) Value Added Tax (VAT) applicable

 

      

During the transition from SNB to CBD, you can continue to use your existing 
Samba Credit Card and CBD will contact you shortly to have the new card 
issued and delivered. We shall inform you once your Samba card has been 
blocked and your outstanding has been transferred to your new CBD card.

Both SNB & CBD are committed to ensuring smooth transition of customer 
and should you have any questions, please do not hesitate to contact us on 
80055000. For more information and frequently asked questions, (Click here).

Kind Regards,
SNB Management & CBD Management

Terms & Conditions apply

PS: For Opt-Out customers: In case you do not wish to move your card             
relation to CBD, you will need to notify SNB no later than 22 March 2022 from 
your registered email to uaeservice@samba.com mentioning your full name 
and registered mobile. Kindly note your Samba card will be blocked from 
further use by 07 April 2022 and you will be required to settle your current 
credit card outstanding in full no later than 22 May 2022. 

Guaranteed gift of AED 300 subject to 
minimum AED 5,000 spends within 90 

days of CBD Card issuance.

Cashback earning as per existing criteria
applicable on Samba Credit Card with 

simplified computation based on spends 
posted in a calendar month instead of 

statement cycle.

Transfer of accrued Cashback balances 
from SNB along with the convenience to
redeem instantly through CBD Mobile.

%

Free For Life
3.15%

AED 199
AED 199

3% or AED 99 higher of two
3.25%
1.75%

0.69% of statement balance

PRICING

Annual Fees
Monthly Retail & Cash Interest
Late Payment Fees*
Over Limit Fees*
Cash Advance Fees*
International Transaction Fees*
Dynamic Currency Conversion*
Credit Shield*

No Change
No Change
No Change
No Change
No Change

2.75%
2.75%

No Change

EXISTING SAMBA CREDIT CARD NEW CBD CREDIT CARD

https://www.cbd.ae/personal/borrow/credit-cards/snb-migrated-cards
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Customer FAQs 

Saudi National Bank UAE (“SNB”, ‘’We’’, formerly known as Samba Financial Group) has reached an 
agreement with Commercial Bank of Dubai (‘’CBD’’), one of the UAE’s leading banks, for the sale and 
transfer of its credit card business. 

  

The following FAQs for Samba cardholders provide answers to key questions regarding the transfer of 
SNB’s credit card business to CBD, which is expected to take place on or after 01 April 2022. More 
detailed information on the transition to CBD will be communicated to cardholders closer to the transfer 
date. 

 

1. How does the agreement between SNB and CBD impact my credit card? 

Following completion of the sale, which is expected to take place on or after 01 Apr 2022, CBD will 
become your new credit card provider. Your Samba Credit Card will be replaced by a new CBD Credit 
Card following the date of transfer. In the meanwhile, you can continue using your Samba Credit Card. 

As part of this change, you will continue to receive similar cardholder benefits and a new CBD Credit 
Card with fees and charges being at least equal or better than those on your existing Samba Credit 
Card. 

Please refer to the email sent to your registered email ID from SNB on 07 March 2022 regarding the 
details of the migration. 

Should you require additional information, please reach out to us at 80055000 and select the dedicated 
option to speak with a customer service representative. 

 

2. What are the benefits of becoming a CBD Customer? 

CBD is one of the UAE’s leading banks. The Bank offers Credit Cards as well as a wide range of market-
leading products and services to support all your banking needs. For further information, please visit 
www.cbd.ae The new CBD Credit Card will provide you with the same cardholder benefits including 
rewards on your everyday spends with the addition of new benefits that will be communicated to you 
by CBD. All the Cards offered by CBD under the program are free for life. 

 

3. What happens to the benefits on my card? 

Following the transition to CBD and the issuance of your new card, you will have access to enhanced 
benefits under the CBD offering. Your existing Samba Credit Card product benefits and cashback 
offerings will continue to be as is on your CBD Credit Card. For information on the CBD Credit Card 
features and benefits please refer to the email sent to your registered email on 07 March 2022. 

 

4. Will the Terms and Conditions of my credit card change after the transfer to CBD? 

All transferring customers will have an interest and fees at least equivalent, or better than those 
currently on your Samba Credit Card. Your credit card will become subject to the terms and conditions 
of the CBD Credit Cards. You can view these terms and conditions [here] 

 

 

https://www.cbd.ae/docs/default-source/default-document-library/cbd-credit-cards-terms-and-conditions---feb2022.pdf?Status=Temp&sfvrsn=34f5426b_2
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5. Will the interest rate, fees and charges of my credit card change after the transfer to CBD? 

