Classification: Public

Terms and Conditions
CBD Credit Cards

الشروط واألحكام
بطاقات االئتمان من بنك دبي التجاري

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

تعتبر هذه الشروط واألحكام جزء ال يتجزأ من الشروط واألحكام العامة للحسابات
.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.

ب من
ٍ ت ُطبَّق هذه الشّروط واألحكام فقط بعد موافق ٍة صريح ٍة من العميل ال ُمتق ّدِّم بطل
 ويُعَد استالم البطاقة واستخدام العميل لبطاقة االئتمان قَ ا.أجل تقديم الخِّ دمة
بوال
 التي ست َحكُم العَالقة ما بين بنك دبي التجاري والعميل،للشّروط واألحكام الماثِّلة
الرغم من تطبيق الشّروط واألحكام
ّ  على،فيما يتعلّق ببطاقات االئتمان وت ُن ِّ ّظمها
تعارض ما بين الشّروط واألحكام العا ّمة وشروط
أي
ٍ
ّ  وفي حال وجود، هذا.العا ّمة
. ت َرجَح عندئ ٍذ الشّروط األحكام الماثِّلة ويت ّم الع َمل بها،وأحكام بطاقات االئتمان هذه

1.

DEFINITIONS

 التَّعريفات.1

‘AED’ means Arab Emirate Dirham the legal currency of the United
Arab Emirates (UAE).

الردَََََََميلة لدولة اةمارات العربيلة المتلحد وهي
ُقصَََََََد بل العُملة ل
"درهم إماراتي" وي ل
.الدرهم اةماراتي

‘Application’ means the CBD Credit Card Application Form, whether
physical or digital, to which these Terms and Conditions are attached.

 دَََََََوا دء لأو لرد بصَََََََي ة،"ال ّطلب" ويلعني نموذج طلب بطاقة ائتمان بنك دبي التجاري
 ال ُمرفلقة بل هذه ال ل،ورقية أم رقمية
.شروط واألحكام

‘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).

ي ماةين ََََََََة
»" وي لATM« "جهاز الصر ّرراا ايلي
 أو أ ل،ُقص َد ب ا ج اص َّ لَراي لي
 دَََََََوا دء أةان هذه الماةينة أو الج اص،يعمل بادَََََََتخدام بطاقة
أخرى أو ج اص خر ل
 التي يُحدلِدها،شارةة
ِ مملوةة للبنك أم تابعة ل ليره من البن وك أو المؤدس ات الماليلة ال ُم
. والتي ت لقبلل البطاقة لصري النلقد وتقديم الخدمات،البنك من حين إلى خر
.»CBD« صد بل بنك دبي التجاري
"البنك" ويُق ل

‘Billing Currency’ means the AED currency in which the Card is issued.

.صادر ب ا البطاقة
"عُملة الفَواتير" وت لعني عملة الدرهم اةماراتي ال ل

‘Billing Cycle’ means the time period between the dates of issuing two
consecutive Statements of Account.

"دَورة إصرردار الفَواتير" وهي عِبار عن الفتر الزمنيلة ما بين تاريخلي إََّدار ةشَفلي
.حساب ُمتتال ليين

‘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.

"حسررررراط البطاقة" و ليعني حسَََََاب بطاقة ائتمان بنك دبي التجاري المفتوس بوادَََََطة
البنك ل ايات قليد جميع معامالت اةيداع والخصََم ال ُمسََتللمة أو ال ُمتكبَّد بوادََطة حامل
بموجب هذه ل
 ج،البطاقة الرئيس َيلة وحامل البطاقة اةفََافيلة
،الش َروط واألحكام
،إن ُو ِجد
ِ
ي ُمعامالت للبطاقة و أو
 الدليون ال ُمتكبَّد النلاتجة عن أ ل، دون حصَََََر أو قيد،وتشَََََ لمل
.ي معاملة لبطاقة االئتمان أو خِ الي ذلك
االلتِزامات النلاشئة عن أو فيما يتعللق بأ ل

‘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.

 بطاقة فيزا أو مادَََترةارد،َََاء،ِحسَََب االقت
 ل،"البطاقة" أو "بطاقة االئتِّمان" وت لعني
 والتي قد تكون بطاقة رئيسَََيلة أو بطاقة إفَََافيلة أو،يُصَََدِرها البنك إلى حامل البطاقة
ُ  ب لح،بطاقة بديلة
.يث تسمح بإجراء ُمعامالت البطاقة
.صد بل حامل البطاقة الرئيسيلة أو حامل البطاقة اةفافيلة
"حامِّ ل البطاقة" ويُق ل

‘Cardholder’ means the Principle Cardholder or Supplementary
Cardholder.

) ر جق ًما الظاهر على الج ة16 كون من دَََََََتة عشَََََََر
َّ " َر ْقم البطاقة" ويلعني
َّ الر جقم ال ُم
.األماميلة من البطاقة

‘Card Number’ means the sixteen (16) digit number appearing on the
face of a Card.

والر دوم والتلكاليف
ي ُدلفة نقديلة يُجري ا حامل البطاقة ل
" ُمعا َملة البِّطاقة" وي ل
ُقصد ب ا أ ل
ي تاجر
ل
والردََََوم على ال ُمعامالت الدلوليلة وردََََوم التلمويل التي يتقافََََاها البنك أو أ ل
ي دَََََلع أو خدمات أو مزايا أو حجوصات يت لم ال ُحصَََََوس علي ا بادَََََتخدام
نظير على أ ل
البطاقة البطاقات) أو ر جقم أرقام) البطاقة البطاقات) أو ر جقم التلعريف ل
الشَََََََخصَََََََي

‘Card Transaction’ means any Cash Advance made by the Cardholder
or the Fee(s), Fees on International Transaction and Finance Charge
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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.

 بما،ي طريقة أخرى
»PIN«
ل
» أو بأ لTIN« لريبي،الخاص بالبطاقة ر جقم التلعريف ال
ج
 أو،  األوامر عبر البريد أو ال اتِف أو الفاة، على دََََبيل المالاس ال الحصََََر،في ذلك
 بصََري النلظر ع لما إذا ةان حامل،األوامر عبر شََبكة اةنترن واألوامر اةلكترونيلة
البطاقة قد وقلع على قسيمة مبيعات أو دلفة نقديلة أو غير ذلك من السلندات واةيصاالت
.أو النلماذج

‘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).

 بادََََتخدام،سررررلفة ّقديّة" وت لعني المبالغ النقديلة التي يت لم دََََحب ا أو الحصََََوس علي ا
ُ "
 من البنك أو،ُفوا بل حامل البطاقة
،البطاقة و أو ر جقم البطاقة
بحسَََب ما يُصَ ِ ل
ل
ِ ََرس وي ل
َََراي لي يظ ل ر عليل شََََعار برنام داينرص ةلوب
ي مؤدََََسََََات ماليلة أو ج اص َّ ل
أ ل
ََََََراي ا لي
َََََََ لمن ُم عامالت ل، وتت، هذا. بل
السَََََََلف النقد يلة ُم عامالت أج ز الصَ ل
الصَََََََراي والدفعات
والصَََََََري النقدي من الشَََََََباك في أحد فروع البنك فةاونتر ل
ل
ل
والشَََََََيكات السَََََََياحية
، والعمالت األجنبية،ال ُمرت لج عة و ُم عادِالت النل قد أوامر الدلفع
 ودَََندات، وتحويل األمواس من شَََخإ إلى خر،الصَََادر من مؤدَََسَََة غير مالية
.) وأشباه النلقد ةما هو ُمبيَّن من قِبل فيزا ومادترةارد،لمان،ال

‘Cash Advance Fee’ means the Fee charged by the Bank to the Card
Account each time a Cardholder obtains a Cash Advance.

الردََم الذي يحت ِلس َبل البنك على حسََاب البطاقة في ة لل
الس رلفة النقدية" ويلعني ل
ّ " َرسررم
.صل في ا حامل البطاقة على دلفة نقدية
ُ مر يح

‘Charges’ have the meaning as ascribed in Fee(s), Fees for
International Transactions and Finance Charges.

،والردوم على ال ُمعامالت الدلوليلة
 ل،الردوم
"ال َمصاريف" وتحمِ ل المعنى ال ُمبيَّن ل ا في ل
.وردوم التلمويل

‘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.

 تبدأ من تاريخ توقيع ل،) أيام5 "فترة االّتظار" وهي عِبار عن فتر خمسة
 إ جذ،الطلب
ُقرر قبولل للبطاقة وت لفعيل ا لالدَََََََتخدام وااللتزام ت لب ًعا لذلك
يت لم إتاحت ُ ا للعميل ةي ي ِ ل
ج
ل
ََََََََل قبوس الب طا قة،ُقرر لرف
ي
أن
أو
،مان
االئت
طاقات
لب
ة
عام
ِل
بالشَََََََروط واألح كام ال ل
.واالتلصاس حينئذ بالبنك لطلب إل اء البطاقة ن ائيًا

‘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
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

 بالنل سبة،"ح ّد االئتِّمان" ويلعني أقصى حدل لالئتمان يس لمح بل البنك على حساب البطاقة
 والذي يت لم إشََعار حامل البطاقة الرئيس َيلة بل،إلى البطاقة الرئيس َيلة والبطاقة اةفََافيلة
.من حين إلى خر
"العَميل" أو "ال ُمتعامِّ ل" ويلعني ُمقدلِم ل
،الطلب الذي ت لقدَّم بطلب للحصََََََوس على البطاقة
.أو حامل البطاقة
 حسَََََََبما،الوديعة" وت لعني المبلغ النلقدي ال ُمودلع لدى البنك بوادَََََََطة حامل البطاقة
َ "
.)لمان ألداء حامل البطاقة اللتزامل التزاماتل، على دبيل ال،يُحدلِده البنك
 ال واتف الذةية أو األج ز اللوحية فتابل أو، دونما حصَََََََر،ُقصَََََََد بل
" ِّجهاز" وي ل
ي ج اص خر يتوافلق مع ادَََََتخدام تطبيق قارال بطاقات االئتمان
أ
أو
الذةية
السَََََاعات
ل
ُقرر بنك دبي التجاري اعتماده على
«محفظة
» الذي ي ِ لMobile Wallet – الجواس
ل
د
.تطبيق مؤه دل ومنادبد لتسجيل وادتخدام بطاقات بنك دبي التجاري
أنلل

"كشررروفات الحسررراط انلكتروّيّةا كشررروفات الحسررراط عبر البريد انلكتروّي" وت لعني
ل
لالطالع
قرر إتاحت ُ ا إلى العميل عبر شَََبكة اةنترن
َّ ةشَََوفات الحسَََاب الشَََ رية ال ُم
منصَََََت لي الخدمات المصَََََرفيلة عبر اةنترن والخدمات
 وذلك من خالس،والمراجعة
ل
ً َ ويكون العميل مس.الجواس
ََؤوال عن دخولل عبر شَََبكة اةنترن إلى
المصَََرفيلة عبر ل
ل
االطالع
 والتي يُمكِنل من خالل ا،الخاََََّة بل
حسََََاب حسََََابات) بنك دبي التجاري
ل
 ويلتزم البنك بإََّدار ةشََف حسََاب للعميل على، هذا.على ةشََف الحسََاب الش َ ري
.ُقرره البنك لوفق تقديره
ي فترات أخرى بخالي ذلك
بحسب ما قد ي ِ ل
ل
فترات ش رية أو أ ل
ُقر العميل باحتماليلة ج
ي معلومات يت لم إردَََال ا عبر شَََبكة اةنترن إلى
أن ل
وي ل
تتعرا أ ل
أن يتأ لخر وََََََّول ا أو ج
أن تُفقلد أو ج
ترََََََّدها أو ج
ج
أن تُصََََََاب
ُعترا طريق ا ويت لم
و
أن ي ل
ل
ج
ل
 ينب ي للعميل أن يطلع على ةل ةشَََََََف حسَََََََاب ويُخطِ ر، ومن ج ة أخرى.بفيروس
ُ تعارا في
) يو ًما من تاريخ ةشَََف15 َََون خمسَََة عشَََر،غ
ُ ي
البنك على الفلور بأ ل
َّ
ج
، تعارا خالس الفتر المذةور
بوجود
ا
ََََعار
َ
إش
البنك
يتلق
لم
إن
 عل ًما بأنلل،الحسَََََاب
ُ
ً
ً
 وتكون ةشَََوفات الحسَََاب.ومقبوال من جانب العميل
يُعتبلر ةشَََف الحسَََاب َََّحي ًحا
 طالما خلل من األخطاء،بوفََََع حسََََابات العميل
 فيما يتعللق ل،ال ُمحتفلظ ب ا لدى البنك
ي ةشََََف
ي خطأ في أ ل
 ويحق للبنك تعديل أ ل. قاطعة ون ائيلة و ُملزمة للعميل،الوافََََحة
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الرجوع إلى العميل بشََََََأنل .ويتح لمل العميل
حسََََََاب يقع دََََََ ًوا بطريق الخطأ دُون ل
مسََََََؤوليلة تزويد البنك ،في األوقات ةافلةً ،بالبيانات ال ُمحدَّوة لعنوان البريد اةلكتروني
الجواس ،ج
ي ت يير يطرأ على عنوان البريد اةلكتروني و أو
ور جقم ل
وأن يُخطِ ر البنك بأ ل
ل
ً
أردَََََل إليل البنك ردَََََائل
متى
ل
ن
أ
ى
عل
العميل
ِق
ف
ُوا
ي
ذلك،
على
وعالو
اس.
الجو
ر جقم ل
ل
ل
ي ُمرفلقات طيل ا ،تكون ذات طابع دري ،ويلتزم
وأ
الردائل،
هذه
فإن
إلكتروني،
بريد
ل
ي ردََالة بريد إلكتروني ت ِلرد إليل من البنك بطريق الخطأ ،أو
أ
بحذي
ذلك
على
العميل
ل
ر دالة ُمو َّج ة إلى ُمتلق خر بخالي العميل .وباال شتراك في خدمة ة شوفات الح ساب
ُقر بعلمل بأنلل ج
لن يتسََللم نسََ ًخا ورقيلةً من ةشََف
على شََبكة اةنترن  ،يُوافِق العميل وي ل
ي من وجميع حسََََاباتل لدى البنك .ويلتزم البنك بالحفا على
ةشََََوفات) الحسََََاب أل ل
الرجوع إلي ا في المستقبل.
أمان ال ُمرادالت المصرفية ةي يت لسنى ل
الردَََََََوم ،الاللابتة من ا وال ُمت يلِر  ،ةما هو ُمبيَّن في
الرسررررررروم" وت لعني ُمختلِف أنواع ل
" ّ
الردَََوم ،والتي يت لم احتسَََاب ا على حسَََاب البطاقة بادَََتخدام الخلدمات ال ُمحدَّد
جدوس ل
السَََََََداد في تاريخ
ال ُم قدَّمة على البطاقة ،أو التي يت لم فرفَََََََ ا في حالة ال لتأ وخر في ل
صإ لحساب البطاقة.
ادتحقاق الدلفع أو قلبلل أو في حاس
تجاوص حدل االئتمان ال ُمخ َّ
ُ
حتسَََبة على ال ُمعامالت التي تت لم
ُقصَََد ب ا ل
الردَََوم ال ُم ل
"رسررروم ال ُمعامالت الدّوليّة" وي ل
بالدرهم اةماراتي أو بعُمالت أجنبية لدى مؤدسة تجارية بما في ذلك التلجار الفعليلين
مقرها خارج دولة اةمارات العربيلة المتلحد ؛ ب لح ُ
يث يُحت لسب
والتلجار اةلكترونيلة) يقع ل
تفرفََ ا مادََترةارد الدلوليلة
هذا ل
الردََم باةفََافة إلى ردََوم ال ُمعالجة القيادََيلة التي ِ
وشرةة .Visa
الرَََّيد القائم
يفرفَََ ا البنك على إجمالي ل
"رسررروم الت ّمويل" وي ل
ُقصَََد ب ا الفائد التي ِ
أرّ َد خطق األقسََاط ةافلةً ،في حاس عدم
َتالناء
َ
باد
قة،
البطا
غير ال ُمس َدَّد في حسََاب
ِ
ً
ةامال في أو قلبل تاريخ ادََتحقاق الدلفع؛ ب لح ُ
حس َب
تسََوية إجمالي المبلغ ال ُمسََت لحق
يث ت ُ ل
اعتبارا من تاريخ ال ُمعاملة ذات
الفائد المفروفة بشكل فردي على ة لل معاملة للبطاقة
ً
السَََََلف النقدية،
حتسَََََبة على ل
ل
الصَََََلة وحتى تاريخ الكشَََََف التالي .أ لما عن الفائد ال ُم ل
اعتبارا من تاريخ معاملة ال سللفة النقدية وحتى ددادها بالكامل إلى البنك .هذا،
فتُح لسب
ً
وتخَََََ،ع ردَََََوم التلمويل إلى
الخاص للبنك.
ويجوص ت يير دَََََعر الفائد لوفق التلقدير
ل
ل
ل
نفرد من حين إلى خر ،وذلك في حاس
الزياد
بحسَََََََب ما ي ِ ل
ل
ُقرره البنك لوف ًقا لتقديره ال ُم ِ
و
والسََداد ،ةما يجوص
الصََري
في
نمطل
أدََاس
على
أو
داد
السََ
في
البطاقة
حامل
ر
خ
تأ
ل
ل
ل
ل
سب تقدير البنك وحده.
بح
لابقة
س
ال
لة
ي
األّل
دوم
الر
إلى
مويل
ت
ال
ردوم
أدعار
إعاد
ل
ل
ي طري والث بصَََََي ة
ي ةفالة أو فَََََمان يُقدلِمل حامل البطاقة أو أ ل
"الكَفالة" وت لعني أ ل
مقبولة لدى البنك على دَََََبيل الَََََ،مان ألداء حامل البطاقة اللتزاماتل المتعللقة ببطاقة
االئتمان.
ُقص َد ب ا الفتر الزمنية ما بين "تاريخ الكلشََف" و"تاريخ ادََتحقاق
"فترة ّ
الس رما " وي ل
ي "ردوم تمويل" على "ال ِ ل
شراء بالتلجزئة".
الدلفع" ،والتي ال يجوص خالل ا تكبود أ ل
ً
موجزا بجميع
تورد بيانًا
"بَيان الحَقائق الرئيسرررريّة" وي ل
ُقصََََد بل وويقة اةفصََََاس التي ِ
والر دوم على ال ُمعامالت الدلوليلة
الر دوم ل
المعلومات ال ا لمة حوس البطاقة ،بما يت  ،لمن ل
ل
والشََََروط العا لمة ال ُمطبَّقة على البطاقة ،والتي يتعيلن
وردََََوم التلمويل وفتر االنتظار
على حامل البطاقة االلتزام ب ا.
حتسَب على حسَاب البطاقة ،في حاس عدم
السرداد" ويلعني ل
" َرسرم الت ّخ رُّر في ّ
الردَم ال ُم ل
ادتالم الحدل األدنى المطلوب للمبلغ ُمست لحق الدلفع في أو قلبل تاريخ ادتحقاق الدلفع.
ُقصََََََد بل برنام المكافيت الذي يلرعاه البنك لتقديم مكافيت بقيمة
" بَرّامج الوالء" وي ل
بحسَََََب ما يُحدلِده البنك على ُمعامالت شَََََراء بالتلجزئة ُمختار  ،وت لمكين
عُملة معيلنة،
ل
االدََتفاد من المكافيت المعروفََة باد َتِبدال ا بسََلع أو خدمات أو وإيداع قيمة مكافئة
بالدرهم اةماراتي في حساب البطاقة.
ُنشَََََئل البنك لك لل حامل
"حسررررراط بَرّامج الوالء" وهو عِبار عن حسَََََاب غير مالي ي ِ
بطاقة الدتالم حوافز ومكافيت تشجيعيلة معيلنة على هيئة نقاط أو ادترداد نقدي ،ب لح ُ
يث
يت لم في ن اية األمر ادََََََترداد قيمة بالدرهم اةماراتي يُحدلِدها البنك وإيداع قيمة مكافئة
بالدرهم اةماراتي في حساب البطاقة.
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occurring by mistake without any reference to the Customer. It is the
Customer’s responsibility to provide the Bank at all times with an upto-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 excluding the balances on
all installment plans, where 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 next Statement 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, and the
interest rate may vary at the sole discretion of the Bank. Finance
Charges are subject to increase as determined by the Bank at its sole
discretion from time to time in case the Cardholder is payment
overdue or based on spend and payment pattern. Original Finance
Charge rates may be reinstated solely at the Bank’s discretion.
‘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
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
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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 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
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