Following the transfer to CBD, interest rates will be in line with, or lower than, those applied currently 
by SNB. For the full list of interest rates, fees and changes please click [here] 

 

6. What will happen to my existing Cashback balances on the Samba Credit Card? 

Your existing Samba card cashback shall be transferred to CBD and will remain valid for 24 months upon 
transfer. At CBD, cashback redemption can be done instantly via the CBD mobile application. 

 

7. How long will my transferred cashback be valid for on CBD systems? 

CBD will provide you with a cashback redemption period of 24 months from the date of earning to 
proceed with instant redemption through their Mobile Application. 

 

8. When does my monthly cashback get credited by CBD post migration? 

Cashback cycle for computation once your card is migrated to CBD moves to a calendar month period 
with cashback being credited and visible on the CBD Mobile app within 15 days of the end of the month. 
For example – cashback earned in the month of April 2022 will be accrued in the CBD Rewards wallet 
by 15th May 2022. 

 

9. Will my information be shared with CBD by SNB? 

Yes, in order to ensure a smooth transition, "Know Your Client" information held by SNB relating to your 
credit card, including personal data, will be shared with CBD as part of the transition process. 

 

10. Do I need to do anything as part of the transfer process? 

We are working to make the transition as smooth and seamless as possible. If any action is required on 
your part, we will inform you well in advance. In a nut shell, CBD will issue a new Card for you and 
transfer outstanding balances from your Samba Credit Card to your CBD Credit Card. You will receive 
the CBD card and can henceforth continue with repayments on your new CBD Credit Card. 

 

11. Will I need a new credit card? 

Yes, but not right away! Your credit card will be replaced by a card issued by CBD soon. For now, you 
can continue to use your existing Samba Credit Card and CBD will contact you when the new card will 
be issued. 

 

12. I have an existing credit card with CBD. Will my Samba card still be replaced with a new 
CBD Card?  

Yes, you will receive a new CBD card, as communicated to you, as a replacement of your current Samba 
Credit Card. 

 

https://www.cbd.ae/personal/borrow/credit-cards/snb-migrated-cards
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13. I wish to change my Card Type as part of the Migration, how can I do it? 

Since the migration activity impacts the entire customer base, the choice of migration is currently 
restricted to the Card type communicated. However, once the Card has been issued by CBD, you can 
contact them for any changes at their end. 

 

14. Will there be any change to monthly payment due date after my credit card is transferred 
to CBD?  

Yes, the monthly payment date will change following the transfer of your credit card to CBD. Information 
with regards to statement and payment dates will be communicated by CBD as part of their welcome 
email as well as directed emails on statement generation date that will provide you with the amount 
that is needed to be paid as well as the due dates. 

 

15. I have outstanding balance on my Samba Credit Card. Do I need to pay in full before the 
transfer to CBD?  

Your Samba Credit Card outstanding balance will be transferred to your new CBD Credit Card on the 
date of transfer. 

 

16. I have active Balance Transfer / Cash on Phone / Easy Payment Plan (BT/COP/EPP) on 
my Samba Credit Card. Will that be transferred as well? 

Yes, if you have any active installment plans (BT/COP/EPP) as on the transfer date then the outstanding 
balance on such plans will also be transferred to your CBD Credit Card as is. The tenure & interest of 
the installment plan(s) transferred to CBD Credit Card will be the same as the plans active on your 
Samba Credit Card. 

 

17. I have active Credit Shield insurance on my Samba Credit Card. What will happen to this 
policy? 

If you have active Credit Shield on your Samba Credit Card then the policy will continue on your new 
CBD Credit Card with the enrollment date being same as your Samba Credit Card for continuation of 
benefits. 

 

18. I have active Direct Debit Service (DDS) / Standing Instructions (SI) on my Samba Credit 
Card. Do I need to apply and re-register DDS / SI with CBD? How do I enroll for the same? 

You need to register for new DDS with CBD, and you can visit any of CBD’s conveniently located branches 
to sign up for direct debit on your new CBD Credit Card for repayments. For SI, you need to register on 
the merchant’s website with your new CBD Credit Card number. 

 

19. How will I manage my Credit Card? 

You can continue to manage your existing Samba Credit Card through Samba Online or the call centre. 
Once the transition to CBD is complete, CBD will contact you to explain the new process and platform. 
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20. How will this transfer impact my AECB (Al Etihad Credit Bureau) record? 

There will be no impact on your AECB record. Post transfer of your outstanding to CBD, your AECB 
report shall reflect your relation and card outstanding under CBD and your Samba Credit Card shall be 
shown as closed. 

 

21. What if I have changed my mobile number in the course of migration? 

We recommend that you update your contact details to ensure you are in receipt of SMS and email 
communication from SNB as well as CBD. 

 

22. Will there be any documents required for the migration? 

In case of any documentation being required, CBD will reach out to you for the same prior to the issuance 
of the Credit Card at their end. 

 

23. What should I do if I do not want to transfer my credit card to CBD? 

If you have any queries or concerns on the transfer of your Credit Card to CBD, please ensure to reach 
out to us on 80055000 by no later than 22 March 2022 and our team will be happy to assist you. 

It is important to note that the transfer of your Credit Card to CBD will be a smooth and seamless 
process, with enhanced features and benefits including rewards on your everyday spends. As a CBD 
customer, you will benefit from the Bank’s wide range of products and services. 

However, if you still do not want to transfer your credit card to CBD, you will need to notify SNB no later 
than 22 March 2022 from your registered email to uaeservice@samba.com mentioning your full 
name and registered mobile. Your Samba card will be blocked from further use by 07 April 2022 and 
you will be required to settle your current credit card outstanding in full no later than 22 May 2022. 

 

24. Where should I call if I have any queries?  

We are always there for you. Feel free to reach us on 80055000, for any queries.  
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 عزيزي حامل بطاقة البنك األهلي السعودي - اإلمارات العربية المتحدة

 يسّرنا إبالغك بأن� البنك األهلي السعودي - اإلمارات العربية المتحدة  (ُيشار له فيما يلي بإسم
ل التفاقية  "البنك األهلي" أو "نحن" المعروف سابقًا بإسم مجموعة سامبا المالية) قد توص�
ونقل لبيع  وذلك  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  الرائدة  البنوك  أحد  التجاري،  دبي  بنك   مع 

أعمال البطاقات االئتمانية الخاصة به.
لبطاقتك الجديد  الخدمات  مزّود  التجاري  دبي  بنك  سيصبح   ،2022 أبريل   1 من   واعتبارًا 
التجاري دبي  بنك  عن  صادرة  كليًا  جديدة  ائتمانية  بطاقة  استبدال  يتم  وسوف   االئتمانية، 
من جزءًا  ذلك  بوصف   – التجاري  دبي  بنك  وسيستمر  بك.  الخاصة  االئتمانية  سامبا   ببطاقة 
مع المساواة  قدم  على  تكون  بحيث  الحالية،  واألسعار  المنتجات  مزايا  تقديم  في   االنتقال- 

الشروط المطبقة في الوقت الحالي على بطاقة سامبا االئتمانية.

تأتي البطاقة االئتمانية المجانية مدى الحياة الصادرة عن بنك دبي التجاري مع المزايا اآلتية:

 * الرسوم والمصاريف المذكورة في الجدول ال تشمل ضريبة القيمة المضافة واجبة التطبيق والتي تبلغ %5

 يمكنك أثناء عملية االنتقال من البنك األهلي السعودي إلى بنك دبي التجاري، مواصلة  
استخدام بطاقة سامبا االئتمانية الحالية، وسيتواصل معك القائمون على بنك دبي  

التجاري خالل فترة وجيزة إلصدار البطاقة الجديدة وتسليمها. وسنبلغك فور إيقاف  بطاقة 
سامبا االئتمانية الخاصة بك وتحويل المبالغ المستحقة عليك إلى البطاقة الجديدة 

الصادرة لك من بنك دبي التجاري.