ي شََخإ أو متجر أو شََرةة أو
"الت ّاجر" وي ل
 أ ل، على دََبيل المالاس ال الحصََر،ُقصَد بل
الس َلع أو
منشََأ أو مؤدََسََة ت لقبلل بالبطاقة أو ر جقم البطاقة ةودََيلة للدلفع ل را شََراء ل
.الحصوس على المزايا أو إجراء الحجوصات أو تلقي الخدمات ال ُمقدَّمة من قِبل ا
"الحر ّد األدّى للمبلغ ال ُمسرررررررتحَق" و ليعني الحَدل األدنى للمبلغ الَذي لي ِجَب على حَامَل
السَداد
ي ردََوم تأ وخر في َل
البطاقة دفعل في أو قلبل تاريخ ادََتحقاق الدلفع تفاديًا لفلرا أ ل
)%5  لمن الحدل األدنى للمبلغ ال ُم ست لحق نسبة خمسة بالمئة، ويت.على حساب البطاقة
صادر بل
 ومبلغ القسق القائم وال ل،)من إجمالي المبلغ ال ُمست لحق بادتالناء خطق األقساط
فاتور عن ل
 والمبالغ ال ُمتأ ِ لخر التي فات أ لجل،تجاوص حدل االئتمان
 ومبلغ،الشَ ر الحالي
ُ
.ادتحقاق ا
الجواس والمحفظَة
الجوال" وهو ِع بار عن خد مة ا لدلفع عن طريق
"تطبيق محف ظة
ّ
ل
» وجوجلApple«  من بين م أبل،زودو خدمات طري والث
ِ الرقمية التي ي
ِ ُنشَََََََئ ا ُم ل
 بما يُتيح لل ُمستخدِمين أداء الدفعات بادتخدام،»Samsung« » ودامسونGoogle«
. أج ز معينة وبطاقات ُمسجَّلة على تلك األج ز
ُقص َد بل ُمعامالت البطاقة التي ت لم قيدها في حسََاب البطاقة خالس
ّ "
الرصرريد الجديد" وي ل
ََََ َّمنًا في إجمالي المبلغ، ويكون ُمت، ةما هو ُمبيَّن في ةشََََف الحسََََاب،فتر الكشََََف
.ال ُمست لحق الذي يح لل أ لجل دداده ويكون واجب األداء في أو قلبل تاريخ ادتحقاق الدلفع
الرََّيد القائم غير ال ُمسََدَّد في حسََاب البطاقة الذي
ُقصََد بل ل
ُ "ت
َجاوز ح ّد االئتمان" وي ل
.ي دور إّدار فواتير
َّ يتجاوص حد االئتمان ال ُمخ
ي وق خالس أ ل
صإ للبطاقة في أ ل
ل
حتسََََب على حسََََاب البطاقة حاس
ُقصََََد بل ل
ُ " َرسررررم ت
الردََََم ال ُم ل
َجاوز ح ّد االئتمان" وي ل
.صإ للبطاقة
َّ تجاوص الحساب حد االئتمان ال ُمخ
ل
 بما في ذلك ةلمة،ُقصَََََد بل الرمز السَََََري المطلوب لفتح ج اص ما
"رمز المرور" وي ل
التعري
المعري البيومتري أو
أو، المعري ال لنمطي
أو،  أو رمز المرور،المرور
ل
ل
ل
.)على الوجل حيالُما ينطبق ذلك
 والذي يُسَََت لحق،"تاريخ اسرررتحقال الدّف " ويلعني التاريخ ال ُمحدَّد في ةشَََف الحسَََاب
 أو ج،بحلولل دلفع إجمالي المبلغ ال ُم ست لحق
 الحدل األدنى للمبلغ، على األقل،أن يتسللم البنك
ال ُمسَََت لحق ويت لم قيده على حسَََاب البطاقة للحفا على دَََالمة الوفَََع المالي لحسَََاب
.البطاقة
" وهو عبار عن رقم التلعريف لPIN – الشرخصرري
الصَادر
ّ" َر ْقم الت ّعريف ر
الشَخصََي ل
.عن البنك لحامل البطاقة الدتخدامل مع البطاقة حيالُما وعندما يلزل م
 عندما يتسََََللم البنك معاملة،"تاريخ القَيد" ويلعني التاريخ ال ُمحدَّد في ةشََََف الحسََََاب
.بطاقة ويت لم قيدها في حساب البطاقة
ُقصَََد بل إجمالي المبلغ ال ُمسَََت لحق الذي ح لل أ لجل دَََداده وو لجب
ّ الرصررريد
ّ "
السرررابق" وي ل
 والذي قد يشتمِ ل على ُمعامالت،أداؤه وتم ترحيلل من "دور إّدار الفلواتير" السابقة
.البطاقة
ي فرد يتقدَّم بطلب إلى "البنك" ل را إ ّدار
"حامِّ ل البطاقة الرئي سيّة" ويُق ل
صد بل أ ل
 والذي يت لم بادََََََمل فتح "حسََََََاب البطاقة" لأو ًال واةبقاء عليل،"بطاقة" واحد أو أةالر
 يكون "حامل البطاقة الرئيسيلة" ُملز ًما ج،وبموجب هذه االتلفاقيلة
بأن يدفع إلى
.لدى البنك
ِ
َََ لمن بدوره ال ُمعامالت ال ُمنفَّذ، والذي يت،الرَََّيد القائم غير ال ُمسَََدَّد
"البنك" إجمالي ل
."بوادطة "حامِ ل البطاقة اةفافيلة
ي بطاقة جديد يت لم إَََََََّدارها لحامل بطاقة حالي
"البطاقة ال َبديلة" وي ل
ُقصَََََََد ب ا أ ل
.الدتبداس بطاقة حالية
ي معاملة شراء لل سللع أو الحصوس على الخدمات أو تلقلي
ّ ِّ "ال
شراء بالت ّجزئة" ويلعني أ ل
."المزايا أو إجراء الحجوصات بادتخدام "البطاقة
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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
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

الردََََوم ال ُمحدَّد بأيام ةاملة) وال لمرََََّود الدََََتخدام
ُقصََََد بل ل
َ "ج
ّ َدول
الرسرررروم" وي ل
 عن دفع الحدل األدنى للمبلغ،البطاقة واالدَََََََتفاد من الخدمات ال ُم قدَّمة على البطاقة
 وعن الدلفع ال ُجزئي أو التأ وخر في دفع الحدل،ال ُمسََت لحق في تاريخ ادََتحقاق الدلفع أو قلبلل
بحسََََب ما هو مذةور في
،األدنى للمبلغ ال ُمسََََت لحق في تاريخ ادََََتحقاق الدلفع أو قلبلل
ل
.تعرفة البنك وما ينشُره البنك على موقعل اةلكتروني وفروعل
 في شكل وديعة أو،)"الضَّ مان" ويلعني فمان ألداء حامل البطاقة اللتزامل التزاماتل
.ي دند خر قابل للتلداوس يُحقلِق رفا البنك ويللقى قبولل
ةفالة أو أ ل
بو ّفل تاريخ إنشاء ةشف
"تاريخ الكَشف" ويلعني التاريخ ال ُمحدَّد في ةشف الحساب ل
. وإّداره إلى حامل البطاقة الرئيسيلة،الحساب أو طباعتل
)2 "فَترة الكَشرررررف" وهي عِبار عن الفتر الزمنيلة ما بين تاريخلي إَََََّدار ةشَََََفلي
.حساب ُمتتاليلين
"كَشررف الحِّ سرراط" و ليعني ةشََف الحسََاب ل
يورد بيانًا بجميع
ِ الش َ ري أو الدلوري الذي
 و ليذ ُةر إجمالي المبلغ ال ُمسََت لحق الواجب،ُمعامالت البطاقة ال ُمنفَّذ على حسََاب البطاقة
.ردََََوم تمويل
ي ردََََوم و أو
ِ
أداؤه في أو قلبل تاريخ ادََََتحقاق الدلفع تفاديًا لفلرا أ ل
 ويل صدُر ةشف الحساب أو يت لم طباعتل ويُر لدل إلى يُردِ لل إلى حامل البطاقة على،هذا
. دوا دء أأُردِل إلكترونيًا أو في شكل مطبوع،بيانات االتلصاس ال ُمسجَّلة لل
ي شَََََخإ يُسَََََميل حامل البطاقة الرئيسَََََيلة
"حامِّ ل البطاقة انضرررررافيّة" وي ل
ُقصَََََد بل أ ل
. والذي يُصدِر البنك بادمل بطاقة،الدتخدام حساب البطاقة
"إجمالي المبلغ ال ُمسرررررتحَق" ويلعني إجمالي المبلغ الذي يل ِجب على حامل البطاقة دفعل
ردوم تمويل
ي ردوم و أو
ِ
 تفاديًا لفلرا أ ل،إلى البنك في تاريخ ادتحقاق الدلفع أو قلبلل
ً
ي رََََّيد دََََابق
أل
ا
ن
م
ََََ،ت
 ويكون إجمالي المبلغ ال ُمسََََت لحق ُم.على حسََََاب البطاقة
ِ
ل
ل
.ورّيد جديد
الرصرررررريد القائِّم غير ال ُمسرررررردَّد" ويلعني إجمالي المبالغ القائمة غير ال ُمسََََََدَّد
ّ "إجمالي
 ةما في التاريخ،ّد على ح ساب البطاقة والتي ح لل أ لجل ددادها وو لجب أداؤها
ال ُمتر ِ ل
،َ لمن إجمالي المبلغ ال ُمسََت لحق ةما هو في خر ةشََف حسََاب ت لم إََّداره، ويت،الحالي
 و ُم عامالت،وجميع األقسَََََََاط ال ُمتب ِقل ية من جميع خطق األقسَََََََاط الجاري العمل ب ا
.البطاقة التي ت لم قيدها على حساب البطاقة بعد إّدار ةشف الحساب األخير
بوََََََّفل تاريخ إجراء
"تاريخ ال ُمعاملة" و ليعني التاريخ ال ُمبيَّن في ةشََََََف الحسََََََاب ل
.ُمعاملة بالبطاقة
ُقصََََد ب م شََََرةات ل
 ويأتي من،الطري الاللالث
زودي َُّدمات المحفظة" وي ل
ِّ ّ زودوا ُم
ِّ ّ " ُم
،Samsung Electronics  وGoogle Inc.  وApple Computer Inc. بين ا
الجواس على تطبيقات محفظة
والالتي تقُمن بإنشَََََاء وتطوير وتقديم خلدمات الدلفع عبر ل
.ّة ب م
الجواس الخا ل
ل
افة أو فريبة ُمماوِلة،ي فريبة قيمة ُم
" وت لعني أ لVAT – "ضَريبة القيمة ال ُمضافة
 دُون حصَََر أو،َََ لمن، وتت،ي هيئة فيما يتعللق بال ُمعامالت
مطلوبة وواجبة الدلفع إلى أ ل
َََََََرائب التي قد تُطبَّق ويجري العمل ب ا على،ي شَََََََكل خر من أشَََََََكاس ال
 أ ل،قيد
ل
ي معاملة شراء لل سللع
أ
ا
ب
د
ُقص
ي
و
لة
ي
فاق
ت
اال
هذه
ب
بموج
"
ّجزئة
ت
بال
راء
ش
ال
"
عامالت
ُم
ّ
ِّ
ل
ِ
ل
َََائع أو الحصَََوس على الخدمات أو تلقلي المزايا أو إجراء الحجوصات بادَََتخدام،والب
.""البطاقة
 في هذه ال ل1-1
 تش لمل الكلمات التي تُشير إلى المفرد إشار ً إلى،شروط واألحكام
 َ لمن الكلمات الدلالة على المذ لةر إشََار ً إلى، ةما تت،  َا والعك بالعك،أي
ً الجمع
.المؤنلث ةذلك
 في هذه ل2-1
 أو شَََََرةة،ي فرد
 تشَََََ لمل ةلمة "شَََََخإ" أ ل،الشَََََروط واألحكام
ي
اعتبار
أو،
ي
طبيع
شخإ
أو
،
مؤدسة
أو
،
رةة
ش
أو
،
شراةة
أو، شخإ واحد
ل
ل
.خر
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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.
2.

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.
3.

 البِطاقة.2

THE CARD

FEES AND CHARGES

 أو فيما يلي إّدار،ي طلب ةّدار بطاقة
ةشرط ُمسبق للموافقة على أ ل
أن يطلب من ُمقدلِم ل
 ج، لوفقًا لتقديره ال ُمطللق، يجوص للبنك،بطاقة ما
،الطلب
ُ  تحرير شيك و أو تقديم رهن و أو الت ل،لمان،على دبيل ال
ناصس عن وديعة
،ي مبلغ يُحدلِده البنك
نقديلة و أو إّدار خطاب ةفالة لمصلحة البنك بأ ل
على ج
لمان ما دام البطاقة دارية وّالحة،أن يحتفظ البنك ب ذا ال
ي رّيد قائم غير ُمسدَّد على حساب
أ
هنالك
ةان
وطالما
لالدتخدام
ل
.البطاقة
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ت ل
 ويل ِجب على حامل البطاقة، مل ًكا للبنك، في األوقات ةا لف ًة،ظل البطاقة
تسليم ا إلى البنك على الفلور عند تلقيل ل
األوس ب ذا ال ُمفاد من البنك
الطلب ل
.سب األّوس
َّ أو وةيلل ال ُم
فوا ح ل

2-2

 إل اء أو إيقاي ادتخدام حامل البطاقة، لوفقًا لتقديره ال ُمطللق،يجوص للبنك
.ي وق دُون إشعار ُمسبق
للبطاقة في أ ل

3-2

الرسوم وال َمصاريف
ُّ .3

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

الردوم والمصاريف عن المنتجات والخدمات السابقة
يقوم البنك بخلصم ل
ً
ُ
الردوم
لجدوس
ا
ق
طب
دوم
الر
هذه
تكون
يث
ح
ب
،البطاقة
من حساب حامل
ل
ل
ل
المعموس بل لدى البنك عن الخدمات السابقة وال ُمتاس على الموقع
.www.cbd.ae اةلكتروني للبنك
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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.

الردوم والمصاريف
ي ت ييرات على ل
يحتفظ البنك ةذلك بالحق في إجراء أ ل
 على ج، ي وق
أن
 في أ ل، أو على شروط وأحكام الخدمة،ُمقابل الخدمات
ي ب ذا ال ُمفاد
،يُبلغ حامل البطاقة ب ذه الت ل ييرات ُمسبقًا
ِ
بموجب إشعار خلط ل
.) يو ًما يُقدلِمل البنك إلى حامل البطاقة60 مدلتل دتين

2-3

الردوم والمصاريف ال ُمطبَّقة ُمقابل
ُفوا حامل البطاقة البنك بخلصم ل
ِي ل
ي يوم من ال ل
الخدمات في ال ل
ش ر التلالي
ش ر السلابق من حساب البطاقة في أ ل
.ُقرره البنك لوفق تقديره وحده
سب ما ي ِ ل
بح ل
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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.
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.
4.

َّ وفي حاس
 ةما،الردوم والمصاريف المعموس ب ا
تخلف العميل عن دلفع ل
الرجوع
 يلحِ ق للبنك عندئذ إل اء البطاقة دُون ل،هو مذةور في ةشف الحساب
.إلى حامل البطاقة

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.

 استِّالم البِّطاقة واستِّخدامها.4
أن يتسََللم البطاقة شََخص َيًا من فرع البنك الذي قُدلِم ل
يجوص لحامل البطاقة ج
الطلب
 أو ج،من خاللل
 عن طريق البريد السلريع، على مسؤوليلتل الشخصيلة،أن يتسللم ا
ل
ل
ي عنوان خر يُقدِمل حامل البطاقة
على العنوان المذةور في نموذج الطلب أو أ ل
.إلى البنك خلطيًّا

1-4

6

Classification: Public

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
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

 ويُعلد هذا التلوقيع و أو.ً  يُوقلِع حامل البطاقة علي ا ُمباشََر،فلور ادََتالم البطاقة
َّ
قرأ وف ِ م
االدتخدام ل
أن حامل البطاقة قد ل
ِاألوس للبطاقة بيلنةً ُملزمةً وقاطعةً تُالب
ل
ُ
 بصري النظر،هذه ال لشروط واألحكام وقلبِل ب ا ووافق علي ا وتفيد بالتزامل ب ا
.عن عدم إبالغ البنك بادتالم حامل البطاقة ل ا
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منصَات
ي من قنوات
ل
 يقوم حامل البطاقة باالدََتعانة بأ ل،ول ايات تفعيل البطاقة
 ومن و لم يبََدأ في إجراء ال ُمعََامالت،التلفعيََل التي يُق َدلم ََا البنََك ل ََذا ال را
) أيام من توقيعل ل5 َََون خمسَََة،غ
ُ  وبتفعيلل للبطاقة في.بادَََتخدام ا
،الطلب
ُ يُعتبلر ذلك موافقةً َََََّريحةً من حامل البطاقة على
"تناصلل عن "فتر االنتظار
وقلبولل االلتزام بال لشروط واألحكام العا لمة لبطاقة االئتمان المنشور على الموقع
.www.cbd.ae اةلكتروني للبنك
يتع ل د حامل البطاقة ل
ي طريقة من شأن ا ج
أن ت ُ سفِر
بأال يُسِ يء ا دتخدام البطاقة بأ ل
تجاوص حدل االئتمان أو ت ُ ِخل بخالي ذلك ل
 وعلى، هذا.بالشَََََََروط واألحكام
عن
ُ
 يلحِ ق لبنك دبي،الرغم من عدم ادتخدام حد االئتمان المسموس بل لحامل البطاقة
و
ي
أ
إبداء
ُون
د
و
،فاد
م
ال
ذا
ب
َََََعار
َ
إش
ُون
د
و
،األوقات
من
وق
ي
أ
في
،التجاري
ُ
ل
ل
 ج،أدَََباب لذلك
أن يقوم بإل اء أو تقييد حق حامل البطاقة في ادَََتخدام البطاقة أو
 وذلك دُون ج،ي ُمعاملة بالبطاقة
ج
ي
أن يرفض ل
أن يتح لمل البنك أ ل
السَََََماس بإجراء أ ل
مسؤوليلة أو التزام تِجاه حامل البطاقة في هذا ال ل
.شأن
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األمَاميَة من
 المطبوع أو المنقوه ادَََََََمََل على الج ََة،يكون حَامَل البطََاقَة
َل
 هو ل،البطاقة
 وال يجوص لحامل، هذا.فوا الوحيد بادتخدام البطاقة
َّ الشخإ ال ُم
 في، ويبقى حامل البطاقة.ي غرا ةان
أل
ََََََمان
َ
،ة
البطاقة
البطاقة رهن
ل
ً
ََََََؤوال عن ُم عامالت البطاقة التي تت لم بادَََََََتخدام ا و أو
َ مس،ًاألوقات ةا لفة
 على ج،الشَََخصَََي
بادَََتخدام ر جقم التلعريف ل
أن تكون دَََجالت بنك دبي التجاري
.ي معاملة بطاقة قاطعةً و ُملزمةً لحامل البطاقة
فيما يتعللق بأ ل

4-4

ي
يجوص للبنك إََّدار ر جقم تعريف شََخصََي إلى حامل البطاقة الدََتخدامل في أ ل
: ويوافق حامل البطاقة على أنَّل.ّراي لي نقطة بيع
ج اص ل
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 وذلك على،يجوص إرداس ر جقم التلعريف ال لشخصي إليل إلي ا عبر البريد السلريع
.مسؤوليلتل مسؤوليلت ا الشخصيلة

)أ

،ي شخإ
ال يجوص لحامل البطاقة اةف صاس عن ر جقم التلعريف ال لشخ صي إلى أ ل
و لي ِجب عليل ج
ي شَََََخإ بر جقم
أن يبذُس جميع دَََََبل العناية الممكنة لمنع معرفة أ ل
شخصي أو ل
التلعريف ال ل
.اطالعل عليل

)ب

يلتزم حامل البطاقة التزا ًما تا ًّما ويتح لمل ةامل المسَََََؤوليلة تجاه البنك عن جميع
ُمعامالت البطاقة التي تت لم بادتخدام ر جقم التلعريف ل
 دوا دء،خاص ب ا
الشخصي ال
ل
.أأُجري ال ُمعاملة بعِلم حامل البطاقة أم دُون عِلمل

)ج

يحفظ حامل البطاقة ر جقم التلعريف ل
 ويتخللإ على الفلور،الشَََخصَََي في ذاةرتل
ل
ل
ي إدََََاء
من ل
 تفاديًا أل ل،ََََ ِلمنة لر جقم التعريف الشََََخصََََي،الردََََالة البريديلة ال ُمت
ويتحمَل ةََامََل
َامَا
 ويلتزم حََامََل البطََاقََة، هََذا.ادَََََََتخََدام للبطََاقََة
ل
ًّ َالتزامَا ت
ً
المسَََََََؤول يلة تجاه البنك عن جميع ُم عامالت البطاقة التي تت لم بادَََََََتخدام ر جقم
التلعريف ل
 دََوا دء أأُجري ال ُمعاملة بعِلم حامل البطاقة أم،الخاص ب ا
الشََخصََي
ل
.دُون عِلمل

)د

تعرفَََََََ ا
يت ل خذ حامل البطاقة االحتياطات المعقولة تجنل بًا لفقدان البطاقة أو ل
 ويتعيلن عليل ج،للسََََََرقة
 دُونما،ي شََََََخإ بما في ذلك
أن يلحوس دُون معرفة أ ل
 أفراد األدََََََر و أو األقارب و أو أََََََّحاب العمل) بر جقم التلعريف،حصََََََر
 ل،شخصي
ُفصح عن ر جقم التلعريف ال ل
ال ل
.ي شخإ
ِ وأال ي
شخصي إلى أ ل

)ه

 أو اةفصََََََََاس عن ر جقم التلعريف،في حا لة ف قدان أو دَََََََر قة ب طا قة االئت مان
ل
 يتعيلن على حامل البطاقة تسَجيل الدلخوس في الحاس،ي شَخإ
الشَخصَي إلى أ ل
منصَََة الخدمات المصَََرفيلة عبر اةنترن أو تطبيق الخدمات المصَََرفيلة
إلى
ل
 ةما يتعيلن عليل ج،الجواس ل لحظر البطاقة
أن يُخطِ ر البنك على أرقام ال واتف
عبر ل

)و
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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.

 وإبالغ ل،التي يُحدلِدها البنك من حين إلى خر
الشَََََََرطة بالدلولة التي وقع في ا
 على ج،السَََََرقة أو اةفصَََََاس
ُ  في،أن يعقُب ذلك
َََََون ومانية،غ
حادث الفقد أو ل
 إردََََاس حامل البطاقة،) دََََاعة من تلقلي البنك لرخطار المذةور48 وأربعين
 ولحين ادتالم.ي ُموقَّع بوادطتل أو ردالة بريد إلكتروني ب ذا ال ُمفاد
لتأةيد خلط ل
ً
ََََََؤوال عن
َ يكون حامل البطاقة مس،هذا ال تلأةيد الخلطي أو لحظر البطاقة ن ائ يًّا
 ومن.جميع ال ُمعامالت التي تت لم بادََََتخدام بطاقة االئتمان على حسََََاب البطاقة
 يتع ل د حامل البطاقة باتلخاذ الخطوات الالصمة ةافلةً لمسََََاعد البنك،ج ة أخرى
. في ادترجاع بطاقة االئتمان المفقود

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.

يكون حامل البطاقة ويظ لل ُملتز ًما التزا ًما تا ًّما ويتح لمل ةامل المسؤوليلة عن دفع
ي
ي
ِ
 والتي تنشَََََأ عن أ ل،أرَََََّد مدينة ُمسَََََتحقَّة للبنك على حسَََََاب البطاقة
أ ل
ُمعامالت بالبطاقة أو دلع أو خدمات يتم تلقلي ا من قِبل التلجار أو ُدلف نقديلة أو
صراي ا لي يت لم تنفيذها با دتخدام البطاقة بوا دطة
ُمعامالت من خالس ج اص ال ل
،جر لي تلك ال ُمعامالت بعِلم حامل البطاقة أم دُون عِلمل
ِ ُ  دَََََوا دء أأ،ي شَََََخإ
أ ل
.صري النلظر ع لما إذا ةان ذلك قد ت لم بتفويض من حامل البطاقة أم ال
وب ل

)ص

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.

،ي بطاقة مفقود أو مسَََروقة
ً يجوص للبنك أن يُصَََدِر بطاقة بديلة ع
ِوفَََا عن أ ل
بنا ًء على ل
الردَََََوم التي
 و ُمقابل ل،ًالشَََََروط واألحكام التي يراها البنك منادَََََبة
.يُحدلِدها البنك من حين إلى خر

)س

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

 ال يجوص لحامل البطاقة،في حاس ادَََََََترجاع البطاقة المفقود أو المسَََََََروقة
ادتخدام ر جقم التلعريف ال ل
.شخصي بعد إبالغل عن فقدان ا

)ط

i)

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
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.

PAYMENT

6.1.
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).

البِّطاقات انضافِّيَّة
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 و ِب نا ًء على ط لب من حا مل الب طاقَة،خاص
 لوفق ت قديره ال،يجوص للب نك
ل
ُ
 ج،الرئيس َيلة
ي
أ
البطاقة
َاب
َ
حس
على
َّد
ي
ُق
ي
يث
ح
ب
،لة
ي
َاف
َ
إف
أن يُص َدِر بطاقة
ل
ل
.ردوم أو التزامات تنشأ عن ا
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تُطبَّق ال ل
.شروط واألحكام الماوِلة على حاملي البطاقات اةفافيلة
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تعتمد ََََََّالحية البطاقة اةفََََََافيلة على ََََََّالحية البطاقة الرئيسََََََيلة
 يت لم عندئذ إن اء، وفي حاس ت لم إن اء البطاقة الرئيسيلة أو إل اؤها.ودريان ا
َّ  غير،البطاقة اةفَََََََاف يلة أو إل اؤها تلقائ يًّا
ي بطاقة
أن إن اء أو إل اء أ ل
.ي إلى إن اء البطاقة الرئيسيلة أو إل ائ ا،إفافيلة ال يُف
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ال تتأولر تع ل دات حامل البطاقة الرئيسَََََََيلة ومسَََََََؤوليلاتل والتزاماتل تِجاه
ي نزاعات أو ُمطالبات ُمتقابلة قد تنشَََََََأ
 بأ ل،ي حاس من األحواس
 بأ ل،البنك
 َ ما،فيما بين حامل البطاقة الرئيس َيلة وحامل البطاقة اةفََافيلة فََد بع
خصََََََإ لحامل البطاقة الرئيسََََََيلة
َّ  ويكون حدل االئتمان ال ُم، هذا.البعض
ً
 وال يجوص لحامل البطاقة،شَََََََامال للحدل االئتماني للبطاقة اةفَََََََاف يلة
الرئيسَيلة وحامل البطاقة اةفَافيلة ج
الرَّيد القائم غير
أن يسَمحا
بتجاوص ل
ُ
َّ  عل ًما،ال ُمسََََََدَّد لحدل االئتمان المذةور
بأن ََََََّالحية البطاقة اةفََََََافيلة
ودََََََريان ا يتوقلف على ََََََّالحية ودََََََريان البطاقة الرئيسََََََيلة ويكون
ً مشَََرو
 ويلتزم حامل البطاقة التزا ًما تا ًّما ويتح لمل ةامل المسَََؤوليلة.طا بل
الردَََوم والمصَََاريف وغيرها من االلتزامات التي
تِجاه البنك عن جميع ل
يتكبلدها حامل البطاقة الرئيسََََََيلة وحامل البطاقة اةفََََََافيلة وتنشََََََأ عن
للصفة أو انعدام لألهليلة القانونيلة
ي انتفاء ل
تعا ُمالت ما ل
بصري النلظر عن أ ل
.لحامل البطاقة اةفافيلة
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الد َّْف
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ْ َيق َبل حامل البطاقة
 رسرررررررو اما، ِّبنا اء على طلب البنك،بخن َيدف إلى البنك
.)سنويّةا ُمقابل إصدار وتجديد البطاقة (البطاقات
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6.2.
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.
6.3.
The Cardholder is liable for all expenditure incurred using
each Card.
6.4.
The Bank shall send the Cardholder a monthly Statement of
Account showing the Total Amount Due 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 discrepancy in the
Statement of Account should be reported to the Bank within the
specified time period otherwise the Bank will assume the Statement
of Account to be correct.
6.5.
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.
6.6.
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.
6.7.
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
6.8.
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
payment is made in full for the Card Transactions.
6.9.
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.
6.10.
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)
b)
c)
d)

Fees & Finance Charges
Monthly installments for installment based plans
Cash Advances
Retail Purchase

6.11.
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 ees or Charges by providing a written notification to
Cardholder sixty (60) days prior to the implementation of the revised

الر صيد القائم غير ال ُم سدَّد إضافةا إلى
ّ يتعهّد حامل البطاقة بدف إجمالي
 لغرض تسوية كامل االلتزام،أي أرصد ٍة ُم ستحقَّ ٍة أُّرى كما في تاريخه
ّ
األول من البنك
ّ  عِّند ال ّطلب،)ال ُمترتِّّب على اسرررتخدام البطاقة (البطاقات
.بهذا ال ُمفاد
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يلتزم حامل البطاقة ويتح لمل المسؤولية عن جميع المصاريف النلاشئة عن
.ادتخدام ة لل بطاقة
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ُوفََََح إجمالي
ُردََََل البنك إلى حامل البطاقة ةشََََف حسََََاب شََََ ري ي ِ ل
ِ ي
.الواجب دفعل إلى البنك في تاريخ ادتحقاق الدلفع أو قلبلل
المبلغ ال ُم ست لحق
ِ
وال يجوص لحامل البطاقة ج
أن يُف ِ لسر عدم ا دتالمل لك شف الح ساب على أنلل
 ويل ِجب إبالغ، هذا.دَََََببد ةاي لعدم الدلفع بحلوس تاريخ ادَََََتحقاق الدلفع
ُ تعارا في ةشف الحساب في
، ون الفتر الزمنيلة ال ُمحدَّد،غ
ُ ي
البنك بأ ل
َّ
.وإال د ليعت ِبر البنك ةشف الحساب ّحي ًحا

4-6

الرََّيد الدلائن في
ََاي الدلفعات،ُت
ل
الخاَّة بجميع ُمعامالت البطاقة إلى ل
 على ج،حساب البطاقة بعُملة الفواتير
.أن يظ ل ر ذلك في ةشف الحساب
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ي دفعة بعُملة بخالي
 وفي حاس أداء أ ل.تكون جميع الدلفعات بُعُملة الفواتير
فرا عندئذ على حسَََََََاب البطاقة
 ت ُ ل، ِره ًنا بموافقة البنك،عُملة الفواتير
والردَََََََوم األخرى ال ُمطبَّقة على هذه العُمالت والتي يتك بَّدها
العُموالت ل
.البنك في تحويلل ل ذه الدلفعة إلى عُملة الفواتير
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َّ ،ت ُسدَّد جميع الدلفعات في موعد أقصاه تاريخ ادتحقاق الدلفع
وإال تُحت لسب
على حسَََاب البطاقة ردَََوم و أو ردَََوم تمويل حسَََبما يت لم نشَََرها في
 ويجوص لحََامََل.الوارد على الموقع اةلكتروني للبنََك
الردَََََََوم
جََدوس ل
ِ
البطاقة ج
أن يختار ما بين تسَََََََويتل ةجمالي المبلغ المسَََََََتحق في أو قلبل
ي ردوم تأ وخر في ال سلداد وردوم تمويل
تاريخ االدتحقاق تفاديًا لفلرا أ ل
 أو دفعل الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسََََََت لحق في أو قلبل تاريخ،على الحسََََََاب
ي ردوم تأ وخر في السلداد على ج
أن تُطبَّق في هذه
االدتحقاق تفاديًا لفلرا أ ل
الحالة ردََََوم تمويل على جميع األرََََّد غير ال لمدفوعة بلد ًءا من تاريخ
.ال ُمعاملة لك لل ُمعاملة بطاقة وحتى دداد ةامل المبلغ
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في حاس تخللف حامل البطاقة عن دفع الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسََت لحق في أو
فرا عندئذ على حسَََاب البطاقة ردَََوم التلأ وخر
 ت ُ ل،قلبل تاريخ االدَََتحقاق
اعتبارا
السَََََداد وردَََََوم التلمويل ال ُمطبَّقة على المبالغ غير ال لمدفوعة
في ل
ً
من تاريخ ال ُمعاملة وحتى تاريخ ةشَََف الحسَََاب الذي يُظ ِ ر دَََداد ةامل
.المبلغ ال ُمست لحق النلاشئ عن ُمعامالت البطاقة
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ي وق
إذا
تجاوص إجمالي ل
الرَََََّيد القائم غير ال ُمسَََََدَّد حدل االئتمان في أ ل
ل
ُحتسَب عندئذ على حسََاب البطاقة لردََم
 ي ل،ي دور إََّدار فواتير
خالس أ ل
.الردوم
تجاوص حدل االئتمان ةما هو مذةور في جدوس ل
ُ

9-6

يجوص ادَََََََتخدام المبالغ ال ُمتسَََََََللمة على بطاقة االئتمان بترتيب األولويلة
 يأتي، وبصََفة عا لمة.نفرد
لحسََبما ي ِ ل
ِ ُقرره بنك دبي التجاري لوفق تقديره ال ُم
:ترتيب أولويلة ال ُمعامالت على النلحو التلالي
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.الردوم وردوم التلمويل
ل

)أ

.األقساط الش ريلة ال ُمستحقَّة على خطق األقساط

)ب

.السللف النلقديلة

)ج

ُمعامالت ال ل
.شراء بالتلجزئة

)د

ي ت ييرات على أدَََََََعََار
 لوفق تقََديره الخَ ل،يجوص للبنََك
 إجراء أ ل،َاص
ي
ل
 في أ ل،ي ردَََوم أو مصَََاريف أخرى
الردَََوم وردَََوم التلمويل و أو أ ل
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Fees and Finance Charges/
6.12.
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.
6.13.
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.
6.14.
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.
6.15.
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.
6.16.
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.
6.17.
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.
6.18.
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.

) يو ًما يُقدلِمل البنك60 ي ب ذا ال ُمفاد مدلتل دتين
، وق
ِ
بموجب إشعار خلط ل
.للردوم وردوم التلمويل ال ُمعدَّلة
إلى حامل البطاقة قلبل تطبيقل ل
 إيقاي و أو تعليق و أو إن اء و أو،الخاص
 لوفق تقديره،يجوص للبنك
ل
ي دفعة ُمسَََََََتح َّقة األداء لمدل تزيد عن
 حاس عدم تلقيل أل ل،إل اء البطاقة
الصََََادر إلى حامل
) بعد تاريخ ةشََََف الحسََََاب األخير ل1 شََََ ر واحد
.البطاقة
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يوافق حامل البطاقة على ل
ي معاملة بطاقة تُعلد
أن دََََجالت البنك بشََََأن أ ل
ووف ًقا لتقدير البنك
 ل.ًُح جَّ ةً قاطعةً و ُملزمةً لحامل البطاقة لألغراا ةا لفة
 ومع عدم اةخالس بحقوق البنك طبقًا ل ذه ل،وحده
 إذا،الشَََََروط واألحكام
تخلَّف حا مل الب طا قة عن دفع ال حدل األدنى للمبلغ ال ُمسَََََََت لحق في تاريخ
 و لل هذا المبلغ قائ ًما دون دََداد حتى تاريخ ةشََف الحسََاب،االدََتحقاق
 يقوم عندئذ البنك بإفََافة المبلغ غير ال ُمس َدَّد إلى ةشََف الحسََاب،التلالي
.ي مصاريف و أو ردوم
التلالي عالو ً على أ ل
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مع عدم اةخالس بحقوق البنك في ات لخاذ اةجراء القانوني المنادَََََََب في
ي
 يجوص للبنك احتسََََََاب ردََََََوم على أ ل،حق حامل البطاقة لوقتما شََََََاء
حرر من قِبل حامل البطاقة ةتسوية ةلية
َّ شيكات ُمرت لجعة غير ُم
َّ حصلة ُم
الرَََّيد القائم غير ال ُمسَََدَّد أو مسَََحوبة على حسَََاب
أو جزئية ةجمالي ل
.البطاقة
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جزئي َة ةجمََالي
ي دفعََات متََأ لخر أو دفعََات
ل
ال يُمنلع البنََك بقلبولََل أل ل
 نقدًا أو عن طريق شَََيك أو من خالس حوالة،الرَََّيد القائم غير ال ُمسَََدَّد
ل
ً
َّ نقدية ُم
ي تناصس من جانبل أو
ؤشََََر علي ا بأنل ا تُشََََ لكِل دََََدادًا
 أو أ ل،ةامال
ي من الحقوق المكفولََة لََل
 من إنفََاذ أ ل،م لََة يمنلح ََا إلى حََامََل البطََاقََة
الش َروط واألحكام ج
بموجب هذه ل
الرََّيد القائم
بأن يقوم بتحصََيل إجمالي ل
ِ
لنإ ل
الشََََََروط واألحكام
ي مبلغ ُمسََََََت لحق الدلفع طبقًا
ل
غير ال ُمسََََََدَّد أو أ ل
ي من
يعمل هذا القبوس على تقييد البنك أو منعل من إنفاذ أ ل
 وال ل،الماولة
بموجب هذه ل
الشَََروط واألحكام فيما يتعللق بتحصَََيل
الحقوق المكفولة لل
ِ
ََََى ل،المبالغ ال ُمسََََتحقَّة ب ُمقت
 ةما ل،الشََََروط واألحكام الماولة
أن مالل ذلك
ل
ي جانب من
أ
من
واألحكام
روط
َ
الش
هذه
القبوس ال يُ لعد موافقةً على تعديل
ل
.الجوانب
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ي
يقر حامل البطاقة بأنَّل إذا
َّ
ل
 أ ل، ي وق
 في أ ل،ترَََََََّد بذ لمة حامل البطاقة
،ي حسَََاب خر
مبالغ ُمسَََتحقَّة الدلفع إلى البنك على حسَََاب البطاقة أو أ ل
الرََََّيد القائم غير ال ُمسََََدَّد على حسََََاب البطاقة
يُصََََبِح عِندئذ إجمالي ل
.فورا
ً ُمستحقًا وواجب الدلفع
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يوافق حامل البطاقة على دَََََََداد جميع الدلفعات بُعُملة الفواتير عُملة
ي عُملة
)البطاقة
ل
ي دفعة بأ ل
 وفي حاس أداء أ ل.الخاَََََََّة بحسَََََََاب البطاقة
 يحتفظ البنك بح لقل في تحويل هذه العُملة إلى الدرهم اةماراتي أو،أخرى
الصََري السََائد المعموس بل لدى البنك ةما
عُملة البطاقة ِبنا ًء على دََعر ل
ُ
ي دف عة يت لم
أ
ع
د
و
ت
و
،هذا
.طاقة
الب
َََََََاب
َهو في تاريخ ق يد الدلف عة بحس
ل
ل
ددادها بعُملة البطاقة في حساب البطاقة فقق في تاريخ ادتالم البنك فعليًّا
 وبالنلسَََََبة إلى الدلفعات التي يت لم ادَََََتالم ا.ل ذه الدلفعة وقيدها في دفاتره
 فتُودلع هذه الدلفعات في حسَََََََاب البطاقة بعد تاريخ،ي عُملة أخرى
بأ ل
الصَََََََلة عقِب قيامل بتحويل المبلغ إلى
ادَََََََتالم البنك فعليًّا لألمواس ذات ل
أما عن جميع
َّ .عُملة البطاقة وقيدها ةرَََََََّيد دائن بحسَََََََاب البطاقة
ال ُم عامالت التي يت لم م عالجت ا لدى ت جل ار خارج دو لة اة مارات العرب يل ة
ي عُملََة
جر ليَ تلََك ال ُمعََامالت بعُملََة الفواتير أم بََأ ل
ِ ُ  دَََََََوا دء أأ، المتلحََد
.ع إلى ردوم عن ال ُمعامالت الدلوليلة،
 فإنل ا دتخ ل،أخرى
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ي دفعة يت لم دَََدادها من خالس الخدمات المصَََرفيلة عبر اةنترن
تُعتبلر أ ل
ي نوع خر من التلحويالت المصََََرفيلة قد ت لم ادََََتالم ا من قِبل البنك
أو أ ل
َاََََََََّة العََائَدات المََدفوعَة إلى البنََك من قِبََل البنََك القََائم
فقق عنََد مقَ ل
ي ردَََََََوم أو
 وال.بالتلحويل
ل
ي مسَََََََؤول يلة أو التزام عن أ ل
يتحمل البنك أ ل

18-6
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6.19.
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
6.20.
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.
7.

مصََاريف يفرفََ ا البنك القائم بالتلحويل على حامل البطاقة لتحويل هذه
.الدلفعات إلى البنك
ال يجوص لحامل البطاقة ج
ُفسر أو يلعتبِر عدم ادتالم التَّأ وخر في ادتالم
أن ي ِ ل
ةشََف الحسََاب على أنلل دََببد ةاي لعدم دفع إجمالي المبلغ ال ُمسََت لحق أو
.جزء منل أو الحدل األدنى للمبلغ ال ُمست لحق
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ي مبلغ يزيَََد عن إجمَََالي المبلغ
إذا د لفع حَََامَََل البطَََاقَََة إلى البنَََك أ ل
 في، ح لسب ما يراه فروريًّا، يحتفظ البنك بالحق،ال ُم ست لحق على البطاقة
 ويقوم ت لب ًعا لذلك، تعلل قة بتلك الدلفعات الزائد
ِ التَّحقوق من األدَََََََباب ال ُم
.بمعالجة تلك الدلفعات أو رفض معالجت ا وإعادت ا إلى حامل البطاقة
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CARD TERMINATION

7.1.
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.
7.2.
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.
7.3.
If a Supplementary Cardholder terminates the use of the
Supplementary Card, the Principal Cardholder and the Supplementary
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.
7.4.
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.
7.5.
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.
7.6.
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.
7.7.
Upon cancellation of the Card, any security held by the Bank
shall be held for a period of a maximum of sixty (60) days.

إ ّْهاء البِّطاقة
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ْ ،ٍأي وق رخ
أن يُخطِّ ر البنررك ب َعزمرره على إغالل
ّ  في،يجوز لحررامررل البطرراقررة
أي
إلى
أو
إليه
ادرة
رررر
ر
الص
البطاقات
جمي
ررررتخدام
حسررررراط البطاقة وإّهاء اسر
ّ
ّ
) يو اما يُق ِّ ّدمه45( إشعار مدّته ُّمسة وأربعين
بموجب
،حامل بطاقة إضافيّة
ٍ
ِّ
 على أنّ يت ّم إغالل حسرررراط البطاقة فقط بعد دف حامل،إلى البنك بهذا ال ُمفاد
الرصررريد القائم غير ال ُمسررردَّد بالكامل كما هو في تاريخ طلب
ّ البطاقة نجمالي
ُ  بح،إغالل البطاقة
الرصررررريد القائم غير ال ُمسررررردَّد جمي
ّ َيث يتضررررر ّمن إجمالي
.الرسوم والمصاريف وال ُمعامالت ُمستحقَّة الدّف على حساط البطاقة
ّ
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،ترََََََّد على حسََََََاب البطاقة
تكون جميع المبالغ القائمة غير ال ُمسََََََدَّد ال ُم ِ ل
 ولكن لم يت لم تحصيلل بعد من،باةفافة إلى المبلغ النلاشئ عن ادتخدام البطاقة
. مطلوبة وواجبة الدلفع بالكامل فلور إن اء ادََََََتخدام البطاقة،حسََََََاب البطاقة
 ويتر َّتب على اةخفاق في دفع المبالغ ال ُمسَََََََتح َّقة غير ال ُمسَََََََدَّد على،هذا
البطاقة بحلوس تاريخ ادتحقاق الدلفع احتساب ردوم تمويل إفافيلة ةما يؤدلي
. 28صلة المذةور في القسم ر جقم ف
إلى اتلخاذ اةجراءات ذات ال ل
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 يكون حامل،في حاس أن ل ى حامل البطاقة اةفََافيلة ادََتخدام بطاقتل اةفََافيلة
ل
 بالت لكا ُفل،ويظال مسَََََََؤوللين
البطاقة الرئيسَََََََ يلة وحامل البطاقة اةفَََََََاف يلة
الردََََوم والمصََََاريف وغيرها من المبالغ
 تِجاه البنك عن جميع ل،ََََا ُمن،والتل
َّ  إال،بموجب هذه ال لشروط واألحكام
أن حامل البطاقة اةفافيلة الذي
ال ُم ستحقَّة
ِ
ً َت لم إن اء بطاقتل لن يكون مس
الردََََوم وااللتزامات األخرى ال ُمتكبَّد
َََؤوال عن ل
ي حامل بطاقة إفافيلة أخرى ج
 بعد ادتالم،)إن ُو ِجد
بوادطة حامل البطاقة وأ ل
.البنك للبطاقة اةفافيلة التي ت لم إن اؤها مقطوعة إلى نصفين
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دََََحب وإعاد البطاقة
 طلب ل، دُون إشََََعار ُمسََََبق، ي وق
 في أ ل،يجوص للبنك
 على ج،حق حامل البطاقة في ادَََََََتخدام ا
وإن اء أو تعليق ل
أن يُخطِ ر حامل
 ويلتزم حامل.)البطاقة بسَََََََبب هذا اةن اء التلعليق متى أجاص القانون ذلك
 فلور ادَََََََتالمل ل ذا ل،الب طاقة
 بإ عاد الب طاقة إلى الب نك ودفع جميع،الط لب
.الردوم والمصاريف والمبالغ ال ُمستحقَّة على حساب البطاقة بالكامل
ل
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 في حالة وفا حامل، دُون إشَََعار ُمسَََبق،يجوص للبنك إن اء ادَََتخدام البطاقة
.ي موقف يراه فيل البنك فَََرور ذلك
البطاقة أو إفالدَََل أو إعسَََاره أو في أ ل
ترةلتل مسََؤوس مسََؤولون
وعندئذ يكون حامل البطاقة و أو
ِ
ِ األوََّياء على
 ويدفع يدفعوا،عن تسوية األرّد القائمة غير ال ُم سدَّد على حساب البطاقة
إلى البنك جميع المصَََاريف والنفقات التي قد يتكبلدها البنك في ادَََترداده ل ذه
. األرّد

5-7

ي
ي التزام أو مسؤوليلة عن ردل الفائد أو ل
الردوم السنويلة أو أ ل
ال يتح لمل البنك أ ل
. عند إن اء حساب البطاقة،الردوم
ي ُجزء من هذه ل
 أو أ ل،ردوم أخرى ُمطبَّقة

6-7

)60 ي فَََََمان لديل لمدل أقصَََََاها دَََََتين
 يحتفظ البنك بأ ل،عند إل اء البطاقة
.يو ًما

7-7

11

Classification: Public

7.8.
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).

8.