 يلتزم كل من البنك األهلي السعودي وبنك دبي التجاري بضمان االنتقال السلس للعمالء،  
وفي حال كان لديك أي استفسارات، فال تتردد باالتصال بنا على الرقم .80055000 للحصول 

على المزيد من المعلومات واألسئلة الشائعة، يرجى الضغط هنا

تفضلوا بقبول فائق االحترام،
إدارة  بنك األهلي السعودي وإدارة بنك دبي التجاري

 تطبق الشروط واألحكام

 ملحوظة: بالنسبة للعمالء الذي يرغبون باالنسحاب: في حال عدم رغبتك في نقل العالقة
الخاصة  ببطاقتك  إلى  بنك  دبي  التجاري،  يتعين عليك  إخطار البنك  األهلي  في موعد أقصاه
فيه تذكر   uaeservice@samba.com إلى  المسجل  اإللكتروني  بريدك  من   2022 مارس   22 
ل. سوف يتم إيقاف بطاقة سامبا الخاصة بك عن أي  اسمك الكامل ورقم هاتفك المتحرك المسج�
 استخدام الحق بحلول 7 ابريل 2022 وسيطلب إليك سداد الرصيد الحالي على بطاقتك االئتمانية

بالكامل في موعد أقصاه 22 مايو 2022.

 لتيسير األمر عليك، نعرض فيما يلي مقارنة موجزة باألسعار المطبقة على بطاقة
بنك دبي التجاري االئتمانية الجديدة الخاصة بك:

النقدي االسترداد  استحقاق  في  تستمر   سوف 

المطبقة على بطاقة سامبا الحالية  للمعايير   طبقًا 

 االئتمانية. وسيعتمد حساب االسترداد النقدي على

التقويمي الشهر  في  تسجيلها  تم  التي   النفقات 

عوضًا عن دورة كشف الحساب.

بطاقة من  المسددة  غير  لألرصدة  سلس   انتقال 

التجاري دبي  بنك  بطاقة  إلى  االئتمانية   سامبا 

 االئتمانية، بما يشمل أرصدة الخطة (عند االقتضاء)

ومبلغ المتبقي  واألجل  الفائدة  معدل   بنفس 

القسط.

إماراتي درهم   300 بقيمة  مضمونة  هدايا   قسائم 

 شريطة إنفاق 5000 درهم إماراتي كحد أدنى خالل

90 يومًا من إصدار بطاقة بنك دبي التجاري

%

 نقل أرصدة االسترداد النقدي الخاصة بك من البنك

االسترداد تيسير  جانب  إلى  السعودي   األهلي 

الهاتف التجاري على  بنك دبي   الفوري عبر تطبيق 

المتحرك.

 ستصدر البطاقات اإلضافية، إن ُوجدت، خالل 15 يومًا

من إصدار البطاقة االئتمانية األساسية.

 في حال وجود غطاء تأميني عبر درع ائتماني نشط

دبي بنك  يكفل  االئتمانية،  سامبا  بطاقة   على 

الصادرة الجديدة  بطاقتك  تغطية  استمرار   التجاري 

عن بنك دبي التجاري بنفس معدالت األقساط.

إشعار هام
بيع ونقل أعمال بطاقة البنك األهلي الســعودي - اإلمارات

العربيــة المتحدة االئتمانية إلى بنك دبي التجاري

مجانًا مدى الحياة

%3.15

199 درهم إماراتي

199 درهم إماراتي

3% أو 99 درهم إماراتي أيهما أعلى

%3.25

 %1.75

0.69% من رصيد الكشف

بطاقة بنك دبي التجاري الجديدة

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

%2.75

%2.75

بدون تغيير

الرسوم السنوية

المعدل الشهري للفائدة النقدية والتجزئة

رسوم السداد المتأخر*

رسوم تجاوز الحد*

رسوم السلف النقدية*

رسوم المعامالت الدولية*

تحويل العمالت الديناميكي*

الدرع االئتماني*

بطاقة سامبا االئتمانية الحالية السعر

https://www.cbd.ae/personal/borrow/credit-cards/snb-migrated-cards
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 العمالء الشائعة:أسئلة 
 المعروف باسم مجموعة سامبا المالیة) "نحن"، "بنك األھلي (یُشار لھ فیما یلي باسم " اإلمارات السعودي األھليل البنك توصَّ 

، أحد البنوك الرائدة في اإلمارات العربیة المتحدة، وذلك لبیع ونقل أعمال ")بنك دبي التجاريالتفاقیة مع بنك دبي التجاري ("
 بطاقاتھ االئتمانیة. 

توفر األس����ئلة المتكررة اآلتیة لحاملي بطاقات س����امبا إجابات على األس����ئلة الرئیس����یة بخص����وص نقل أعمال البطاقة االئتمانیة 
أو بعد ھذا التاریخ. وس��یتم تبلیغ  2022إبریل  1ذي یتوقع أن یتم بتاریخ ، األمر البنك دبي التجاريالخاص��ة بالبنك األھلي إلى 

 . االنتقالعندما یقترب موعد  بنك دبي التجاريإلى  االنتقالحاملي البطاقات بمعلومات وتفاصیل أوفى حول عملیة 

 
 على بطاقتي االئتمانیة؟ بنك دبي التجارير االتفاقیة بین البنك األھلي وكیف تؤثِّ  .1

د الخدمات  بنك دبي التجاريأو بعد ھذا التاریخ. سوف یصبح  2022إبریل  1عقب إنجاز البیع، الذي یتوقع أن یتم بتاریخ  مزّوِ
بنك دبي بطاقة ائتمانیة جدیدة ص�����ادرة عن بطاقة س�����امبا االئتمانیة الخاص�����ة بك بالجدید لبطاقتك االئتمانیة. وس�����وف تس�����تبدل 

 مكانك متابعة استخدام بطاقة سامبا االئتمانیة. الملكیة حیث بإیخ انتقال تاربعد  التجاري
بنك دبي كما س����تتلقى بطاقة ائتمانیة جدیدة ص����ادرة عن  – كجزء من ھذا التغییر -تلقي ذات مزایا حامل البطاقة وس����تس����تمر ب

تلك  –إن لم تكن أفض�������ل  –االئتمانیة تعادل على األقل  بنك دبي التجاري، مع كون الرس�������وم والتكالیف على بطاقة التجاري
 . الخاصة بكالمفروضة على بطاقة سامبا االئتمانیة 

الخاصة  2022مارس   7یرجى مراجعة الرسالة اإللكترونیة المرسلة إلى بریدك اإللكتروني المسجل من البنك األھلي بتاریخ 
 .بتفاصیل االنتقال

لتحدث إلى ممثل لوانتقاء الخیار المخصص  80055000في حال احتجت معلومات إضافیة، یرجى التواصل معنا على الرقم 
 خدمة العمالء. 

 
 ؟بنك دبي التجاريما ھي مزایا كوني عمیل لدى  .2

تش��كیلة واس��عة من  یقدمالبنك بطاقات ائتمانیة كما  ویقدمأحد البنوك الرائدة في اإلمارات العربیة المتحدة.  بنك دبي التجاريیعّد 
المنتجات والخدمات الرائدة في الس�������وق، التي تدعم كافة حاجاتك البنكیة. لمعلومات أوفى، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

www.cbd.ae 
على نفقاتك  مكافآتاالئتمانیة الجدیدة لك ذات المزایا التي یتمتع بھا حامل البطاقة، ش���املة  بنك دبي التجاريس���وف تقدم بطاقة 

بموجب  بنك دبي التجاريبھا. وتعّد جمیع البطاقات المقدمة من  بنك دبي التجاريالیومیة مع إض�������افة مزایا جدیدة س�������یبلغك 
 البرنامج مجانیة مدى الحیاة. 

 
 ما الذي یحل بالمزایا الموجودة على بطاقتي؟  .3

لما یقدمھ الحص��ول على مزایا محس��نة اس��تناداً وإص��دار بطاقتك الجدیدة، س��تتمكن من  بنك دبي التجاريعقب انتقال الملكیة إلى 
االئتمانیة  وعروض االس����ترداد النقدي على بطاقة س����امبا الحالیة. لن یحص����ل أي تغییر على مزایا المنتجات بنك دبي التجاري

البرید یرجى الرجوع إلى لمزید من المعلومات حول خص�������ائص ومزایا بطاقة بنك دبي التجاري االئتمانیة، . الخاص�������ة بك
  ل.من البنك األھلي إلى عنوان بریدك اإللكتروني المسجَّ  2022مارس   7بتاریخ اإللكتروني المرسل 
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 ؟بنك دبي التجاريھل ستتغیر شروط وأحكام بطاقتي االئتمانیة عقب االنتقال إلى  .4
من تلك التي یحص��لون علیھا  –إن لم تكن أفض��ل  –س��یحظى جمیع العمالء المنتقلون على فائدة ورس��وم تعادل على أقل تقدیر 

بنك ام الخاصة بالبطاقات االئتمانیة الصادرة عن االئتمانیة. وستخضع بطاقتك االئتمانیة للشروط واألحك سامباحالیاً على بطاقة 
  ]ھنا30Tھذه األحكام والشروط [ االطالع على. یمكنك دبي التجاري

 