يحِ لق للعميل ج
ُ أن يس لحب موافقتل على تفعيل أو طلب بطاقة االئتمان في
ون،غ
 ولسَََََََحَب.) أيَام من تَاريخ التلوقيع على نموذج طلَب البطَاقَة5 خمسََََََََة
 يُمكِن للعميل ج،موافقت ا موافقت ا
ي طريقة
أن يتواّل مع بنك دبي التجاري بأ ل
 أو من خالس صيار فروع،  أو عبر شبكة اةنترن،ُمتاحة عن طريق ال اتِف
.)البنك
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AUTO DEBIT

ال َخصم التِّّلقائي

-8

يجوص لحامل البطاقة دَََداد الدلفعات إلى البنك من خالس تسَََ يل الخصَََم
بأن يط ُلب ذلك في نموذج ل
ويحق لحامل البطاقة ج
ل
التللقائي ج
أن
، هذا.الط لب
.ى الحاس،سب ُمقت
 بح ل،يختار الدلفع بالكامل أو دفع الحدل األدنى
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 بما، يقوم البنك بخصم الدلفعة ال ُم ستحقَّة،في حالة تس يل الخصم التللقائي
في ذلك المصََاريف المتكبَّد على البطاقة البطاقات) اةفََافيلة والنلاشََئة
 تلقائيًّا من حسََاب التلوفير و أو، في تاريخ ادََتحقاق الدلفع،عن تعا ُمالت ا
بحسَََََب ما يُشَََََير إليل حامل
،الخاص بحامل البطاقة
الحسَََََاب الجاري
ل
ل
البطاقة في نموذج ل
.)"الطلب يُشار إلي ا معًا بادم "حسابات التلسوية
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ً َيكون حامل البطاقة مس
ََؤوال عن اةبقاء على رَََّيد ةاي في حسَََابات
 ج.التلسَََََََوية بما يُ طي المبلغ ُمسَََََََت لحق الدلفع
وإن رأى البنك عدم ةفاية
 يكون البنك غير ُملزم بإبالغ حامل،األرََََََّد في حسََََََابات التلسََََََوية
 ويجوص لل بِنا ًء على ذلك فرا لردَََم على ة لل دفعة لم يت لم،البطاقة بذلك
 على ج،الرََّيد في حسََابات التلسََوية
ُحتس َب
أداؤها بسََبب عدم ةفاية ل
أن ي ل
.الردم على حساب البطاقة
هذا ل
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8.4.
The Cardholder agrees that the Bank has the right to debit
any other account of the Cardholder held with the Bank to settle any
outstanding balance under the Card Account.

ل
َّ يقر حامل البطاقة
ي رَََّيد قائم غير ُمسَََدَّد
بأن للبنك
ل
الحق في خصَََم أ ل
.ي حساب خر لحامل البطاقة لدى البنك
على حساب البطاقة من أ ل
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8.5.
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.

الر ّيد
ُواّل البنك لدعيل لخصم مبلغ الخصم التللقائي ال ُمتَّفق عليل من ل
ِ ي
 ويستمر في محاوالتل الدترداد مبلغ الخصم،ال ُمتاس في حسابات التلسوية
التللقائي ال ُمتَّفق عليل من تاريخ ادََتحقاق الدلفع وحتى اليوم ل
الالحق لتاريخ
سَََترد من قِبل البنك أقل
 وفي حاس ةان المبلغ ال ُم ل.ةشَََف الحسَََاب التلالي
 يسََتمر البنك في دََعيل،من الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسََت لحق في هذا التاريخ
 على ج،الدترداد مبلغ الخصم التللقائي
أن يقوم بإيقاي االدترداد عند الوفاء
، هذا.)السَََداد
السَََابقة متأ لخر ل
بالحدل األدنى للمبلغ ال ُمسَََت لحق عن الدلور ل
ي م صدر خر
ويت لم اال دترداد بعد النلظر في جميع الدلفعات ال ُم سدَّد من أ ل
.والتي ت لم قيدها في نظام بطاقات االئتمان لدى البنك
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سلَف النَّق ِّديَّة
ال ر
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8.1.
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.
8.2.
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”).
8.3.
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.

CASH ADVANCES

9.1.
The Cardholder may, at the Bank’s discretion, obtain a Cash
Advance by the following means:
a)

b)

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

9.2.
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.

ي
 ال ُحصَََََوس على دَََََلفة نقديلة بأ ل، لوفق تقدير البنك وحده، يجوص لحامل البطاقة1-9
من ل
:الطرق التلالية
َََو في فيزا،ُي مؤدَََسَََة ع
 أو أ ل،ي مكتب ُمحدَّد تابع للبنك
إبراص البطاقة لدى أ ل
لوليَََة «مَََادَََََََترةَََارد
لوليَََة «فيزا إنترنَََاشَََََََونَََاس» ومَََادَََََََترةَََارد الَََد ل
الَََد ل
 وتوقيعل على دجالت ال ُمعاملة،مشفوعةً بووائق التلعريف المنادبة،»وورلدوايد
.الالصمة

)أ

َََراي ا لي التلابع لبنك
 أو ج اص الصَ ل،َََراي لي
ب) ادََََتخدام البطاقة في ج اص َّ ل
َََََََو في فيزا الدلول يلة «فيزا إنترناشَََََََوناس» ومادَََََََترةارد الدلول يلة،ُخر ع
.»«مادترةارد وورلدوايد
ً يُش لكِل ادتخدام البطاقة بوادطة حامل البطاقة لل ُح صوس على دلف نقديلة موافقة2-9
من جانبل على دفع ردم تمويل وردم دلفة نقديلة عن ة لل دلفة نقديلة بح لسب ما
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9.3.
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.

10.

b)

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.
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.

10.2.
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
the applicable Over limit fee to the Bank before the Card due date.
10.3.
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.

11.

 يل ِجب ج3-9
السَََََََلفة النقديلة ال ُمتاحة ُمقابل البطاقة مع حدل االئتمان
أن
يتنادَََََََب مبلغ ل
ل
يصَََََل إلى حدل االئتمان
ما
ََََتخدام
َ
اد
البطاقة
لحامل
ويجوص
،البطاقة
في
ال ُمتاس
ِ
.ال ُمتاس مع مراعا الحدل الكللي ال ُمتاس) لل ُحصوس على دلفة نقديلة

OVER LIMIT TOLERANCE

10.1.
‘Over Limit Fee’ means the Fee charged to the Card Account
if the Total Outstanding Balance exceeds the Credit Limit at any time.
a)

يير على ر دم التلمويل ور دم ال سل لفة النقديلة من
ي ِل
 ويُمكِن أن يلطرأ ت د.ُقرره البنك
.الخاص للبنك
حين إلى خر لوفق التلقدير
ل

اوز َح ّد االئتِّمان
َّ َمدى ال
ُ سما بت َج
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حتسَب على حسََاب
َجاوز ح ّد االئتمان" هو عبار عن ل
ُ " َرسررم ت
الردََم ال ُم ل
الرََََّيد القائم غير ال ُمسََََدَّد حدل االئتمان في
البطاقة حاس
تجاوص إجمالي ل
ل
. ي وق
أ ل

1-10

 َ لمن، يت،الرََّيد القائم غير ال ُمس َدَّد حدل االئتمان
في حاس
تجاوص إجمالي ل
ل
الرَََّيد مطرو ًحا
الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسَََت لحق مبلغ
تجاوص حدل االئتمان ل
ُ
.منل حدل االئتمان) بالكامل

)أ

ي
ب) في حاس
تجاوص إجمالي ل
الرَََََّيد القائم غير ال ُمسَََََدَّد حدل االئتمان في أ ل
ل
لجاوص حدل
 ي ل،ي دور إََََََّدار فواتير
ُ ُحتسََََََب عندئذ لردََََََم ت
وق خالس أ ل
.االئتمان على حساب البطاقة
في حاس تسبلب ال ُمعاملة ال ُمعامالت) التي يُجري ا العميل ويعتمدها البنك
 أو ال ُمعاملة ال ُمعامالت) التي ال يعتمدها،)الخاص
ةادتالناء لوفق تقديره
ل
خص َإ
 في، ويت لم قيدها في حسََاب البطاقة،البنك
َّ تجاوص حدل االئتمان ال ُم
ُ
 يوافق حامل البطاقة على ج،لحسَََََََاب البطاقة
أن يدفع إلى البنك ما ال يقل
عن الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسَََت لحق على البطاقة ال ُمبيلن أعاله) إفَََافةً إلى
.لجاوص حدل االئتمان ال ُمطبَّق قلبل تاريخ ادتحقاق البطاقة
ُ لردم ت
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ي ُمعاملة بالبطاقة من شَََََََأن ا ج
أن
يتع ل د حامل البطاقة ةذلك بعدم إجراء أ ل
الر ّيد القائم غير ال ُم سدَّد على ح ساب البطاقة
ت ُ سفِر عن
تجاوص إجمالي ل
ُ
 بما يُخالِف هذا،تجاوصت تعا ُمالت حامل البطاقة
 وفي حاس.حدل االئتمان
ل
 يلتزم حامل البطاقة ج، حدل االئتمان،ال لشرط
 إفافةً إلى،بأن يدفع إلى البنك
 مبلغ، بِ نا ًء على طلب من البنك،الرَََََََّيد القائم غير ال ُمسَََََََدَّد
إجمالي ل
َّ  وفي حاس.تجاوص حدل االئتمان بالكامل وما يتلصََل بذلك من ردََوم
تخلف
ُ
حامل البطاقة عن دفع ةامل المبلغ المطلوب إلى البنك على النلحو ا نف
الرََََّيد القائم غير ال ُمسََََدَّد على حسََََاب البطاقة
 يُصََََ ِبح إجمالي ل،ذةره
.فورا
ً ُمست لحقًا وواجب الدلفع
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باشرررررررر في دولة انمارات العرب ّية المت ّحدة – بطاقات
ِّ ِّّظام ال َخصرررررررم ال ُم
االئتِّمان
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باشَََََر في دولة اةمارات
باختيار طريقة الدلفع
ِ بموجب نِظام الخلصَََََم ال ُم
ِ
 يوافق حامل،)"باشرررررر في انمارات
ِّ العربيلة المتلحد "ِّّظام ال َخصرررررم ال ُم
:البطاقة على
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UAE DIRECT DEBIT SYSTEM - CREDIT CARDS

11.1.
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.

ج
باشَََََََر في اةمارات
ِ لتزم بقواعد نِظام الخلصَََََََم ال ُم
ِ أن يُحكلم ويل
باشررررر") وجميع ووائق ونماذج نِظام
ِّ "قَواعد ِّّظام ال َخصررررم ال ُم
ال لخصم ال ُمباشِ ر في اةمارات وما يتلصل بل من شروط وأحكام؛
و

)أ

ج
يير على التلفاَََّيل
أن يُخطِ ر بنك دبي التجاري في حاس طرأ ت د
باشَََََََر في اةمارات و أو
ِ الوارد في نماذج نِظام الخلصَََََََم ال ُم
نموذج طلب البطاقة؛ و

)ب
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Classification: Public

ج)

ج
باشَََر
ي ردَََوم أو مصَََاريف تتعللق بنِظام الخلصَََم ال ُم ِ
أن يدفع أ ل
في اةمارات؛ و

د)

لأال يُبادِر إلى تقديم طلب ةغالق الحسََاب إلى الوق الذي يحين
باشَََََر "صرررررالحِّ ية ال َخصرررررم
فيل إل اء ة لل َََََّالحية خلصَََََم ُم ِ
باشررررررر") أو إلى حين قيام بنك دبي التجاري بتسََََََوية جميع
ال ُم ِّ
ّد لل ،بما في ذلك ردوم ومصاريف بنك
المبالغ القائمة ال ُمتر ِ ل
دبي التجاري ،فيما يتعللق بحسَََََََاب حسَََََََابات) البطاقة لح ُ
يث
تكون طريقة الدلفع عن طريق ّالحية الخلصم ال ُمباشِر.
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ل
يقر حامل البطاقة ل
الحق الكامل في مراقبة ومراجعة الدلفعات
بأن للبنك
ل
باشََََر في اةمارات ،ويُمكِنل إن اء
التي يت لم أداؤها عبر نِظام الخلصََََم ال ُم ِ
باشَََر في اةمارات
إل اء دَََحب خدمات الدلفع
بموجب نِظام الخلصَََم ال ُم ِ
ِ
الخاص ،لحسَََََبما وعندما يرى ذلك فَََََروريًّا ،دُون الحاجة
لوفق تقديره
ل
ي إشعار إلى حامل البطاقة ب ذا ال ُمفاد.
إلى توجيل أ ل
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يوافق حامل البطاقة ةذلك على ل
أن الدلفعات ال ُمسَََََدَّد عبر نِظام الخلصَََََم
باشَََََََر في اةمارات هي دفعات ُمت يلِر  ،تت لم ُمقابل المبالغ القائمة غير
ال ُم ِ
ال ُمسَََدَّد  ،بما في ذلك ردَََوم ومصَََاريف بنك دبي التجاري ،فيما يتعللق
بحساب حسابات) البطاقة.
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إن حامل البطاقة على علم ل
ل
بموجب
ي مطالبة بإعاد مبالغ دََتت لم فقق
ِ
بأن أ ل
ي مطالبة يُمكن فقق ج
َّ
أن تُرفلع خالس
باشَََر،
قواعد نِظام الخلصَََم ال ُم ِ
وبأن أ ل
صلة بعد ادتالم الحساب من البنك
الفتر الزمنيلة اةلزاميلة ال ُمحدَّد ذات ال ل
صلة.
القائم بالدلفع يُشير إلى أنلل قد ت لم دداد الدلفعة ذات ال ل
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ي نزاع ،يلحِ لق لل تقديم شَََََََكوى إلى
يلتف َّ م حامل البطاقة أ لنل في حالة أ ل
مصََََري اةمارات العربيلة المتلحد المرةزي ،الذي دََََيقوم بدلوره بتنفيذ
سب ما يراه الص ًما.
إجراءات ل
فض النلزاع بح ل
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فوفَََََََين بالتلوقيع ،يُمكِن
يوافق حامل البطاقة على أ لنل في حالة ت يلر ال ُم َّ
الم،ي في ادتخدام نموذج ّالحية ال لخ صم ال ُمباشِ ر
لبنك دبي التجاري
ِ
الج َدد ،دُون الحََاجََة إلى
فوفَََََََين بََالتلوقيع ُ
ال ُموقَّع حََديال ً َا من قِبََل ال ُم َّ
فوفين بالتلوقيع الحاليلين.
الحصوس على إل اء ُموقَّع من ال ُم َّ
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يقر حامل البطاقة ل
بأن مصَََري اةمارات العربيلة المتلحد المرةزي لي
ل
باشَََر يُمكِنل إتاحت ا لحامل البطاقة فيما
باشَََر أو غير ُم ِ
ي خدمة ُم ِ
لديل أ ل
يتعللق بتطبيق نظام الخلصم ال ُمباشِر في اةمارات.
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العربيََة المتلحََد المرةزي وبنََك دبي
يتحمََل مصَََََََري اةمََارات
ال
ل
ل
باشََر)
التجاري والبنك الراعي ةما هو ُمبيَّن في قواعد نِظام الخلصََم ال ُم ِ
ي دور،
ي مسؤوليلة ،وال يكون لل أ ل
ونِظام ال لخ صم ال ُمباشِ ر في اةمارات أ ل
نشََََئ ةما هو ُمبيَّن في
ي نزاعات تنشََََأ فيما بين حامل البطاقة وال ُم ِ
في أ ل
قواعد نِظام الخلصم ال ُمباشِر).
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األرصدة َ
غير ال ُمطالَب بها
ِّ

11.2.
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.
11.3.
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).
11.4.
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.
11.5.
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.
11.6.
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.
11.7.
The Cardholder acknowledges that the UAE Central Bank
shall have no direct or indirect facility towards the Cardholder with
respect to the operation of the UAEDDS.
11.8.
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).

UNCLAIMED BALANCES

تُعتبلر األرَََََََّد الدلائنة القائمة على بطاقة بطاقات) االئتمان التي لم
يُطالِ ب ب ا حامل البطاقة و أو التي ما تزاس غير ُم طا للب ب ا من قِبل
أرَََّد غير ُمطاللب ب ا .هذا ،ويُحا ِوس
حامل البطاقة لمدل عام واحد ِ )1
واَََّل مع العميل َََّاحب المبلغ غير ال ُمطاللب بل ،على أنلل في
البنك الت ل ُ
حاس لم َّ
ي مطالبات في ُ
ّل
غ،ون والوة  )3أش ر من التلوا ُ
يتلق البنك أ ل
ّل ةِتابيًّا أم إلكترونيًّا أم شف يًّا ُم سجَّل) ،يت لم
مع العميل ،دوا دء أت لم التلوا ُ
تحرةة إلى حساب األرّد غير ال ُمطاللب ب ا لدى
نقل األرّد غير ال ُم ِ ل
البنك.
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12.

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.

Classification: Public

13.

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.
13.1.

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 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.
13.2.

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.
13.3.

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

الد َّْف عَبر َمحفَظة الج ََّوال
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تُ ِ ل
نظم ل
ُ الشََََروط واألحكام التلالية
شََََروط االدََََتخدام) ادََََتخدام بطاقات
 وهو شَََرةة،الصَََادر من بنك دبي التجاري
االئتمان وبطاقات الخصَََم ل
الجواس
مسََََََََاه مة عا لمة ب نك دبي الت جاري) من خالس تطبيق محف ظة
ل
الخِ دمة) ال ُمدعَّم على أج ز العميل ال ُمتوافِقة مع ادَََََََتخدام التلطبيق من
.حين إلى خر
وتُشَََ لكِل شَََروط االدَََتخدام هذه اتلِفاقًا قانونيًّا ُم ِلز ًما فيما بين العميل وبنك
ي شَََََََخإ خر
 وتسَََََََري على العميَل و أو أ ل،)دبي التجَاري البنَك
 ويُط للب، هذا.ُفوفَََل العميل الدَََتخدام البطاقات للحصَََوس على الخدمة
ِي ل
ي بطاقة في
من العميل مراجعة شََََروط االدََََتخدام بعناية قلبل إفََََافة أ ل
 يوافق، وبقيامل بذلك.الجواس أو ادَََََََتخدام ا بوادَََََََطتل
تطبيق محفظة ل
العميل على ج
قرأ
 وت ُ ل.أن يُحكلم بشََََََروط االدََََََتخدام هذه ويكون ُملز ًما ب ا
شَروط االدَتخدام باالقتران مع شَروط وأحكام الخدمات المصَرفيلة عبر
الجواس لدى بنك دبي التجاري وشروط وأحكام بطاقات االئتمان وشروط
ل
.وأحكام الخدمات المصَََرفيلة وخدمات الحسَََابات لدى بنك دبي التجاري
ارا مََا بين هََذه ل
الشَََََََروط واألحكََام وشَََََََروط
ُ َ وفي حََاس وجود تع
. ت لر لجح عندئذ شروط االدتخدام ويت لم العمل ب ا،االدتخدام
ال ُموافَقة
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الجواس
بت يئة بطاقة العميل ل
الصَََََََادر من بنك دبي التجاري للدلفع عبر ل
، ِبنََا ًء على طلََب من العميََل بََذلََك،الجواس
من خالس تطبيق محفظََة
ل
ّة بل
ُفوا العميل
شارةة المعلومات الخا ل
ِ
بموجبل بنك دبي التجاري ل ُم ل
ِي ل
زودي خدمات المحافظ ةعداد بطاقتل بطاقت ا للعمل على
مع بعض ُم ِل
. وتحسَََََََين ما يقدلمونل من المنتجات والخدمات،الجواس
تطبيق محفظة ل
الخاَََََّة بالعميل إلى
 ودَََََيقوم بنك دبي التجاري بتقديم المعلومات،هذا
ل
 ويكون،زودي خدمات المحافظ طبقًا لسَيادَات الخصَوَّيلة لدى البنك
ِ ُم ل
ََََََريَ ة هََذه
ديَ ا بََالحفََا على دَ َل
ًَّ َُزودو خََدمََات المحََافظ ُملزل مون تعََاق
ِ ُم ل
ي اتلفاق أو شروط معموس
 يستمر تطبيق أ ل، وعالو ً على ذلك.المعلومات
.ب ا على بطاقة العميل عند إدراج بطاقتل في الخدمة
الوصول
ُ أمن وسِّريَّة معلومات
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أن هذا ل
َّ بموجبل
جواس ُمسََََجَّل
يؤ لةِد العمل
ِ ُ الطلب قد أ
نشََََأ من ر جقم هاتف ل
ِ
 ويوافق على الحفا ادم ال ُم ستخدِم وةلمة المرور ور جقم التلعريف،بادمل
ل
خاَََّة بل
ي معلومات أمنيلة أو معلومات وَََّوس للخدمة
ل
الشَََخصَََي وأ ل
.الوََََّوس") بطريقة منة ودََََريلة
ُ ويُشََََار إلي ا معًا بادََََم "معلومات
ي للج اص
ويتح لمل العميل المسَََََََؤوليلة وحده عن الحفا على األمن الماد ل
واةبقاء دََريلة على قفل الج اص ور جقم التلعريف ل
الشَخصََي ورمز المرور
ي
أ
أو
البطاقة
اعتماد
وبيانات
وغيره من طرق الوَََََََّوس إلى المحفظة
ل
،خاَّة بالدلفع على الج اص أو بخصََوََّل
معلومات أخرى شََخصَيلة أو
ل
،ي شََََخإ
أ
مع
إليل
َََوس
َ
ّالو
طرق
أو
و
عل ًما بأنلل بمشََََارةة الج اص
ل
يُمكِن ل ذا الشَََََََخإ ادَََََََتخدام البطاقات والوَََََََّوس إلى المعلومات
 يل ِجب على، ولذا.الشََََََخصََََََيلة ومعلومات الدلفع الموجود على المحفظة
العميل الحفا على الج اص وبيانات االعتماد بطريقة م نة باألدَََََََلوب
ال ُمتَّبع نفسل للحفا على أمن النلقود والشيكات وبطاقات الخصم واالئتمان
وغيرها من أرقام التلعريف ل
 وإذا َّن العميل.الشََخصََي وةلمات المرور
ي شخإ ب ير تفويض
أ
ِبل
ق
من
،ا
حساب
بأنلل قد ت لم الوّوس إلى حسابل
ل
 فإنلل إنل ا يوافق توافق،الجواس أو خالفل
ا
 بادتخدام هاتفل هاتف،أو إذن
ل
على التزامََل التزام ََا بََإبالغ بنََك دبي التجََاري ب ََذا الوَََََََّوس غير
بحسََََب ما تنُإ عليل شََََروط وأحكام بنك دبي
َََرس بل على الفلور
َّ َال ُمص
ل
.التجاري ال ُمطبَّقة على البطاقة
القُيود وان ّْهاء وانلغاء
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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.
13.4.

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.

14.