 ؟بنك دبي التجاريھل سیتغیر معدل الفائدة والرسوم والتكالیف الخاصة ببطاقتي االئتمانیة عقب االنتقال إلى  .5
مع تلك المطبقة حالیاً من قبل سامبا أو  متماشیةً ، ستكون معدالت الفائدة والرسوم والتكالیف بنك دبي التجاريعقب االنتقال إلى 
بنك دبي فاص������یل أوفى حول معدالت الفائدة والرس������وم والتكالیف على بطاقات للحص������ول على ت] ھنا30T[ النقرأقل منھا. یرجى 

 االئتمانیة. التجاري
 
ً ما الذي سیحل بأرصدة االسترداد النقدي  .6  االئتمانیة؟  سامباعلى بطاقة  الموجودة حالیا

 فيیمكن واالنتقال.  بعدشھراً  24ویبقى ساریاً لمدة  بنك دبي التجاريلبطاقة سامبا إلى  الحاليسینتقل رصید االسترداد النقدي 
 على الھاتف المتحرك.  بنك دبي التجاريتطبیق  من خاللالفور  علىرصید ال تستردن ا بنك دبي التجاري

 
 ؟ بنك دبي التجاريسیظل رصید االسترداد النقدي المنتقل خاصتي ساریاً على أنظمة  إلى متى .7

ش��ھراً اعتباراً من تاریخ اكتس��ابھ،  24قدرھا  الخاص بكمھلة اس��تعادة لرص��ید االس��ترداد النقدي  بنك دبي التجاريس��یقدم لك 
 على الھاتف المتحرك.  التجاريالستعادة الفوریة من خالل تطبیق بنك دبي حتى تتمكن من متابعة عملیة ا

 
 ؟الترحیلعقب  بنك دبي التجاريمتى یتم قید رصید االسترداد النقدي الشھري في حسابي من قبل  .8

ر االس���ترداد النقدي لیتم احتس���ابھ حالما ترحل بطاقتك إلى  وینقل إلى مدة الش���ھر التقویمي مع قید رص���ید  بنك دبي التجاريیدوَّ
یوماً من نھایة الشھر. على  15على الھاتف المتحرك خالل  بنك دبي التجارياالسترداد النقدي في حسابك ویظھر على تطبیق 

ي بنك دبس����وف یتراكم في محفظة اإلیرادات لدى  2022بریل أ  مبلغ االس����ترداد النقدي المكتس����ب في ش����ھر –س����بیل المثال 
 .2022مایو  15بحلول  التجاري

 
 ؟بنك دبي التجاريمعلوماتي مع بنك األھلي السعودي ھل سیشارك  .9

، من أجل ض��مان عملیة انتقال س��لس��ة. س��تتم مش��اركة معلومات "اعرف عمیلك" التي لدى البنك األھلي فیما یتعلق ببطاقتك نعم
 كجزء من عملیة االنتقال.  بنك دبي التجاريمع  –شاملة بیاناتك الشخصیة  –االئتمانیة 

 
 ھل علّي القیام بأي شيء كجزء من عملیة االنتقال؟ .10

بك وبس�یطة قدر اإلمكان. وس�وف نبلغك إن اقتض�ى األمر بأي تص�رف مطلوب من جاننحن نس�عى لجعل عملیة االنتقال س�لس�ة 
بطاقة جدیدة لك وینقل أرصدة من بطاقتك الجدیدة إلى الرصید  بنك دبي التجاريسوف یصدر قبل فترة ال بأس بھا. بالمختصر 

ویمكنك اعتباراً من ذلك التاریخ متابعة عملیات  بنك دبي التجاريالقائم في بطاقة س��امبا االئتمانیة لتس��ویتھ. س��وف تس��تلم بطاقة 
 . بنك دبي التجاريعلى بطاقتك الجدیدة الصادرة عن  الخاصة بكالسداد 

 
 لبطاقة ائتمانیة جدیدة؟حتاج أھل س .11

https://www.cbd.ae/docs/default-source/default-document-library/cbd-credit-cards-terms-and-conditions---feb2022.pdf?Status=Temp&sfvrsn=34f5426b_2
https://www.cbd.ae/docs/default-source/default-document-library/cbd-credit-cards-terms-and-conditions---feb2022.pdf?Status=Temp&sfvrsn=34f5426b_2
https://www.cbd.ae/personal/borrow/credit-cards/snb-migrated-cards
https://www.cbd.ae/personal/borrow/credit-cards/snb-migrated-cards
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ً محل بطاقتك ا بنك دبي التجاريلكن لیس على الفور! س����تس����تبدل بطاقة ص����ادرة عن ، نعم یاً، یمكنك متابعة . حالالئتمانیة قریبا
 معك عندما تصدر البطاقة الجدیدة.  بنك دبي التجاريوسوف یتواصل استخدام بطاقة سامبا االئتمانیة الحالیة 