LOST CARDS/PIN

14.1.
The Cardholder shall take reasonable precaution to prevent
the Card from being lost or stolen.
14.2.
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.
14.3.
The Cardholder shall notify the Bank if he/she suspects
unauthorized use of the Card is taking place.
14.4.
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.
14.5.
The Cardholder will be liable for any unauthorized use of
the Card to the extent permissible by law.
14.6.
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.
14.7.
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.

 فإ لنل إنل ا يُعتبلر،جواس
ي تطبيق محفظة ل
بادَََََََتخدام بطاقة العميل على أ ل
الجواس وف ًقا
تُعتبلر قد وافق وافق على االشَََََََتراك في تطبيق محفظة ل
 في، ي وق
لل لشروط واألحكام ذات ال ل
 في أ ل، وفي حاس رغِب العميل.صلة
 يجوص لل،الجواس
محفظة
تطبيق
خالس
من
الخدمة
التلوقوف عن ادََََتخدام
ل
ع ادتخدامات،
وتخ
.الخدمة
من
التجاري
دبي
بنك
قة
ل ا عندئذ حذي بطا
ل
 مالل القيود على المبالغ،العامة
العميل للخدمة إلى ال ُم ماردَََََََات والقيود
ل
بالدرهم اةماراتي درهم اةمارات العرب يلة المت لحد ) أو القيود على عدد
 ويحتفظ بنك دبي التجاري، هذا.ي فتر صمن يلة معيلنة
ال ُم عامالت خالس أ ل
 أو تقييد الوَََََّوس إلى،بحقلل في فرا قيود على بعض مميلزات الخدمة
ي
 أو رفض معالجة أ ل،بعض عناَََََََّر الخدمة أو إلى الخدمة بالكامل
 دُون الحاجة إلى توجيل إشََََََعار ُمسََََََبق إلى،ُمعاملة بادََََََتخدام الخدمة
.العميل ب ذا ال ُمفاد
حُدود ال َمسؤوليَّة
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يوافق العميل على ل
ي مسَََََََؤول يلة عن الخدمة ال ُم قدَّمة
أن بنك دبي التجاري ال
ل
يتحمل أ ل
ي
ي تطبيق محفظة ل
جواس أو عن ادَََََََتخدامل ادَََََََتخدام ا أل ل
إليل إلي ا عن طريق أ ل
ويقر العميل ويوافق ََََََّراحةً على ل
أن يكون ادََََََتخدام الخدمة
.جواس
ل
تطبيق محفظة ل
ً
ي شكل
على مسؤوليلتل مسؤوليلت ا ال
ل
 بأ ل، ولن يكون بنك دبي التجاري مسؤوال،خاّة
ُ َجواس من حي
َث تلبيتََل
َََََََ لمن، بمََا يت، عن الخََدمََة،ةََان
َل
ي تطبيق محفظََة ل
مقبوليَة أ ل
ي تع دلات
 وال يُقدلِم بنك دبي التجاري أ ل، هذا.ل ُمتطلل بات الجود واألداء والد لقة والج د
لمان، الرواج وال
 ل، على دبيل المالاس ال الحصر، بما في ذلك،ي نوع
أو فمانات من أ ل
 ةما،الصلة
ل مانات والتع ل دات ذات ل،ل مني لل ُمالءمة ل را معيلن وغير ذلك من ال،ال
ِ
ي معلومات أو مشورات شف يلة أو خلطيلة من شأن ا ج
ل
أن تُنشِ ئ فمانًا
أن البنك لن يُقدلِم أ ل
 ال يتح لمل، وفي حاس ولبُ وجود عيوب في الخدمة.لم يل ِرد َََََََّراحةً في هذه االتلفاقيلة
ي التزام أو مسؤوليلة عن تكاليف جميع ما يلزم من ّيانة وتصليح
بنك دبي التجاري أ ل
.وتصحيح

فُقدان البِّطاقة ا َر ْقم الت َّعريف الشَّخصي
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تعر ف ا
يتلخذ حامل البطاقة االحتياطات المعقولة تجنلبًا لفقدان البطاقة أو ل
.للسرقة

1-14

 يقوم حامل البطاقة على الفلور بإبالغ،في حالة فقدان أو دَََََََرقة البطاقة
منصَة
البنك بذلك أو تسَجيل الدلخوس في الحاس إلى حسَابل حسَاب ا على
ل
الخدمات المصََََرفيلة عبر اةنترن أو تطبيق الخدمات المصََََرفيلة عبر
.الجواس ل لحظر البطاقة ن ائيًّا
ل

2-14

ي
يقوم حامل البطاقة بإبالغ البنك في حاس اشَََََََتباهل اشَََََََتباه ا في أ ل
.صرس بل للبطاقة
َّ ادتخدام غير ُم

3-14

،ي مسؤوليلة عن فقدان أو درقة البطاقة
لن يكون البنك ُملز ًما وال يتح لمل أ ل
ً
ََََََؤوال عن جميع ُم عامالت البطاقة إلى ج
أن يت لم
َويكون حامل البطاقة مس
حسَََََََب األَََََََّوس بفقدان البطاقة أو
حظر البطاقة ن ائ يًّا وإبالغ البنك ل
.تعرف ا للسرقة
ل

4-14

ً َيكون حامل البطاقة مس
َََرس بل للبطاقة
َّ َي ادََََتخدام غير ُمص
َََؤوال عن أ ل
.بالقدر الذي يُجيزه القانون

5-14

يكون حامل البطاقة ويظ لل ُملتز ًما التزا ًما تا ًّما ويتح لمل ةامل المسَََََََؤوليلة
ي رّيد مدين على حساب البطاقة ينشأ
عن أداء الدلفعات إلى البنك عن أ ل
صراي ا لي
عن ُمعامالت البطاقة أو السللف النقديلة أو ُمعامالت ج اص ال ل
جر لي تلك
ِ ُ  دوا دء أأ،ي شخإ
التي يت لم تنفيذها بادتخدام البطاقة بوادطة أ ل
صري النلظر ع لما إذا ةان
وب
،ال ُمعامالت بعِلم حامل البطاقة أم دُون عِلمل
ل
.ذلك قد ت لم بتفويض من حامل البطاقة أم ال

6-14
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7-14

يجوص للبنك ،لوفق تقديره ال ُمطللق ،أن يُصَََََََدِر بطاقة بديلة ور جقم تعريف
ي بطاقة مفقود أو مسَََََروقة ،طبقًا ل ذه
شَََََخصَََََي جديد ع ً
ِوفَََََا عن أ ل
ل
ي شَََََروط وأحكام أخرى يراها البنك
الشَََََروط واألحكام ،أو بنا ًء على أ ل
منادبةً.
أ)

يلتزم حامل البطاقة التزا ًما تا ًّما ويتح لمل ةامل المسَََََََؤوليلة تجاه
البنََك عن جميع ُمعََامالت البطََاقََة التي تت لم بََادَََََََتخََدام ر جقم
التلعريف ل
الخاص ب ا ،دَََوا دء أأُجري ال ُمعاملة بعِلم
الشَََخصَََي
ل
حامل البطاقة أم دُون عِلمل.

ب)

يتلخذ حامل البطاقة االحتياطات المعقولة تجنلبًا لفقدان البطاقة أو
تعرف ا للسرقة ،ويتعيلن عليل ج
ي شخإ
ل
أن يلحوس دُون معرفة أ ل
بما في ذلك ،دُونما حصَََر ،أفراد األدَََر و أو األقارب و أو
الشخصي ،ل
أّحاب العمل) بر جقم التلعريف ل
ُفصح عن ر جقم
وأال ي ِ
التلعريف ال ل
ي شخإ.
شخصي إلى أ ل

ج)

في حالة فقدان أو دََََرقة بطاقة االئتمان ،أو اةفصََََاس عن ر جقم
التلعريف ل
ي شَََخإ ،يتعيلن على حامل البطاقة
الشَََخصَََي إلى أ ل
ج
أن يُخطِ ر البنََك على الفلور على أرق َام ال واتف التي يُح َدلِدهََا
البنك من حين إلى خر ،وإبالغ ل
الشَََََرطة بالدلولة التي وقع في ا
السََََََرقة أو اةفصََََََاس ،على ج
أن يعقُب ذلك ،في
حادث الفقد أو ل
ُ
غَََََ،ون ومانية وأربعين  )48دَََََاعة من تلقلي البنك لرخطار
ي ُموقَّع بوادَََطتل أو
لط
خ
لتأةيد
البطاقة
حامل
ََاس
َ
إرد
المذةور،
ل
ردَََََََالة بريد إلكتروني ب ذا ال ُمفاد .ولحين ادَََََََتالم هذا التلأةيد
ً
مسَؤوال عن جميع ال ُمعامالت التي
الخلطي ،يكون حامل البطاقة
تت لم بادََََََتخدام بطاقة االئتمان على حسََََََاب البطاقة .ومن ج ة
َافَةً
أخرى ،يتع ل َد حََامََل البطََاقََة بََاتلخََاذ الخطوات الالصمََة ةَ ل
لمساعد البنك في ادترجاع بطاقة االئتمان المفقود .

د)

ويتحمل ةامل
تاما
لتزما
ل
التزاما ًّ
ً
يكون حامل البطاقة ويظ لل ُم ً
أرّد مدينة ُم ستحقَّة للبنك على حساب
ي
ِ
المسؤوليلة عن دفع أ ل
ي ُم عامالت بالبطاقة أو دَََََََلع أو
البطاقة ،والتي تنشَََََََأ عن أ ل
د َلف نقديلة أو ُمعامالت من
خدمات يتم تلقلي ا من قِبل التلجار أو ُ
ََََََراي ا لي يت لم تنفيذها بادَََََََتخدام البطا قة
خالس ج اص الصَ ل
جريل تلك ال ُمعامالت بعِلم حامل
ي شََخإ ،دََوا دء أأ ُ ِ
بوادََطة أ ل
وبصَََََََري النلظر ع لما إذا ةان ذلك قد ت لم
البطاقة أم دُون عِلمل،
ل
بتفويض من حامل البطاقة أم ال.

ه)

لخاص ،أن يُصدِر بطاقة بديلة عِوفًا
يجوص للبنك ،لوفق تقديره ا
ل
ي بطاقة مفقود أو مسََروقة ،بنا ًء على ل
الشََروط واألحكام
عن أ ل
الردََوم التي يُحدلِدها البنك من
التي يراها البنك منادََبةً ،و ُمقابل ل
حين إلى خر.

و)

في حاس ادََترجاع حامل البطاقة للبطاقة المفقود أو المسََروقة،
يتعيلن على حامل البطاقة إعادت ا إلى البنك مقطوعة إلى نصفين
دُون ج
أن يسَََََََتخدم ا .وال يجوص لحامل البطاقة ادَََََََتخدام ر جقم
التلعريف ال ل
الخاص بالبطاقة بعد إبالغل عن فقدان ا.
شخصي
ل

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.

)a

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.

)b

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.
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.

)d

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.

)e

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.

CARD EXPIRY
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اّتِّهاء صالحِّ ية البِّطاقة
يجوص لحامل البطاقة ج
أن يسَََََََتخدم البطاقة فقق في نطاق حد االئتمان
الصَالحية المنقوه على
خصَإ لحسَاب البطاقة وحتى تاريخ انت اء ل
ال ُم َّ
ي وق
أ
في
أو
البطاقة،
ََََريان
َ
د
اء
انت
ِند
ع
و
البطاقة.
من
لة
ي
األمام
الج ة
ل
خالس مدل البطاقة ،يحتفظ البنك بالحق في إل اء دََََََحب تعطيل البطاقة
دُون إشَََعار ُمسَََبلق ،على ج
أن يُخطِ ر حامل البطاقة ب ذه اةجراءات .وفي

17

)c

)f

15.

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.

Classification: Public

ً َ ال يكون البنك ُملز ًما أو مس،مِ الل هذا السَََيناريو
ي خسَََائر أو
ََؤوال عن أ ل
.ي تاجر
أفرار أيًّا ةان يتكبَّدها أو ل
يتعرا ل ا حامل البطاقة أو أ ل

16.

RENEWAL

الت َّجديد
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 ويُمكِن ادََتخدام ا،تسََري ََّالحية البطاقة للفتر ال ُمحدَّد على البطاقة
.خالس تلك الفتر فقق

1-16

،الصَََََََالحية
ُفوا حامل البطاقة البنك بتجديد البطاقة في تاريخ انت اء ل
ِي ل
على ج
.أن يت لم خصم ردوم التلجديد دنويًّا من حساب البطاقة
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16.3.
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.

 ما لم يطلُب حامل البطاقة من البنك عدم،يسََََتمر البنك في تجديد البطاقة
)1 ي يُقدلِمل إلى البنك قلبل ش ر واحد
،تجديد البطاقة
ِ
بموجب إشعار خلط ل
.على األقل من تاريخ انت اء ّالحية البطاقة
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16.4.
Automatic renewal of the Card is subject to the satisfactory
maintenance of the Card Account.

را لحسَََََََاب البطاقة
ِ َََََََع الت ل جديد التللقائي للبطاقة إلى األداء ال ُم،يخ
ل
.الرّيد في الحساب
باةبقاء على الحدل األدنى من ل
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إلغاء البِّطاقة
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5بموجب البند ف
بصَََََََري ال لنظر عن أحكام الدلفع المنصَََََََوص علي ا
ِ
ل
) تكون جميع المبالغ القائمة ال ُمسََََََتحقَّة على حسََََََاب حسََََََابات،أعاله
ترََََََََّد على جميع البطََاقََات
 بمََا في ذلََك جميع المبََالغ ال ُم ِ ل،البطََاقََة
 ولكن لم يت لم،اةفَََافيلة إفَََافةً إلى المبلغ النلاشَََئ عن ادَََتخدام البطاقة
 مطلوبة وواجبة الدلفع بالكامل فلور،تحصَََََََيل ا بعد من حسَََََََاب البطاقة
.إل اء هذه االتلفاقيلة
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 ج، ي وق
أن يُخطِ ر البنك ب لعزمل على إغالق
 في أ ل،يجوص لحامل البطاقة
ي
،حسََََاب البطاقة وإل اء ادََََتخدام جميع البطاقات
ِ
بموجب إشََََعار خلط ل
يُقدلِمل إلى البنك ب ذا ال ُمفاد وشريطة إعادتل لجميع البطاقات مقطوعة إلى
 على أ لن يت لم إغالق حسَََََاب البطاقة فقق بعد ادَََََتالم،نصَََََفين إلى البنك
الردَََََوم وااللتزامات ُمسَََََتحقَّة الدلفع على حسَََََاب البطاقة
البنك لجميع ل
.بالكامل

2-17

في حاس إل اء حامل حاملي) البطاقة البطاقات) اةفَََََََاف يلة بطاقتل
ً َ يظ لل حامل البطاقة الرئيسَََيلة مس،بطاقت ا اةفَََافيلة
ََؤوال تِجاه البنك عن
الردََََََوم والمصََََََاريف وغيرها من االلتزامات ال ُمسََََََتحقَّة طبقًا
جميع ل
.لشروط وأحكام بطاقات االئتمان هذه
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 طلب إعاد وإل اء وتعليق وإغالق جميع أو، ي وق
 في أ ل،يجوص للبنك
 دُون الحاجة، وإل اء ادتخدامل ادتخدام ا،ي حساب حسابات) بطاقة
أ ل
 ويلتزم.إلى توجيل إشََََعار ُمسََََبق إلى حامل حاملي) البطاقة ب ذا ال ُمفاد
 فلور ادَََََََتالمل ل ذا ل،حامل حاملو) البطاقة
 بإعاد هذه البطاقة،الط لب
الردَََََََوم
جميع
ودفع
،ََََََفين
َالبطََاقََات) إلى البنََك مقطوعََة إلى نص
ل
.وااللتزامات إلى البنك بالكامل
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ً َال يكون البنك مس
ََويلة والتلجديد السََنويلة في،َؤوال عن إعاد ردََوم الع
.)حالة إل اء البطاقة البطاقات
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ترةلتل مسَََؤولون عن
 يكون،في حالة وفا حامل البطاقة
ِ
ِ األوَََّياء على
 ويلتزمون،تسَََوية األرَََّد القائمة غير ال ُمسَََدَّد على حسَََاب البطاقة
الردَََََََوم واألتعََاب
بتعويض البنََك عن جميع التلكََاليف بمََا في ذلََك ل
القانونية) والمصََََاريف التي يتكبلدها البنك في ادََََترداده ل ذه األرََََّد
. غير ال ُمسدَّد
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16.1.
The Card shall be valid for the period specified on the Card
and can be used within that period only.
16.2.
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.

CANCELLATION OF CARD

17.1.
Notwithstanding the payment provisions outlined under
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.
17.2.
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.
17.3.
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.
17.4.
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.
17.5.
The Bank shall not be liable to refund the annual
membership or renewal fee in the event of cancellation of the Card(s).
17.6.
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.
17.7.
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
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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.

18.
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انشْعارات

-18

ي
ً  إشَََََََعار البنك،ً في األوقات ةا لفة،ينب ي لحامل البطاقة
فورا وخلطيًّا بأ ل
ت يير يطرأ على عملل عمل ا أو نشََََََاطل نشََََََاط ا التلجاري أو بيانات
ي معلومات أخرى لي ِرد ذةرها في نموذج
االتلصَََاس
ل
الخاَََّة بل ب ا أو أ ل
ل
 عل ًما بأنَّل ج،الطلب
إن لم لي ِرد إلى البنك تحديالًا بوفََََََع العمل أو النلشََََََاط
ل
الت ل
ل
َّ
ي
أ
َة
َ
تيج
ن
َال
َ
ب
َة
َ
َاق
َ
البط
َل
َ
َام
َ
ح
يتلق
لن
،َََََََاس
َ
ص
ت
اال
َات
َ
َان
َ
وبي
َاري
َ
ج
ل
 ويكون عندئذ حامل، بما ال يقتصَََر على ةشَََوفات الحسَََاب،ُمرادَََالت
ً
ََََََؤوال عن جميع التلبعات المتلصَََََََلة بعدم ادَََََََتالمل
َلزما ومس
ً البطاقة ُم
.ُمرادالت من جانب البنك
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في حاس اعت لزل م حامل البطاقة ُم ادر اةمارات العرب يلة المتحد وبقائل
 يل ِجب تسَََََََوية الدلفعات،يوما
ً )30 خارج الدلولة لفتر تزيد عن والوين
)7 ال ُمسََتحقَّة على حسََاب البطاقة قلبل ُم ادرتل ُم ادرت ا الدلولة بسََبعة
.أيام
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في حاس ُم ادر حامل البطاقة لدولة اةمارات العرب يلة المتحد بصَََََََفة
ل
بموجب إشََعار
بالحق في إل اء البطاقة
 يحتفظ عندئذ البنك،ن ائيلة ودائمة
ِ
. يتلقلاه البنك ب ذه ال ُم ادر
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يجوص تسليم جميع البطاقات ور جقم التلعريف ال لشخصي وةشوفات الحساب
ل
بموجب هذه ال ل
شروط واألحكام شخصيًّا
ي ُمرادالت أخرى
ِ
والطلبات أو أ ل
ُ
ج
السََََََريع على عنوان حامل البطاقة الوارد في
ردََََََل عبر البريد ل
أو أن ت ل
نموذج ل
بحسََََََب اةشََََََعار
ي عنوان خر لحامل البطاقة
ل
الطلب أو على أ ل
ً ِوجَل من حََامََل البطََاقََة إلى البنََك بََذلََك ط
1-11بقَا للبنََد ف
َّ األخير ال ُم
 وتُعتبلر ال ُمرادالت قد أُردِ لل إلى حامل البطاقة في تاريخ الت ل سليم.أعاله
 أو في يوم العمل التلالي ةيداع ا بالبريد في حالة،في حالة تسَََََليم ا باليد
بموجب هذه
 وتُعتبلر جميع ال ُمرادََالت، هذا.السَ ريع
إردََال ا عبر البريد َل
ِ
ل
الشََََروط واألحكام التي يت لم إردََََال ا إ َّما إلى حامل البطاقة الرئيسََََيلة أو
.حامل البطاقة اةفافيلة قد أُر ِدلل إلى ةلي ما
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ُردَََََََل ََا حََامََل البطََاقََة إلى البنََك عبر الفََا جة
ِ تُعتبلر التلعليمََات التي ي
ل
ََري على
َ
ص
ت
ال
للبنك
ويجوص
،البطاقة
لحامل
مة
َََّحيحة ودَََارية و ُم ِلز
و
ل
ويحق للبنك ادََتخدام نُسََخ من ردََائل الفا جة هذه
.فََوء هذه التلعليمات
.ي محكمة
ةدليل إوبات لدى أ ل
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انعْفاءات واستِّثناء ال َمسؤوليَّة

-19

ي خسائر أو أفرار أيًّا ةان
ي التزام أو مسؤوليلة عن أ ل
ال يتح لمل البنك أ ل
يتعرا ل ا حامل البطاقة بسَََبب لرفض البنك أو تاجر أو بنك
يتكبلدها أو ل
ي طري خر
خر أو مؤدَََََسَََََة ماليلة أخرى أو ج اص َّ ل
ََََراي لي أو أ ل
 أو رفض قبوس البطاقة أو ر جقم البطاقة أو ر جقم التلعريف،ل ُمعاملة بالبطاقة
ال ل
.دلف نقديلة
ُ  أو رفض منح أو تقديم،شخصي
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ً
ََو في فيزا،ُي تاجر أو مؤدََسََة ع
لن يكون البنك
مسََؤوال عن رفض أ ل
الدلول يلة «فيزا إنترناشَََََََوناس» ومادَََََََترةارد الدلول يلة « مادَََََََترةارد
 أو عن وجود خلََل أو عيََب في،وورلََدوايََد» اعتِمََاد أو قلبوس البطََاقََة
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NOTICES

18.1.
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.
18.2.
If the Cardholder is away from the UAE for more than thirty
(30) days, payments due under the Card Account should be settled
seven (7) days prior to his/her departure.
18.3.
If the Cardholder leaves UAE permanently the Bank
reserves the right to cancel the Card upon notification of such
departure.
18.4.
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.
18.5.
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.

19.

،)ي فمان بخصوص إّدار البطاقة البطاقات
في حالة احتفا البنك بأ ل
ل
َََََََ مان لديل لمدل ال ت قِل عن،ال
يحتفظ البنك
بالحق في اةبقاء على هذا ل
 دََََََوا دء أت لم،)) يو ًما عقِب إل اء البطاقة البطاقات45 خمسََََََة وأربعين
 ويجوص للبنك االحتفا ب ذا.إل اؤها بوادَََََََطة حامل البطاقة أم البنك
َََََََ مان بعد إل اء البطاقة عند ُم ادر حامل البطاقة لدولة اةمارات،ال
ل
العربيَة المتلحََد أو عنََدمََا يتولى حسََََََََاب البطََاقََة بنََكد
خر في دولََة
َل
د
. اةمارات العربيلة المتلحد

EXEMPTIONS AND EXCLUSION OF LIABILITY

19.1.
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.
19.2.
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,
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where applicable, for any breach of non-performance by a Merchant
for a Card Transaction.
19.3.
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.
19.4.
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.