 
الجدیدة محل بطاقتي  بنك دبي التجاري. ھل س�����تس�����تبدل بطاقة بنك دبي التجاريلدي حالیاً بطاقة ائتمانیة ص�����ادرة عن  .12

 ن البنك األھلي بالرغم من ذلك؟ مالصادرة 
ً كما ي بنك دبي التجارن م، سوف تستلم بطاقة جدیدة نعم  االئتمانیة الخاصة بك. سامبا وذلك كبدیل عن بطاقة  ذكر سابقا

 
 أرغب بتغییر نوع بطاقتي كجزء من عملیة الترحیل، كیف لي ذلك؟ .13

. ي یتم إبالغك بھالذحالیاً على نوع البطاقة  رحیث أن عملیة الترحیل تؤثر على قاعدة العمالء بالكامل، فخیار الترحیل یقتص�������
 إلجراء أي تغییرات من جانبھم حالما تصدر البطاقة عنھم.  بنك دبي التجاريإال أن بإمكانك التواصل مع 

 
 ؟ بنك دبي التجاريھل سیطرأ أي تغییر على تاریخ استحقاق الدفعات الشھریة عقب انتقال بطاقتي االئتمانیة إلى  .14

بمعلومات  اريبنك دبي التج. وس���یبلغك بنك دبي التجاريس���وف یتغیر تاریخ الدفعات الش���ھریة عقب انتقال بطاقتك إلى نعم،  
تخص الكش����ف ومواعید الدفع كجزء من رس����الة الترحیب اإللكترونیة التي یرس����لونھا، وكذلك كرس����ائل برید إلكترونیة بتاریخ 

 استخراج الكشف الذي یبین لك المبلغ واجب الدفع وكذلك مواعید االستحقاق.
 

بنك دبي . ھل علّي أن أس���دده بالكامل قبل االنتقال إلى الخاص���ة بيد في بطاقة س���امبا االئتمانیة لدي رص���ید غیر مس���دَّ  .15
 ؟ التجاري

 بنك دبي التجاريإلى بطاقتك االئتمانیة الجدیدة الصادرة عن  الخاصة بكینتقل الرصید غیر المسدد على بطاقة سامبا االئتمانیة 
 بتاریخ االنتقال. 

 
نقد/ خطة) على بطاقة سامبا االئتمانیة. ھل سینتقل  /رصیدنشطة ( میسرنقد في الھاتف/ خطة سداد  /منقول لدي رصید .16

 ذلك أیضاً؟
نعم، إن كان لدیك أي خطط تقسیط نشطة (رصید/ نقد/ خطة) بتاریخ االنتقال، عندھا ینتقل كذلك الرصید غیر المسدد على تلك 

والفوائد المترتبة علیھا تقسیط . وتكون مدة خطة (خطط) الكما ھو بنك دبي التجاريالخطط إلى بطاقتك االئتمانیة الصادرة عن 
 الخطط النشطة على بطاقة سامبا االئتمانیة. والفائدة على مدة الاالئتمانیة ذات  بنك دبي التجاريالمنقولة إلى بطاقة 

 
 تأمین درع ائتماني نشط على بطاقة سامبا االئتمانیة. ما الذي سیحل بوثیقة التأمین ھذه؟ يلد .17

، عندھا تس����تمر وثیقة التأمین على بطاقتك االئتمانیة الخاص����ة بكإن كان لدیك درع ائتماني نش����ط على بطاقة س����امبا االئتمانیة 
 الخاص�����ة بكالتس�����جیل على حالھ كما كان في بطاقة س�����امبا االئتمانیة تاریخ مع بقاء  بنك دبي التجاريالجدیدة الص�����ادرة عن 
 . عمزایا الدر الستمرار االستفادة من
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شر  .18 سامبا االئتمانیة خاصتي. ھل أنا مضطر للتقدم بطلب جدید وإعادة  تعلیمات دائمة /لدي خدمة خصم مبا على بطاقة 
 ؟ كیف أسجل على ھذه الخدمات؟بنك دبي التجاريتسجیل الخصم المباشر/ التعلیمات لدى 