20.

أو،  أو بنك خر،ي تاجر
في حاس ل
ي نزاع بين حامل البطاقة وأ ل
نشَََََََأ أ ل
َّ ،ي شَََخإ خر
فإن مسَََؤوليلة حامل البطاقة
أ
أو،
أخرى
لة
ي
مال
مؤدَََسَََة
ل
َّ
ل
ي
أ
أو
زاع
ن
ل
ا
َذا
َ
ه
َل
َ
ال
،األحواس
من
َاس
َ
ح
ي
َأ
َ
ب
،ر
و
َأ
َ
تت
لن
َك
َتِجََاه البن
ِبم
ل
ل
ُمطالبة ُمتقابِلة أو ل
،مقاََََّة قد يكون لحامل البطاقة فََََد ذلك التلاجر
حق
ل
أو ال ل،  أو المؤدسة المالية،أو البنك
.شخإ
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ي خسََائر
ي مسََؤوليلة أو التزام تِجاه حامل البطاقة عن أ ل
ال يتح لمل البنك أ ل
ي توقوف أو خلل أو عُطل في
أو أفَََرار تل لحق بحامل البطاقة من ل
جراء أ ل
،أو خدمات، أو نظام اتلصََاس،  أو ج اص إلكتروني،ي ج اص َّ لَراي لي
أ ل
،سََوغ خر
أو ُم ل، ي دََبب
أو أ ل، أو رابق ُمعاملة، أو نظام ُمعالجة للبيانات
 م َّما يؤدلي إلى،دََََوا دء أةان خار ًجا عن نطاق دََََيطر البنك أم غير ذلك
.منع حامل البطاقة من إتمام ُمعاملة البطاقة
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الت َّعويض
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INDEMNITY

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.
21.

 لحيالُما، أو،ي تاجر
ال سل لع أو الخدمات ال ُمقدَّمة إلى حامل البطاقة من قِبل أ ل
ي تََاجر ل ُمعََاملََة
ي إخالس أو عََدم تنفيََذ من قِبََل أ ل
 عن أ ل،ينطبق ذلََك
.بالبطاقة

ي خسَائر وأفَرار
يتع ل د حامل البطاقة ويوافق على تعويض البنك عن أ ل
 قد، دَََََوا دء أةان قانونيلة أم غير ذلك،والتزامات وتكاليف ومصَََََاريف
يتكبَّدها البنك بسَََََََبب هذه ل
ي إخالس ب ا أو إنفاذ
الشَََََََروط واألحكام أو أ ل
حقوق البنك لوفق المنصوص عليل في ال ل
.شروط واألحكام الماولة

GENERAL

أحكام عا َّمة

-21

ي ووائق إفَََََََافيلة قد يطلُب ا البنك من حين
يتع ل د حامل البطاقة بتوقيع أ ل
.إلى خر
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يحِ لق لبنك دبي التجاري تعيين وةيل لتحصيل جميع المبالغ ُم ستحقَّة الدلفع
بموجب هذه ال ل
.شروط واألحكام
من حامل البطاقة إلى البنك
ِ
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 وادَََََََتخََدام هََذه،ي تعليمََات
ُفوا حََامََل البطََاقََة البنََك بتسَََََََجيََل أ ل
ِي ل
ي إجراءات قانون يل ة
ي محكمة أو في أ ل
التلسَََََََجيالت ةدليل إوبات لدى أ ل
.أخرى
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21.4.
The rights and remedies provided under these Terms and
Conditions are cumulative and not exclusive of any rights or remedies
provided by law.

تكون الحقوق والتلدابير االنتصََََََافيلة الوارد في هذه ل
الشََََََروط واألحكام
.ينإ علي ا القانون
ي حقوق أو دب ِل انتصاي
ل
تراةميلة وال تستلالني أ ل
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21.5.
These Terms and Conditions are binding upon the
Cardholder and cannot be assigned to anyone else.

تُعلد هذه ل
ُ الشََََروط واألحكام ُم ِلزمة لحامل البطاقة وال يجوص الت ل
ناصس عن ا
.ي شخإ خر
إلى أ ل

5-21

21.6.
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.

 على دَََبيل المالاس،َََ لمن،يجوص للبنك من حين إلى خر تنظيم حمالت تت
،والرَََّيد الدلائن على ةشَََف الحسَََاب
 ال دايا ونقاط الوالء ل،ال الحصَََر
ُ ب لح
 على،خاّة ل ذه الحملة
يث تكون ة لل حملة مشفوعة بشروط وأحكام
ل
الخاََََّة باالقتِران ل
ل
ج
بالشََََروط واألحكام
واألحكام
روط
ََََالش
هذه
أ
قر
ل
أن ت ُ ل
.العا لمة المعموس ب ا

6-21

21.7.
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.

ً َالشَروط واألحكام منفصَ ًَال ومس
يكون ة ٌّل من هذه ل
َتقال ومتمي ًلزا عن باقي
ل
ي شَََََََرط أو حكم
 بُطالن أ ل، ي وق
 في أ ل، وإذا تبيَّن.الشَََََََروط واألحكام
واحد أو أةالر من هذه ل
الشَََََََروط واألحكام أو و ل ُب عدم قانونيلتل أو تعذَّر
ََََََار ََََََّحة وقانونيلة وقابليلة تنفيذ باقي ل،ُ ال تتأوَّر أو ت،تنفيذه
الشََََََروط
.واألحكام بذلك
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21.1.
The Cardholder undertakes to sign such further documents
from time to time as required by the Bank.
21.2.
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.
21.3.
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.

21.8.
The Bank may at any time waive any of these Terms and
Conditions or any default or breach by the Cardholder, provided that
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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.
21.9.
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.
21.10. 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 nonadherence 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.

22.

8-21

أن يُحكلم ويكون ُملزل ًما ب ذه ل
يوافق حامل البطاقة على ج
الشََََروط واألحكام
 ةما،الردََََوم والمصََََاريف المنشََََور من قِبل البنك
جدوس ل
إفََََافةً إلى ل
ل
يوافق على ج
ي إجراء يراه منادبًا حاس عدم التزام
ُفوا البنك باتخاذ أ ل
ِ أن ي ل
.ي شكل من األشكاس
حامل البطاقة بأ ل
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يوافق حامل البطاقة على التزامل ب ذه ا ل
 وبأنلل دَََيكون،لشَََروط واألحكام
ي يتلخذه
قانون
غير
أو
ي
قانون
إجراء
ي
 بما في ذلك أ ل،عُرفَََََة لل ُمسَََََاءلة
ل
ل
 حاس انت اك حامل البطاقة ل ذه ل،البنك في حق حامل البطاقة
الشَََََََروط
 ج، لوفق تقََديره ال ُمطللق، ويجوص للبنََك.واألحكََام أو عََدم التزامََل ب ََا
أن
ُقرر اةجراءات ال ُمز لمع اتلِباع ا وال رامة التي قد يفرفَََََََ ا على حامل
ي ِل
.البطاقة
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ال َمقاصَّة
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ي ل
مقاَََََّة عا لم أو حقوق أخرى يكفُل ا القانون لبنك
حق
ل
باةفَََََافة إلى أ ل
 يوافق حامل البطاقة الرئيسَََََََ يلة على أ لنل يجوص لبنك دبي،دبي التجاري
 بدم وتوحيد،ي وق ودُون إشََََعار
 في أ ل، لوفق تقديره ال ُمطللق،التجاري
 إلى،َََََا ُمن،ي أو بالتل
 بشَََََكل فرد ل،ي حسَََََابات تؤوس ملكيلت ا
جميع أو أ ل
ي مكان
حامل البطاقة لدى بنك دبي التجاري م ما ي ُكن وَََََََّف ا وفي أ ل
ومقاََََّة أو
،ي عملة أخرى
ل
ةان ودََََوا دء أةان بالدرهم اةماراتي أم بأ ل
ي حسَََََابات من هذا القبيل
ي مبلغ موجود في ل
الرَََََّيد الدلائن بأ ل
تحويل أ ل
من أجل أو إصاء دداد جميع المبالغ ال ُم ستحقَّة إلى بنك دبي التجاري على
تخإ حامل البطاقة لدى
ي حسََاب حسََابات) أخرى
ل
حسََاب البطاقة وأ ل
ُ
ي مكان ةان ودَََََوا دء أةان
أ
وفي
ا
وَََََّف
ن
ك
ي
ما
بنك دبي التجاري م
ل
 ويجوص للبنك فِعل ذلك بصَََََََري،ي عملة أخرى
بأ
أم
بالدرهم اةماراتي
ل
النلظر عن ل
أن األرََََّد في تلك الحسََََابات والمبالغ ال ُمسََََتحقَّة قد تكون
بموج بل بنك دبي
ُفوا حامل البطاقة
ِ
ِ  وي ل،غير ُمعبَّر عن ا بنف العُملة
مقاَََََََّة أو تحويل من هذا القبيل
ي دم أو توحيد أو
ل
التجاري بمواصنة أ ل
الصري السل ائد المعموس ب ا لدى
بإجرائل التلحويل الالصم للعُملة بأدعار ل
.بنك دبي التجاري والتي يُحدلِدها البنك لوفق تقديره ال ُمطللق
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ي
ل را تمكين بنََك دبي التجََاري من الحِ فََا على دَََََََالمََة التزام أ ل
َََََائي أو أمر، بمجرد إَََََّدار أمر ق، بما في ذلك حامل البطاقة،طري
ي أدباب أخرى
 أو أل ل، أو إوبات إفالس أو إعسار حامل البطاقة،ادتدعاء
 وفَََََََع، ي وق
 في أ ل، يجوص لبنك دبي التجاري،ًيراها البنك منادَََََََبة
ي أمواس يت لم تلقلي ا
 على أ ل،ي فتر صمن يلة يراها البنك معقولة
 أل ل،واةبقاء
ي فمان
لنإ هذه االتلفاقيلة أو
أو ادتردادها أو تحصيل ا طِ بقًا
ل
ِ
بموجب أ ل
بحسَََب ما يراه بنك دبي
الخاص بحامل البطاقة
الرَََّيد الدلائن
ل
 في ل،خر
ل
ي التزام ودَََََََيق من جانب بنك دبي التجاري
التجاري منادَََََََ بًا دُون أ ل
ي جزء من ا إصاء أو من أجل دََََََداد المبالغ
الدََََََتخدام تلك األمواس أو أ ل
.ّد للبنك
ال ُمستحقَّة ال ُمتر ِ ل
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ْ
انفصا عن ال َمعلومات
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 ويسَََََ لمح لل،ي غير قابل لرل اء
 بشَََََكل ن ائ ل،ُفوا حامل البطاقة البنك
ِي ل
 بما في،الخاّ َة بحامل البطاقة و أو شََؤونل
باةفصََاس عن المعلومات
ل
 وتقديم ا إلى الج ات، حسََََََاب حامل البطاقة، دُون حصََََََر أو قيد،ذلك
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SET OFF

22.1.
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 setoff 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.
22.2.
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.

23.

ي من هذه ل
ُ  الت ل، ي وق
الش َروط
ناصس عن أ ل
 في أ ل،يجوص لبنك دبي التجاري
 شََريطة ج،ي تقصََير أو إخالس من قِبل حامل البطاقة
أن
واألحكام أو عن أ ل
تناصس أو ج
 وال يجوص ج، هذا.ناصس خلطيًّا
ُ ي
ُ يمنلح البنك هذا الت ل
أن
ُفترا أ ل
أن ي ل
ي فعِل يقوم بل البنك أو ليمتنِع عن
ِ يُسََََتدلس عليل
فََََمنيًّا أو يُسََََتنت ل من أ ل
ل
 لإال ج،أدائل
ُ ي
ُ
تناصس ويت لم
بأ
لد
ت
ُع
ي
و
،هذا
.ًّا
ي
لط
خ
س
ناص
ت
ال
بذلك
البنك
س
ُصر
ل
ل
ِ أن ي
ُ العمل بل فقق على أنلل
 وال يت لم،الخاََََّة ال ُمرت ِبق ب ا
تناص دس عن المسََََألة
ل
ي من ال ل
ُ اعتباره
.شروط واألحكام الماولة
تناص ًال أو إعفا ًء من أ ل

DISCLOSURE OF INFORMATION

23.1.
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,
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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.
23.2.
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.

 أو ال ُمتناصل س إلي م من جانبل أو، أو فروعل، أو شَََََََرةائل،التلنظيميلة للبنك
 ويجوص للبنك لوقتما شَََاء.فوا من قِبل البنك
َّ ي طري خر ُم
وةالئل أو أ ل
 لحسََبما وعندما يرى،التلحقوق من دََالمة الوفََع االئتماني لحامل البطاقة
.الرجوع إلى حامل البطاقة
 دُون ل،ذلك الص ًما
يوافق حامل البطاقة على اةفصَََََََاس عن ر جقم البطاقة أو عنوان حامل
البطََاقََة الوارد في نموذج ل
ي عنوان خر لحََامََل البطََاقََة
 أو أ ل،الطلََب
بحسَََََب اةشَََََعار األخير ال ُموجَّل من حامل البطاقة إلى البنك بذلك طِ بقًا
ل
»ي بنك أو إلى فيزا الدلوليلة «فيزا إنترناشوناس
 إلى أ ل، أعاله1-11للبند ف
 أو إلى التجلار،ما دترةارد الدلوليلة «مادترةارد وورلدوايد» أو خلفائ م
.واألطراي المعنيلة األخرى
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ت َغيير الشرروط
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 َوفق تقرررديره ال ُمط َلق،وُّر
 من،يجوز لبنرررك دبي التجررراري
ٍ حين إلى
ٍ
الشرررررررروط واألحكرام
ّ  تغيير وا أو تعرد يل وا أو إ بدال،نفردة
ِّ وإراد ته ال ُم
الر سوم
ّ الر سوم والمصاريف وا أو طريقة احتساط
ّ الماثلة وا أو جدول
ُ  بح،والمصاريف
،ورا
َيث يُ ص ِّبح ذلك سار ايا و ُملز اما على حامل البطاقة ف ا
) يو اما إلى حامل البطاقة60( إشررررعار مدّته سررررتين
البنك
شررررريطة تقديم
ٍ
 سررررررواء،بهذا الت ّغيير وا أو الت ّعديل وا أو انبدال قَبل دُّوله حيّز الت ّنفيذ
بخي وسررررررريل ٍة أُّرى يراها البنك
ّ أت ّم ذلك َُّطيًّا أو عن طريق النّشرررررررر أو
.مناسبة
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ي ت يير في هذه
يُعتبلر االحتفا بالبطاقة أو ادَََََََتخدام ا بعد تاريخ نفاذ أ ل
ً الشَََََََروط واألحكَام بمالَا بة
ل
قبوال لتلَك الت ل ييرات دُون تحفلظ من جانَب
ل
 يلزم،قترس
م
ال
يير
ت
لل
البطاقة
حامل
قبوس
عدم
حاس
وفي
.البطاقة
حامل
ُ ل
ي
عندئذ على حامل البطاقة إن اء ادََََََتخدام البطاقة
ِ
بموجب إشََََََعار خلط ل
.ُمسبلق يُق ِدلمل إلى البنك ب ذا ال ُمفاد
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ت َحويل ال ِّبطاقة
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 إشَََََََ عار الب نك خلط يًّ ا ب لعز مل على، ي و ق
 في أ ل،يجوص ل حا مل الب طا قة
َََََََع طلب،ويخ
.تحويل بطاقتل الحالية إلى بطاقة أخرى يُقدلِم ا البنك
ل
ي ردََوم ُمطبَّقة ل را إجراء هذا
حامل البطاقة إلى موافقة البنك ودفع أ ل
ي شَََََََروط وأحكَام قَد يطلُب َا البنَك في هَذا
التلحويَل والموافقَة على أ ل
.صدد
ال ل
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25.2.
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.

 يت لم عندئذ تحويل،إذا وافق البنك على طلب حامل البطاقة بتحويل بطاقتل
الردََََوم وااللتزامات األخرى القائمة على حسََََاب البطاقة الحالية
جميع ل
 ومن ال لمف وم أنلل حاس موافقة البنك على، هذا. إلى حساب البطاقة الجديد
 يت لم تحويََل برنََام المكََافََيت أو غير ذلََك من المزايََا،تحويََل البطََاقََة
بموجب برنام والء العُمالء ال ُمطبَّق على
كتسَََبة على البطاقة الحالية
ال ُم ل
ِ
ي برام أو مزايا أخرى ُمطبَّقة
البطاقة الحالية إلى برنام المكافيت أو أ ل
. وذلك لوفق تقدير البنك،حولة
َّ على البطاقة ال ُم
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25.3.
At its sole discretion, the bank may decide to convert the
card to a different product type as it deems fit.

 اتلخاذ قرار بتحويل البطاقة إلى نوع خر، لوفق تقديره وحده،يجوص للبنك
.سب ما يراه منادبًا
من المنتجات بح ل
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ُرسوم الت َّمويل
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َََََع ردَََََوم التلمويل الاللابتة إلى ل،تخ
ُقرره البنك لوفق
الزياد
بحسَََََب ما ي ِ ل
ل
ل
ل
 وفي حاس وجود دفعات ُم تأ ِخر الدلفع.الخاص من حين إلى خر
تقديره
ل
 تُطبَّق عندئذ ردَََوم تمويل ةما هو وارد في جدوس،على حسَََاب البطاقة
.الردوم المعموس بل لدى البنك
ل
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24.

VARIATION OF TERMS

24.1.
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
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.
24.2.
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.
25.

CARD CONVERSION

25.1.
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.

FINANCE CHARGES

26.1.
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.
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26.2.
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.
26.3.
The Finance Charges shall be calculated by applying the
applicable interest rate on the difference between the Total Amount
Due and the payment received from the Transaction date to the
payment date as well as on the amount of each new transaction being
posted to the Cardholder’s Account since that Statement Date until
the Bank receive the payment in full.
26.4.
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
more in interest/profit/Fees and it will take longer to pay off its
outstanding balance.

يُقيلِد البنك ردوم التلمويل على حامل البطاقة باألدعار ال سلائد الوارد في
ُ  ب لح،الردََوم المعموس بل لدى البنك
فرا ردََوم التلمويل على
جدوس ل
يث ت ُ ل
ً
ل
حامل البطاقة عند عدم دَََََداد إجمالي المبلغ ال ُمسَََََت لحق ةامال في أو قبل
.تاريخ ادتحقاق الدلفع
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يت لم حسَََاب ردَََوم التلمويل بتطبيق دَََعر الفائد المعموس بل على الفارق
بين إجمالي المبلغ ال ُمسَََت لحق والدلفعة ال ُمسَََتللمة من تاريخ ال ُمعاملة وحتى
تاريخ الدلفع باةفََََافة إلى مبلغ ة لل ُمعاملة جديد يت لم قيدها على حسََََاب
.حامل البطاقة منذ تاريخ ذلك الكشف وحتى ادتالم البنك للمبلغ بالكامل
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يُشَََ ِ لجع البنك حامل البطاقة على دفع إجمالي المبلغ ال ُمسَََت لحق بالكامل في
قرر حامل
 وإذا ل.الردَََََوم وردَََََوم التلمويل
ة لل شَََََ ر تفاديًا الحتِسَََََاب ل
البطاقة دفع الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسَََََََت لحق أو أداء دفعة جزئ يلة بمبلغ أقل
 يتح لمل عندئذ حامل البطاقة ةامل المسؤوليلة،من إجمالي المبلغ ال ُم ست لحق
عن دفع ل
 ويتف ل م ل،الزياد في ردَََََََوم التلمويل
أن األمر قد يسَََََََت ِرق وقتًا
ي
أ
إجراء
عدم
ََريطة
َ
ش
َّد
د
ََ
َ
س
م
ال
غير
القائم
ََيد
َ
ّ
الر
ََوية
َ
لتس
بكالير
أطوس
ل
ُ
ل
.ُمعاملة جديد على البطاقة
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 في حاس دفلع حامل البطاقة الحدل األدنى للمبلغ ال ُمست لحق فقق عن ة لل فتر أو مبلغ:تنبيه
، فإنَّل يدفع فائد ً رب ًحا ردََََََو ًما أةالر،أقل من إجمالي المبلغ ال ُمسََََََت لحق
الرّيد القائم غير ال ُمسدَّد على حسابل وقتًا أطوس
وديست ِرق دداد ل

26.5.
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).

 ليعت ِبر،يقر العميل بأنلل حاس عدم قيامل بدفع الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسَََََت لحق
ل
 ويتعيلن عندئذ دفع ردََوم وفوائد إفََافيلة،السَداد
تخللفًا عن َل
ِ البنك العميل ُم
 وبعد.للردَََََوم وردَََََوم التلمويل التي يت لم اةبالغ ب ا من قِبل البنك
طبقًا ل
 يت لم إشَعار،) أشَ ر دُون دفع الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسَت لحق3 مرور والوة
يتعرا إلى اتلخاذ إجراءات قانونيلة
العميل بتخللفل عن ل
 وبأنلل قد ل،السََََََداد
ً
الرَََََّيد القائم غير ال ُمسَََََدَّد إفَََََافة إلى جميع
في حقلل من أجل دَََََداد ل
 عبال دَََََََبيل المالاس ال،الت ل كاليف والمصَََََََاريف ال ُمتك بَّد بما في ذلك
.)والردوم ال ُمترتِبة ال ُمستحقَّة
 الفوائد ل،الحصر

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.

 لن يكون،السَََََداد
،هذا
 في حاس تخللفل عن ل،ويقر العميل ويوافق على أنلل
ل
الوةالء ال لميدانيين التلابعين لبنك دبي التجاري
ا
ُفو
ي
و
اعتراا
ي
أ
ُ
لديل ل
ِل
بزيار مح لل عملل عمل ا و أو مكان إقامتل إقامت ا في مساعي م ةنشاء
ي اعتراا في هذا
 ويتناصس العميل.اتلصَََََاس
ِ
بموجبل عن حقلل في إبداء أ ل
ل
الوةالء ال لميدانيين
ُ  بلل ويؤ لةِد على أنَّل دََََوي يتعاون تتعاون مع،الشََََأن
فوفَََََََين من قِبل بنك دبي التجاري في ج ودهم للخروج بحسَََََََابل
َّ ال ُم
.حساب ا م لما هو عليل من إخالس وتخلوف عن السلداد

26.6.
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.