 بنك دبي التجاري، ویمكنك زیارة أي من فروع بنك دبي التجاريعلیك أن تسجل طلبك للحصول على خدمة خصم مباشر لدى 
بنك دبي حس����ب الموقع الذي تفض����لھ لطلب االش����تراك بخدمة الخص����م المباش����ر على بطاقتك االئتمانیة الجدیدة الص����ادرة عن 

، علیك أن تس�������جل طلبك على الموقع اإللكتروني للتاجر مع وض�������ع رقم بطاقتك الدائمة . بالنس�������بة لخدمة التعلیماتالتجاري
 . بنك دبي التجاريئتمانیة الجدیدة الصادرة عن اال
 

 كیف لي أن أدیر حساب بطاقتي االئتمانیة؟  .19
أو مركز سامبا على اإلنترنت ي من خالل موقع الصادرة عن البنك األھل الحالیةاالئتمانیة  ة سامبایمكنك االستمرار بإدارة بطاق

 حالما ینجز االنتقال إلیھ، لشرح العملیة والمنصة الجدیدتان.  بنك دبي التجاري. وسیتواصل معك خدمة العمالء
 

 كیف سیؤثر ھذا االنتقال على سجلي لدى شركة االتحاد (شركة االتحاد للمعلومات االئتمانیة)؟   .20
، س��یعكس تقریر ش��ركة بنك دبي التجاريلن یؤثر ذلك على س��جلك لدى ش��ركة االتحاد. فعقب انتقال رص��یدك غیر المس��دد إلى 

 . ملغاة، وستظھر بطاقة سامبا االئتمانیة على أنھا بنك دبي التجاريالتحاد عالقتك ورصیدك غیر المسدد على حسابك لدى ا
 

 ماذا إن غیرت رقم ھاتفي المتحرك خالل سیر عملیة الترحیل؟  .21
لضمان تلقیك رسائل نصیة ومراسالت البرید اإللكتروني  الخاصة بكنحن ننصحك بأن توافینا بأحدث تفاصیل جھة االتصال 

 . بنك دبي التجاريمن البنك األھلي وكذلك من 
 

 أي وثائق لعملیة الترحیل؟ یلزم تقدیمھل  .22
 لطلبھا قبل إصدار البطاقة االئتمانیة من جانبھم.  بنك دبي التجاريفي حال لزم األمر أي وثائق، سیتواصل معك 

 
 ؟بنك دبي التجاريما الذي ینبغي علّي فعلھ إن لم أرغب بانتقال بطاقتي االئتمانیة إلى  .23

شأن انتقال بطاقتك االئتمانیة إلى  سارات أو مخاوف ب ستف ، یرجى التأكد من التواصل معنا بنك دبي التجاريإن كانت لدیك أي ا
 وسیكون فریقنا مسروراً لمساعدتك.  2022مارس  22 في موعد أقصاه  80055000على الرقم 

 
سة وبسیطة، مع وجود خصائص ومزایا  بنك دبي التجاريمن المھم مالحظة أن انتقال بطاقتك االئتمانیة إلى  سیكون عملیة سل

، سوف تستفید من تشكیلة واسعة من المنتجات بنك دبي التجاريمحسنة تشمل عوائد على نفقاتك الیومیة. بوصفك عمیالً لدى 
 لخدمات التي یعرضھا البنك. وا
 

 22إخطار البنك األھلي في موعد أقص������اه یتعین علیك ، بنك دبي التجاريرغبتك في نقل بطاقتك االئتمانیة إلى  وفي حال عدم
تذكر فیھ اس�������مك الكامل ورقم ھاتفك المتحرك  uaeservice@samba.comمن بریدك اإللكتروني إلى   2022مارس 

سداد الرصید  منكوسیطلب  2022 إبریل 7  عن أي استخدام الحق بحلو الخاصة بكالمسجل. سوف یتم إیقاف بطاقة سامبا 
  .2022 مایو  22أقصاه الحالي على بطاقتك االئتمانیة بالكامل في موعد 

 

mailto:uaeservice@samba.com
mailto:uaeservice@samba.com
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 ؟ف یمكنني التواصل معكمیك .24
 وسیكون فریقنا مسروراً لمساعدتك.  80055000ألي استفسارات، یرجى التواصل معنا على الرقم 
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