) بالمئة5  أ) ما يُعا ِدس نسَََبة خمسَََة:يكون الحدل األدنى للمبلغ ال ُمسَََت لحق
،) درهم100 من إجمالي المبلغ ال ُمسَََََََت لحق؛ أو ب) مائة درهم إماراتي
.أيو ما األعلى
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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.

ُفوا البنك و أو من
 ل،عند إَََََََّدار البنك للبطاقة إلى العميل
ِ يقر العميل ويوافق وي ل
ي ودَََََََيلة يراها البنك معقولة لطلب موافقتل على
ُ ينوب عنل للت ل
واَََََََّل معل عبر أ ل
 أو ةردَََاس،االدَََتفاد من شَََراء بعض منتجات البنك التي قد يجدها البنك مالئمةً لل
ي عروا ترويج يلة أو حمالت أو عروا أو إطالق منتجات أو عروا جديد أو
أ ل
ُ  ب لح،ي نوع
يث تكون المنت جات المعروفََََََََة على العم يل متواف قة مع
إعال نات من أ ل
ل
،www.cbd.ae الشََََروط واألحكام العا لمة المنشََََور على الموقع اةلكتروني للبنك
وعلى ج
أن يحتفظ العم يل بالحقوق ال كام لة وال لتا مة دُون ق يد في قبوس أو رفض المنت
.)المنتجات) المعروا المعروفة
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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.
28.

أن يُسََََََتلالنلى من االتلصََََََاس أو ج
إذا رغِب العميل في ج
أن يتوقلف ادََََََتالمل لالتلصََََََاالت
556  يُمكِن للعميل االت ل صاس بالبنك على الر جقم،وال ُمرادالت الت ل سويقيلة من جانب البنك
. لطلب االدتالناء من ال ُمرادالت600 575

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
f)
Any other mode of communication as consented by the
Cardholder or the Bank deems as a reasonable mode of
communication

29.

االتِّّصاالت م العَميل
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يجوص للبنك ج
ي من ودَََائل االتلصَََاس
أن
ل
يتواَََّل مع العميل بادَََتخدام أ ل
:التلالية
ل
.دجالت البنك وما يُقدلِمل حامل البطاقة
سب
البريد اةلكتروني ح ل

)أ

ل
.دجالت البنك وما يُقدلِمل حامل البطاقة
سب
البريد ال ُمسجَّل ح ل

)ب

.خدمات البريد السلريع

)ج

) إلى ر جقمSMS – الردََائل القصََير
الردََائل
ل
النصََية خدمة ل
ل
حسَََب دَ ل
ََجالت البنك وما يُقدلِمل حامل
ال اتف ل
الجواس ال ُمسَََجَّل ل
.البطاقة

)د

الجواس ال ُمسَََََجَّل
المكالمات ال اتفيلة على ر جقم ال اتف أو ال اتف ل
ل
.دجالت البنك وما يُقدلِمل حامل البطاقة
سب
ح ل

)ه

بحسََََب ما يت لم الموافقة عليل من قِبل
ي ودََََيلة اتلصََََاس أخرى
ل
أ ل
. ويراه البنك وديلة اتلصاس معقولة،حامل البطاقة

)و

CARD LOYALTY PROGRAMS

29.1.
The Bank offers the following Loyalty Programs on its Cards,
namely:
a)
b)
c)

CBD Rewards
Smiles Points
Cashback

29.2.
The Bank may at its own discretion cease, extend, introduce
a Loyalty Program by informing the Cardholder in advance.
29.3.
The reward points are the rewards Cardholder earns in
whatever form i.e. CBD Rewards, Smiles Points or Cashback on select
Retail Purchases.
29.4.
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.
29.5.
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

الوالء الخاصّة بالبِّطاقة
َ بَرامِّ ج
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:الوالء التلالية على بطاقاتل
يُقدلِم البنك برام ل
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.مكافيت بنك دبي التجاري

)أ

.»Smiles« نقاط دمايلز

)ب

.االدتِرداد النلقدي

)ج

ي برنام
 لوفق تقديره،يجوص للبنك
ل
 إيقاي أو تمديد أو طرس أ ل،الخاص
. بإبالغ حامل البطاقة بذلك ُمسبقًا،والء

2-29

ي
ِ نقاط المكافيت هي عبار عن المكافيت التي يل
كتسَََََََب ا حامل البطاقة بأ ل
 بمََا يعني مكََافََيت بنََك دبي التجََاري أو نقََاط دَََََََمََايلز،شَََََََكََل ةََان
» أو االدَََََََتِرداد النلقََدي على ُمعََامالت لSmiles«
الشَََََََراء بََالتلجزئََة
. ال ُمختار

3-29

 يكون حساب بطاقتل ّحي ًحا وّال ًحا وفي وفع،ي حامل بطاقة
يحِ لق أل ل
 ال ُمشََََارةة في،الخاص
بحسََََب ما يُحدلِده البنك لوفق تقديره
،ي دََََليم
ل
ل
مال ل
برنََام الوالء وةلسََََََََب مكََافََيت بنََك دبي التجََاري نقََاط دَََََََمََايلز
 ويُمكِن،» ادَََََََتِرداد نقَََدي ةمَََا هو ُمطبَّق على البطَََاقَََةSmiles«
.ادتردادها الحقًا عن المكافيت المزايا المعروفة من خالس المكافيت

4-29

 ودُون إشَََََََعار ُمسَََََََبلق أو التزام تِجاه حامل، ي وق
 في أ ل،يحِ لق للبنك
 إن اء برنام الوالء و أو إل اء و أو ت يير،ي شَََََََكل ةان
البطاقة بأ ل
 و أو ت يير ل،مزاياه أو ِدََماتل
الشََروط واألحكام ال ُمبيَّنة في هذه االتلفاقيلة
 و أو دََحب أو ت يير ال ُمشََارةين في برنام،أو اةفََافة إلي ا أو حذف ا
، و أو تعديل أو تقييد قيمة نقاط الوالء و أو طريقة ادَََََََتردادها،الوالء

5-29
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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.
29.6.
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.
29.7.
Reversals / part reversals of Card Transaction(s) for
whatever reason, will result in the respective Loyalty Points being
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.
29.8.
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.
29.9.
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.
29.10. 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.
30.
30.1.

ُ  ب لح،الحق في تل لقي نقاط الوالء شََََََ ريًّا
ل
يث يت لم إيداع
يكون لحامل البطاقة
ُقرره البنك لك لل
هذه النلقاط في حسَََََاب الوالء
الخاص بل ل
ل
بالسَََََعر الذي ي ِ ل
الخاص
درهم إماراتي ُمعدَّس االةتِساب) يت لم تحصيلل من حساب البطاقة
ل
ل
بل عن ُمعامالت ل
بالحق في ت يير النلسََب
 ويحتفظ البنك.الش َراء بالتلجزئة
حصَََل من حسَََاب حامل
م
ال
َّد
د
ح
م
ال
المبلغ
)ب
و
الممنوحة؛
بين أ) النلقاط
َّ ُ
ُ
ُ
ل
ي وق ودُون الحاجة
أ
في
الحق
هذا
ََة
َ
ممارد
للبنك
ِن
ك
ُم
ي
يث
 ب لح،البطاقة
ل
، ومن ج ة أخرى.إلى توجيل إشَََََََعار ُمسَََََََبلق بذلك إلى حاملي البطاقة
ل
الحق في تحديد الحدل األقصَََََََى لعدد نقاط الوالء التي يُمكِن
يكون للبنك
لحامل البطاقة اةتسََاب ا إفََافةً إلى ال ُمعامالت ال ُمس َتلالنا من ةلسََب نقاط
.الوالء
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،ي دبب ةان
 أل ل،يؤدلي إل اء اةل اء ال ُجزئي ل ُمعاملة ُمعامالت) البطاقة
إلى ج
عك ما يتلصَََل ب ا من نقاط الوالء في فتر ةشَََف الحسَََاب
أن يت لم ل
 والتي قد،التي ت لم في ا إل اء اةل اء ال ُجزئي ل ُم عاملة ُم عامالت) البطاقة
تختلِف عن فتر ةشَََََََف الحسَََََََاب التي ت لم خالل ا إتمام ُم عاملة البطاقة
.المعنيلة في األّل

7-29

،ي حاس من األحواس
لزما وال
ل
ً ال يكون البنك ُم
 بأ ل،ي مسَََََََؤول يلة
يتحمل أ ل
ي دَََََََلع أو خدمات أو عن
ي طري والث عن أ ل
تِجاه حامل البطاقة أو أ ل
ي
جود وأداء هذه ل
السََََلع أو الخدمات ال ُمسََََتردَّ من ال ُمقدَّمة بوادََََطة أ ل
ي طري وا لث بمو ِجب لوف ًقا
 أو أ ل،أو تاجر، زود خد مة
ِ  أو ُم ل،شَََََََر يك
ي
 ويل ِجب على حاملي البطاقات طلب التلعويض وتوجيل أ ل.لبرنام الوالء
السَََََلع والخدمات إلى ل
 أو،الشَََََريك
شَََََكاوى أو تعليقات فيما يتعللق ب ذه ل
 أو ل،أو التلاجر، زود الخدمة
.الطري الاللالث ال لمعنِي
ِ ُم ل
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بالحق في ت عد يل حذي أو ل
ل
 من،طرس بر نام والء جد يد
يحتفِظ الب نك
 على ج،خاص
ي برنام والء
حين إلى خر لوفق ت قديره ال
ل
َََََََ َّمن أ ل،أن يُت
جديد يُقدلِمل البنك تلقائيًّا في ويُحكلم بوادََطة هذه ل
الش َروط واألحكام و أو
ل
ّة بال ل
ال ل
 والتي يوافق حامل،)الطري الاللالث
شريك
شروط واألحكام الخا ل
.البطاقة على االلتزام ب ا

9-29

قرأ هذه ل
الشَََََََروط واألحكام باالقتِران بشَََََََروط وأحكام برنام الوالء
تُ ل
.ي وال ُمتاحة إلى حامل البطاقة على الموقع اةلكتروني للبنك
عن
ال لم ل
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صوصيَّة
سِّياسة ال ُخ
ِّ
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جَم واستِّخدام ال َمعلومات
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PRIVACY POLICY
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.

30.2.

ي من هذه األفعاس قد يُخفلِض قيمة نقاط الوالء المتراةمة
ٌّ حتى وإن ةان أ
 ودَََََيكون، هذا. ويلتزم حامل البطاقة ب ذه الت ل ييرات والتلعديالت،بالفعل
.الص َدد ُمتا ًحا على الموقع اةلكتروني للبنك
ما يُسََت لجد من أحكام في هذا ل
وتقع على عاتق حامل البطاقة مسَََََََؤول يلة ال لتأ وةد من البقاء على ل
اطالع
تطرأ
ي ت ييرات ل
 باألحكام ال ُمتعلل قة بالبطاقة وأ ل،ً في األوقات ةا لفة،وعلم
 ويكون قرار البنك بشأن جميع المسائل ال ُم َََََََتعللقة ببرنام الوالء.علي ا
.ن ائيلة و ُم ِلزمة لحامل البطاقة

How the Bank Uses Personal Information.

The Customer hereby consents that the Bank may use Personal
Information:

ُقصََََََََد
ال لمعلومََات الشَََََََخصَ َل
 ي ل: َََََََيَة التي يج لمع ََا البنََك عبر اةنترن
بالمعلومات الشخصيلة معلومات التلعريف الشخصيلة مالل المعلومات التي
يُقدلِم ا العميل من خالس النلماذج أو االدَََََتطالعات أو ل
الطلبات التلطبيقات
 بما في ذلك االدََََم أو العناوين، أو الحقوس األخرى عبر شََََبكة اةنترن
َديَ ة أو عنََاوين البريََد اةلكتروني أو أرقََام ال ََاتِف أو الفََا جة أو
البريَ َل
.الجواس أو أرقام الحسابات
ل
كيف يستخدِّم البنك ال َمعلومات الشخصيّة

2-30

:يوافق العميل على أن يستخدِم البنك المعلومات الشخصيلة
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i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.
xii.

to respond to the Customer’s inquiries and fulfill his/her
requests; or to send E-advices;
to send the Customer important information regarding the
CBD Site, changes to terms, conditions, and policies and/or
other administrative information;
to send the Customer marketing communications that the
Bank believes may be of interest to the Customer;
to personalize the Customer’s experience on the CBD Site by
presenting content, ads or offers tailored to him/her;
to allow the Customer to apply for products or services and
evaluate his/her eligibility for such products or services;
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;
to allow the Customer to participate in surveys,
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;
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;
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;
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;
to enhance the CBD Site, identifying usage trends and
determining the effectiveness of promotional campaigns;
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.

للرد على ادََََتفسََََارات العميل وتلبية طلباتل طلبات ا؛ أو لتقديم
ل
.االدتِشارات اةلكترونيلة

)1

ةردََََََََاس معلو مات ها لمة إلى العم يل بشََََََََأن موقع ب نك دبي
 والت ل ييرات في ل،التجاري
والس َيادََات و أو
الش َروط واألحكام
ل
.غير ذلك من المعلومات اةداريلة

)2

ةردَََاس ُمرادَََالت تسَََويقيلة يعتقِد البنك بأنل ا قد تكون فَََمن
.اهتمامات العميل

)3

لتخصَََََََيإ تجربة العميل على موقع دبي التجاري من خالس
خصَََصَََة ُمسَََت دِفة لل
َّ تقديم محتوى أو إعالنات أو عروا ُم
.ل ا

)4

للسَََََََ ماس للعم يل بالت قدلم بط لب لل ُحصَََََََوس على المنت جات أو
ل
الخدمات وتقييم أهليتل أهليت ا وادَََََََتحقاقل ادَََََََتحقاق ا ل ذه
.المنتجات أو الخدمات

)5

هويَ ة و أو موقع العميََل بمََا يُتيح الوَََََََّوس إلى
للتلحقوق من َل
حسَََاباتل حسَََابات ا وإجراء ال ُمعامالت عبر اةنترن والحفا
على التلدابير التي ت دي إلى منع االحتياس وحماية أمن الحسََاب
.والمعلومات الشخصيلة

)6

والس َحوبات على
للس َماس للعميل بال ُمشََارةة في االدََتطالعات
ل
ل
الجوائز والم سابقات والعروا التلرويجيلة ال ُم شابِ ة وإدار هذه
 ويكون لبعض هذه األنشََطة قواعد إفََافيلة قد تحتوى.األنشََطة
على معلومات إفافيلة حوس ةيفيلة ادتخدام و ُمشارةة المعلومات
.الشخصيلة

)7

خاَََّة ببنك
ي أدوات تخطيق مالي
ل
ل
للسَََماس للعميل بادَََتخدام أ ل
ل
َّ َعلم َا ب
تتطل َب منََل
َأن بعض أدوات التلخطيق
ً ،دبي التجََاري
من ا تقديم معلومات شَََََََخصَََََََيلة بينما ال يتطللب البعض ا خر
 وقد يت لم تخزين المعلومات التي يت لم إدخال ا من قِبل العميل.ذلك
في إحدى أدوات التلخطيق هذه للوََََّوس إلي ا وادََََتخدام ا في
 ويكون للعميل ج.المستقبلل
.أن يختار عدم حفظ المعلومات

)8

لتوحيد معلومات الحسَََََََاب المالي للعميل في موقع واحد على
عري على المنتجات أو الخدمات التي قد
شَََََََبكة اةنترن ؛ والت ل و
.تُالير اهتمامل اهتمام ا؛ وتقديم العروا إليل إلي ا

)9

للتلجميع من خالس ّفحاتنا على ّفحات التلوا ّل االجتماعي
والتلفاعالت مع العميل لل ُمسَََََاعد في التلحقوق من هويلتل هويلت ا
 ويجوص للبنك القيام بدم هذه المعلومات.وحالة حسابل حساب ا
.مع المعلومات ال ُمتوفلِر لديل بالفِعل

)10

لتحسََََََين موقع بنك دبي التجاري وتحديد اتلجاهات االدََََََتخدام
.والوقوي على مدى فعالية الحمالت التلرويجيلة

)11

، وةشَََََََف االحتياس ومنع حدوول،ةدار المخاطر والتلحكم ب ا
 وااللتزام باةجراءات القانون يلة،واالمتالاس إلى القوانين والللوائح
.األخرى و ُمتطللبات إنفاذ القانون

)12

َمعلومات أُّرى يج َمعها البنك عبر انّترّخ
30.3.

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
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ي معلومات بخالي المعلومات الشخصيلة
تتمالَّل المعلومات األخرى في أ ل
 مِ الََل،تكشَََََََف عن هويلتََك ال ُمحَدَّد أو ال تتعلَّق ُمبََاشَََََََر بفرد
ِ التي ال
معلومات ال ُمتصَََََفلِح والمعلومات التي ت لم جمع ا من خالس ملفلات تعريف
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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.

االرتباط «ةوةيز» وارتباطات التلع وقب «عالمات البِكسَََََََل» والتلقن يلات
األخرى والمعلومات الديموغراف يلة وغيرها من المعلومات التي يُقدلِم ا
العميل مالل تاريخ ميالده ميالدها أو دلخل أدَََََََرتل أدَََََََرت ا والبيانات
 ويُمكِن تحديد موقع العميل تلقائيًّا عند، هذا.ال ُمج َّمعة وغير ُمحدَّد ال ويلة
 إذا قام قام،الجواس
ادََتخدامل تطبيقات بنك دبي التجاري على ال اتف ل
وفَََََََح ل
أن بنك
َّ  ومن ال ُم.بتفعيل خدمات الموقع على هاتفل هاتف ا الذلةي
َاريخيَ ة ألدَََََََبََاب مختلِفََة
َدبي التجََاري يقوم بحفظ بيََانََات الموقع الت
َل
 وت لجدُر اةشار. أغراا التلسويق، على دبيل المالاس ال الحصر، لمن،تت
إلى ل
ي ادتخدام لبيانات
ي مسؤوليلة عن أ ل
أن بنك دبي التجاري لن يتح لمل أ ل
 بمََا في ذلََك نظََام تحََديََد،الجوالََة
َائيَ ة ال ُمتعللِقََة بََال واتف
الموقع التلقَ َل
ل
َاََََََََّة
 ال دَََََََيلمََا فيمََا ي ُخ ل،»GPS« المواقع العََالمي
إ البيََانََات الخَ ل
زودو خدمات ال واتف
ِ والشَََخصَََيلة التي تت لم إدارت ا ُمباشَََر ً بوادَََطة ُم ل
.الجوالة
ل
كيف يقوم البنك بجَم واستِّخدام ال َمعلومات األُّرى

30.4.

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.

ii.

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.
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.
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زودي الخدمات من طري والث بجمع
ِ يوافق العميل على قيام البنك و ُم ل
 على دََََبيل، يأتي من بين ا،المعلومات األخرى وادََََتخدام ا بعدل طرق
:المالاس ال الحصر
 يت لم جمع معلومات معينلة:الخاص بالعميل
من خالس ال ُمتصََََََفلِح
ل
ل
ل
ل
من خالس معظم ال ُمتصَََََََفِحات ونوع الج اص ودقة الشَََََََاشَََََََة
.وإََََّدار نظام التلشََََ يل ونوع ُمتصََََفِح اةنترن وإََََّداره
صحيح
مان التش يل السلليم وال ل،ويستخدِم البنك هذه المعلومات ل
.لموقع بنك دبي التجاري وألغراا أمنيلة

)1

 ل:»Cookies – بادَََََتخدام ملفلات تعريف االرتباط «ةوةيز
إن
مل لفات تعريف االرتباط هي مل لفات تحتوي أجزاء من معلومات
 وبالنلسَََبة إلى.يت لم تخزين ا ُمباشَََر ً على الج اص الذي تسَََتخدمل
مل لفات تعريف االرتباط التي يسَََََََتخدم ا البنك ف ي ال تحتوي
 وتس لمح.على المعلومات الشخصيلة غير ال ُم شفَّر وال تحتفِظ ب ا
ل
ملفَََات تعريف االرتبَََاط للبنَََك بجمع المعلومَََات مِ الَََل نوع
َََي ا، والفتر الزمنيلة التي يق،ال ُمتصَََفلِح الذي يسَََتخدمل العميل
والصَََََََفحات التي يقوم
في ادَََََََتخدام موقع بنك دبي التجاري
ل
ً َ،َََََيالتل ةعدادات اللل ة ف،بزيارت ا وتف
ََََال عن عالقة العميل
،أمني َة
 ويسَََََََتخ َدِم البنََك هََذه المعلومََات ألغراا ل،بََالبنََك
ولتسَََََ يل التلنقول في الموقع وعرا المعلومات بصَََََور أةالر
 من أجل جعل صيارتل صيارت ا لموقع بنك دبي التجاري، ةفاء
عري
َّ ي ُمحتوى ُمخ
 والت ل و،صإ لل ل ا
تجربة ذات طابع شخص ل
على الج اص الذي يسَََتخدمل تسَََتخدمل للوَََّوس إلى الخدمات
السََََََماس لل ل ا بادََََََتخدام منتجات وخدمات البنك عبر
ب دي ل
 ويقوم البنك بجمع معلومات إحصَََََََائيلة، هذا. شَََََََبكة اةنترن
حوس ادَََََََتخََدام موقع بنََك دبي التجََاري من أجََل التلحسَََََََين
ورّد االدتجابات على
 ل،ال ُمستمِ ر والدلائم لتصميم وأداء الموقع
 وفِ م ةيفيلة ادَََََََتخدام،اةعالنات وال ُمحتوى الذي يُقدلِمل الموقع
،والزوار لموقع بنََك دبي التجََاري
أَََََََّحََاب الحسَََََََََابََات
ل
وال ُمساعد في حل المسائل والتلساؤالت ال ُمتعللِقة بموقع بنك دبي
َََََََا،أي
 ةما يسَََََََتخدم البنك مل لفات تعريف االرتباط،التجاري
ً
. ألغراا الدلعاية واةعالن عبر اةنترن

)2

ُ يُمكِن للعميل اختيار فَََََََبق ج اصه ب لح
يث يرفُض قبوس مل لفات
 وتوفلِر غالب يل ة األج ز وال ُمتصَََََََ ِفل حات،تعريف االرت باط هذه
إعدادات لخصََََوََََّية العميل ب دي التلعا ُمل مع ملفلات تعريف
 فلن يحتاج تحتاج ِدََََوى إلى فََََبق وإدار إعدادات،االرتباط
ملفل َات تعريف االرتبََاط لك َ لل ج ََاص و ُمتصَََََََفلِح يسَََََََتخََدمََل
، غير أنلل إذا لم يقبلل العميل ملفلات تعريف االرتباط،تسََََتخدمل
الصََََعوبة في ادََََتخدامل ادََََتخدام ا
فقد يواجل تواجل بعض ل
لموقع ب نك دبي الت جاري وفي الوَََََََّوس إلى بعض المنت جات
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 لن يتم لكن البنك، على دَََََََبيل المالاس. والخدمات عبر اةنترن
 ل،طر ت
 ل، وقد ي،عري على ج اصه ج اصها
طر لرجابة
من الت ل و
ُ
ُ
ل
 ةما،على دؤاس تحدلي في ةل مر يدخل تدخل في ا إلى الموقع
صصة أو غير ذلك من
َّ قد ال يتم َّكن العميل من تلقلِي إعالنات مخ
 والتي قد تكون،العروا ال ُمسَََََََت ِد فة لل ل ا من جانب البنك
.مرتبطة باهتماماتل اهتمامات ا و ُمنادبة الحتياجاتل احتياجات ا
شارك البنك ال َمعلومات الشخصيّة؟
ِّ ُكيف ي
30.5.
i.

How The Bank Shares Personal Information
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.

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)

b)

v.

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
Personal Data sharing with Authorized Agents and other
third parties for purposes such as but not limited to
sales and marketing.

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

قلبل طلب ال ُحصَََوس على موافقة ُمتعامِ ل على ُمشَََارةة البيانات
 يل ِجب على البنك ج،الشخصيلة
أن يقوم ُم سبلقًا باةفصاس خلطيًّا إلى
َام َل عن نيلتََل في ادَََََََتخََدام و أو ُمشََََََََارةََة البيََانََات
ِ َال ُمتع
. ومع من دتت لم ُمشارةة البيانات الشخصيلة لل ُمتعامِ ل،الشخصيلة

)1

لي ِجب ج
 موافقتل، ب لمحض اختياره ومِ لء إرادتل،أن يمنلح ال ُمتعامِ ل
الصََََََريحة على طلب ادََََََتخدام ومشََََََارةة البيانات
موافقت ا ل
الشََََخصََََيلة من جانب البنك ألغراا التلسََََويق و أو نقل هذه
فوفَََين ألغراا التلسَََويق
َّ البيانات الشَََخصَََيلة إلى ُوةالئل ال ُم
.ال ُمباشر

)2

ل
الحق في لقبوس أو لرفض منح موافقتَََل موافقت َََا
تعَََامَََل
لل ُم
ِ
ل
َّ  ةما،الصَََََريحة
الحق ةذلك في طلب عدم مشَََََارةة
أن للعميل
ل
 وفي.بياناتل بيانات ا مع مجموعة شَََََََرةات بنك دبي التجاري
. لي ِجب إبالغ البنك بذلك،حاس عدم رغبت م في ُمشارةة البيانات

)3

ل
 في دَََحب موافقتل موافقت ا، لوقتما شَََاء،الحق
يكون لل ُمتعامِ ل
:ي م َّما يلي
أ
على
صريحة
ال ل
ل

)4

 بادََتالناء الحاالت التي،ُمعالجة البنك للبيانات الشََخصَيلة
تكون في ا البيانات الشَََخصَََيلة مطلوبة والصمة للعمليلات
ال ُمتعللِقة بمنتجات وخدمات ال ُمتعامِ ل؛ و

)أ

فوفَََََين
َّ الوةالء ال ُم
ُ ُمشَََََارةة البيانات الشَََََخصَََََيلة مع
 ولكن،وغيرهم من األطراي ال لالال الة ألغراا من قلب يل
. المبيعات والتلسويق،دون حصر أو تحديد

)ب

يوافق العميل على قيام البنك ب ُمشََارةة المعلومات مع ل
الشَرةات
التلابعة لل
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)5

 قد يحتاج البنك إلى تخزين أو،من أجل تقديم خدمات مال يلة لك
ُمشَََََارةة معلومات معيلنة عن العميل مع ل
،الشَََََرةات التلابعة لل
َََََََ ل،ةمََا قََد ي
طر البنََك إلى تخزين أو ُمشََََََََارةََة المعلومََات
ج
 االدَََم والعنوان ورقم الحسَََاب) ومعلومات:الشَََخصَََيلة مِ الل
وأرََََّد الحسََََابات ودََََج لل
 نوع الحسََََابات:الحسََََاب مِ الل
ِ
ال ُم عامالت) مع ل
الشَََََََرةات ال لتابعة لل حتى يتم لكنوا من خدمة
 وتُحافِظ ال لشرةات التلابعة للبنك، هذا. العميل بصور أةالر ةفاء
.على معايير الخصوّيلة ذات ا ةما يف لعل البنك نفسل
زودي خدمات طري والث
ِ يجوص للبنك ُمشارةة المعلومات مع ُم ل

)6

 بما في ذلك خدمة حسََاب العميل،من أجل إجراء البنك لعمليلاتل
 قََد يحتََاج البنََك إلى تخزين أو،أو ُمعََالجََة بيََانََاتََل بيََانت ََا
 محل يًّا و أو،زودي الخدمات لديل
ِ ُمشَََََََارةة المعلومات مع ُم ل
ل
والشَََيكات وأج ز
 بما في ذلك شَََرةات ُمعالجة البيانات،دوليًّا
صراي ا لي و شرةات ُمعالجة المدفوعات األخرى و شبكات
ال ل
الدلفع و ُم ق ِدلمي خدمات القروا وشَََََََرةات ال لتأمين ووةاالت
َانيَ ة وغيرهم من
التلحصَََََََيََل ووةََاالت إعََداد التلقََارير االئتمَ َل
.شترك
زودي الخدمات م َّمن لوقَّع البنك مع م اتلفاقيات تسويق ُم ل
ِ ُم ل
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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
Permitted

viii.

The Bank may share the Customer’s information in response:
a)

b)

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.
When disclosure is made with the express consent of the
consumer or through a representative nominated by the
consumer.

 وقد وافقوا،زودو الخدمات هؤالء بال لن يابة عن البنك
ل
ِ ويعمل ُم ل
ُزودهم
ِ خلطيًّا على الحفا على دريلة معلومات ال ُمتعاملين التي ي ل
َََارك البنك أرقام حسََََابل حسََََاب ا مع ج ات
ِ َ وال يُش.ب ا البنك
 وبينما قد،تسََََويق ُمسََََتقِللة طري والث تُقدلِم منتجات ا وخدمات ا
يسَََََََاعد البنك في عرا وتقديم المنتجات والخدمات المال يلة
ل
 فإنَّل يتح لكم،زودي الخدمات لدى البنك
ِ للشََََرةات التلابعة لل أو ُم ل
.في معلومات ال ُمتعامِ ل ال ُمسَََََََتخدلمة فيما يتعلَّق ب ذه العروا
زودو الخَََدمَََات لَََدى البنَََك على معَََايير
ِ  ويُحَََافِظ ُم ل،هَََذا
 وتُسَََتخدلم المعلومات.الخصَََوَََّيلة ذات ا ةما يفعلل البنك نفسَََل
زودي الخدمات ل ايات أداء خدمات
ِ التي تت لم ُمشَََََََارةت ا مع ُم ل
زودي الخََدمََات ُمعََالجََة هََذه
ِ  وال يحِ لق ل ُم ل،بنََك دبي التجََاري
ي غرا خر َّإال ج
أن يكون ذلََك بََاالمتِالََاس إلى
المعلومََات أل ل
ً ي
.)عمال بقانون لمعموس بل
قانون
ى،ل
ت
ق
م
أو
ُ ي
ل
ُمتطللب تنظيم ل
يجوص للبنَََك ُمشَََََََََارةَََة المعلومَََات على النلحو ال لمطلوب أو
.صرس بل قانونًا
َّ ال ُم

)7

:يجوص للبنك ُمشارةة معلومات العميل في ادتجابة منل

)8

ي ّادر عن محكمة أو ج ة حكوميلة أو هيئة
لطلب قانون ل
 ويجوص، هذا. أو على النلحو الذي يُجيزه القانون،حكوميلة
ي طلب
للبنك ةذلك ُم شارةة معلومات العميل ا دتجابةً أل ل
ََََََتلزم ُمشَََََََارةة
ِ َُم قدَّم من تاجر أو ُمنشَََََََأ تجار يلة يس
المعلومَات من أجَل تفعيَل أو إدار أو تنفيَذ ُمعَاملَة قَد
ََََرس ب ا فيما يتلصَََََل بالقيام
َّ َطلب ا العميل أو ُمعاملة ُمص
 أو،َاليَ ة
على خََدمََة أو ُمعََالجََة منتجََات أو خََدمََات مَ َل
الحفا على حسََََاب العميل دََََاريًا وخِ دمة حسََََابل لدى
.البنك

)أ

ةفصَََاس يت لم بموافقة َََّريحة من ال ُمتعامِ ل أو من خالس
.ُمماللِل ُمعيَّن من قِبل ال ُمتعامِ ل

)ب
ت َطبيقات الج ََّوال

30.6.

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.
30.7.

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.
30.8.

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.

6-30

الجواس من بنَََك دبي التجَََاري "التلطبيقَََات") للعميَََل
تُتيح تطبيقَََات
ل
َ ًَال عن، ف،أرَّد و ُممتلكات وتحويالت حسََابل حسََاب ا
الوََّوس إلى
ِ
السَ يادََة وت لسََري
 وتُطبَّق هذه َل.الجواس
دفع الفواتير على ج اصه ج اصها ل
ي معلومات شَََََََخصَََََََيلة أو معلومات أخرى قد يجمع ا البنك من
على أ ل
.خالس التلطبيقات
االرتِّباط بمواقِّ ٍ أُّرى
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 إذا قام العميل باتلباع.قد يُقدلِم البنك روابق لمواقع إلكترونيلة ألطراي والالة
،َََع لتح لكمل وإدارتل،تخ
روابق لمواقع إلكترونيلة ليسَََ تابعة للبنك وال
ل
فيجب عليل علي ا التلحقوق من ديادات الخصوّيلة واألمن وغيرها من
ِ
ل
الخاّ َة بموقع
 إ جذ إنَّ ا قد تختلِف عن تلك،الش َروط واألحكام ومراجعت ا
ل
ي
َََََََ لمن بنك دبي التجاري وال، وال ي، هذا.بنك دبي التجاري
ل
يتحمل أ ل
 بما في ذلك،مسَََؤوليلة عن خصَََوَََّيلة أو أمان هذه المواقع اةلكترونيلة
.دقلة أو اةتِماس أو موووقيلة معلومات ا
األمن والحِّ ماية

8-30

،صرس بل
َّ لحماية المعلومات الشخصيلة من الوّوس واالدتخدام غير ال ُم
ََََََمل ودَََََََائل حماية األج ز
 والتي قد تشَ ل،يسَََََََتخدِم البنك تدابير أمنيلة
زودي
م
على
َراي
َ
واةش
قابة
الر
 إفََافةً إلى ل،والملفات والمباني ال ُمؤ َّمنة
ُِ ل
َََََََمَان الحفَا على دَََََََر يل ة وأمن،الخَد مات من أطراي والالَة لد يل ل
.المعلومات
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30.9.

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
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.

30.10.

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.
31.

الت َّخكرد من ِّدقَّة ال َمعلومات

9-30

إنَّل لمن األهميلة بمكان ج
أن يت لم الحفا على دقلة معلومات حسَََََََاب العميل
 وإذا ةان معلومات حسَََابل حسَََاب ا غير ةاملة أو غير دقيقة.وتحديال ا
 يُر لجى عندئذ من العميل تحديث المعلومات،أو غير ُم طا ِب قة لواقع الحاس
 أو االتلصَََََََاس بالبنك أو،الخاَََََََّة بل ب ا على موقع بنك دبي التجاري
ل
ل
درجة
م
ال
ييرات
ت
ال
ب
س
بح
الخاص
العنوان
أو
اتف
ال
أرقام
على
لتل
د
ل
ُ
ل
ُمرا ل
ل
في ةشَََوفات حسَََاب العميل أو دَ ل
ََجالتل أو المواد ال ُمتاحة عبر اةنترن
 ةما يُمكِنل يُمكِن ا التلحدوث إلى،الخاّة بالحساب
أو غير ذلك من المواد
ل
.أحد ُمماللِلي خدمة العُمالء
 يدرك العميل أن هذا الطلب لن، في حالة نية العميل سحب موافقته لمعالجة بياناته
. يؤثر على قانونية معالجة البيانات بناء على الموافقة الصريحة المسبقة
 يوما30 سيتم معالجة الطلب وتأكيده من قبل البنك في فترة ال تقل عن
 ويحق للبنك االحتفاظ بجميع المعلومات، كامل من تاريخ الطلب
ما لم يطلب العميل صراحة إلغاء. للمتثال ألي قانون أو الئحة
 فإن بنك دبي التجاري مفوض بموجبه من، الخدمات التي يقدمها البنك
. قبل العميل لمواصلة معالجة جميع المعلومات المطلوبة لتقديم الخدمات
 يجب على البنك التأكد من أن هذه، في حالة جمع أي معلومات أخرى
 ويجب أن يفصح عن المصدر،المعلومات قد تم جمعها وفقا للقوانين
يقر العميل بأنه قد يطلب( باستخدام طرق. بناء على طلب العميل
االتصال المنصوص عليها في هذه الشروط وعلى الموقع
الوصول إلى معلوماته التي يعالجها البنك لطلب أيwww.cbd.ae)
..تصحيح في حالة وجود خطأ في بياناته الشخصية

صوصيَّة هذه
الت َّحديثات على سِّياسة ال ُخ
ِّ
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 وفي.ي
 َع هذه ل،تخ
ل
 يُر لجى ُمراجعت ا بشََكل دور ل، ولِذا،الس َيادََة للت ل يير
 فإنَّل دَََيقوم بتعديل تاريخ،السَََيادَََة
ي ت ييرات على ل
أجرى البنك أ ل
حاس ل
تطرأ على
ي ت ييرات ل
 ودت ُ صبِح أ ل."التلحديث األخير" أعلى هذه السل يادة
هذه السل يادة دارية ونافذ ال لمفعوس عند نشر البنك للسيادل ة ال ُمعدَّلة على
 ويُ لعد ادََََََتخدام العميل لموقع بنك دبي التجاري.موقع بنك دبي التلجاري
ً عقِب إجراء هذه الت ل ييرات بمالابة
.قبوال للسليادة ال ُمعدَّلة

CREDIT CARD INSTALLMENT PLANS

31.1.
i.

ii.
iii.

iv.

v.

Balance Transfer
‘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.
At its sole discretion, the Bank reserves the right to accept
or reject any Balance Transfer application.
This Balance Transfer will be made available at the sole and
absolute discretion of the Bank to selected Credit Card
members.
The maximum Balance Transfer value will be upon the
discretion of the Bank (CBD) as a portion of the available
CBD Credit Card limit.
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

ُِّّ طط أقساط بطاقات االئتِّمان

-31

الرصيد
َّ ت َحويل

1-31

الر ّيد
ي جزء من ل
ت لعني خدمة "تحويل ل
الر ّيد" تسوية أو تحويل جميع أو أ ل
الصادر من بنك خر أو مؤدسة ماليلة
القائم غير ال ُم سدَّد على بطاقة االئتمان ل
بموجب القيد في الجانب المدين من حسََََََاب البطاقة
أخرى إلى حامل البطاقة
ِ
.الخاص بل
ل

)1

ل
ي طلب تحويل
 لوفق تقديره،بالحق
يحتفِظ البنك
ل
 في قبوس أو رفض أ ل،الخاص
.رّيد

)2

ََََاء، إلى أع،الخاص وال ُمطللق للبنك
 لوفق التلقدير،الرََََّيد
ل
يت لم إتاحة تحويل ل
.بطاقات ائتمان ُمختارين

)2

الرَََََََّيد بِنا ًء على تقدير البنك بنك دبي
يُحدَّد الحدل األقصَََََََى لقيمة تحويل ل
.صة من الحدل ال ُمتاس لبطاقة ائتمان بنك دبي التجاري
التجاري) ةح ل

)4
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vi.

vii.
viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.
xiv.

xv.

xvi.

xvii.

xviii.

as deemed appropriate by the Bank (CBD).
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.
Processing fee will be applicable on balance transfer
amount as communicated by the Bank (CBD).
For a fee based Balance transfer, the interest rate applied
on the outstanding Balance Transfer amount shall be based
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.
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.
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.
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.
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.
Customers are not allowed to do balance transfer from one
CBD Credit Card to another CBD issued Credit Card.
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.
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.
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.
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.
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

الرَََََََّيد من بطاقة ائتمان بنك دبي
يت لم خصَََََََم مبلغ مبالغ) ُمعاملة تحويل ل
 ويت لم تحويل هذا المبلغ ال لمخصََََوم إلى البنك ال ُمصََََدِر لتلك البطاقة،التجاري
ُ االئتمان يلة في دولة اةمارات العرب يلة المت ل حد ؛ ب لح
يث يت لم إجراء التلحويل من
بموجب تحويل عبر المصَََََََري
البنك بنك دبي التجاري) إلى البنك ا خر
ِ
ي ودَََََائل
 أو عن طريق أ ل،المرةزي من خالس بيان تفاَََََّيل بطاقة االئتمان
.أخرى يراها البنك بنك دبي التجاري) منادبة

)5

الرََّيد القائم
) من ل%5 حتسَب دفعة شَ ريلة بحد أدنى بنسََبة خمسََة بالمئة
تُ ل
 درهم إماراتي ةحد أدنى) عند ُمعالجة ُمعاملة100 غير ال ُم سدَّد على البطاقة
.الرّيد
تحويل ل

)6

الرّيد بح لسب ما يُخطِ ر بل البنك بنك
تُطبَّق ردوم ُمعالجة على مبلغ تحويل ل
.)دبي التجاري

)7

 يُحدَّد دََََعر الفائد ال ُمطبَّق على مبلغ،الرََََّيد بردََََوم
بال لنسََََبة إلى تحويل ل
السَََََائد ال ُمطبَّق على
الرَََََّيد ال ُمسَََََت لحق على أدَََََاس دَََََعر الفائد ل
تحويل ل
ُمعامالت ل
 أما عن. السََََداد خالس المدل ال ُمحدَّد
الشََََراء بالتلجزئة في حالة عدم ل
 فيسَََتمِ ر،جميع المبالغ القائمة األخرى ال ُمسَََتحقَّة على حسَََاب بطاقة االئتمان
.فرا فائد بسعر الفائد السلائد المعموس بل

)8

ً  فإ َّنل إ َّن ا يقوم تقوم،إذا رغِب حامل البطاقة في الدلفع ال ُم س لبق
أوال باالت ل صاس
. وطلب المبلغ ال ُمسََََََت لحق غير ال ُمسََََََدَّد الذي يرغلب في دفعل،بمرةز الخدمة
 يتعيلن عليل علي ا االتلصَََاس بمرةز الخدمة في،وبعد دفع العميل لكامل المبلغ
ُ
يفرا بنك دبي التجاري
ِ  ودََوي، هذا.) أيام لطلب اةل اء3 ََون والوة،غ
الخَاص
ردَََََََوم إل َاء يت لم تحَد يد ها من قِبَل بنَك دبي التجَاري لوفق تقَديره
ل
.ل ُمعالجة طلبات الدلفع ال ُمسبلق هذه

)9

ي ردَََََََوم ُم تأ ِ لخر
لزما وال
ل
ً ) لن يكون البنك ُم10
ي مسَََََََؤول يلة عن دفع أ ل
يتحمل أ ل
ي ردوم التزامات
السلداد أو ردوم على التَّأ وخر في الدلفع أو ردوم تمويل أو أ ل
 والتي قد،ترَََََََّد على بطاقات االئتمان األخرى المذةور أعاله
أخرى ُم ِ ل
.ي تأ وخر في الدلفع من جانب العميل
أ
نتيجة
تترتَّب علي ا
ل
) في حاس إغالق الحسََاب بوادََطة العميل أو البنك قلبل تحصََيل جميع األقسََاط11
 يت لم عندئذ التلعجيل بجميع األقسََََاط الشََََ ريلة،»EMI« الشََََ ريلة ال ُمتسََََا ِوية
الر ّيد المدين في ةشف الحساب النل ائي
ال ُمتسا ِوية ال ُم ستقبلليلة وإفافت ا إلى ل
.لبطاقة االئتمان ةر جقم واحد
ل
حوس
) يحتفِظ البنك12
َّ بالحق في إل اء العرا واحتِسَََََََاب فائد على المبلغ ال ُم
 وذلك في،الرََّيد
تحويل
تاريخ
من
ا
اعتبار
بل
المعموس
ائد
َ الس
بسََعر الفائد ل
ل
ً
.حالة التلخلوف عن دفع الحدل األدنى للمبلغ ال ُمست لحق في تاريخ ادتحقاق الدلفع
) ال يُسََََََ لمح للعُمالء بإجراء تحويل رََََََّيد من إحدى بطاقات ائتمان بنك دبي13
.التجاري إلى بطاقة ائتمان أخرى ّادر من بنك دبي التجاري
 ودُون إشََََََعار ُمسََََََبلق أو التزام تِجاه حامل البطاقة، ي وق
 في أ ل،) يحِ لق للبنك14
 أو ت يير مزاياه أو، أو إل اء،الرَََََََّيد
 إن اء نظام تحويل ل،ي شَََََََكل ةان
بأ ل
ي من ل
الرَََََّيد أو
الشَََََروط واألحكام
ل
الخاَََََّة بتحويل ل
 أو ت يير أ ل،ِدَََََماتل
ي إن اء أو إل اء أو ت يير من هذا
 غير أنَّل ال يجوص أل ل،اةفافة إلي ا أو حذف ا
القبيل ج
أن يؤولِر على ال ُمعامالت ال ُمنفَّذ من قِبل حامل البطاقة بموافقة البنك قلبل
.اتلخاذه لمِ الل هذا القرار
ُفوا حامل البطاقة البنك ب لقبوس التلعليمات ال اتفيلة التي يت لم تقديم ا إلى البنك
ِ ) ي ل15
عري نفسل
َّ الرّيد متى تلقَّى البنك مكالمةً هاتفيلةً من شخإ
ةّدار تحويل ل
.على أنَّل أنَّ ا حامل البطاقة
بموجبل على تسََََجيل البنك ل ذه المكالمات ال اتفيلة ويقبلل
) يوافق حامل البطاقة16
ِ
ي إجراءات قانون يلة
ي محكمة أو في أ ل
ب ذه التلسَََََََجيالت ةدليل إوبات لدى أ ل
الرَََََََّيد ومبلغ التلحويل و عدد
أخرى فيما يتعلَّق بجميع تفاَََََََّيل تحويل ل
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األقسَََََََاط وما إلى ذلك ،ةما يوافق حامل البطاقة على ادَََََََتخدام البنك ل ذه
التلسجيالت.

with relation to the Balance Transfer.

الرَََََََّيد ،التي
ُفوا حامل البطاقة البنك بقلبوس التلعليمات ال ُمتعللِقة بتحويل ل
 )17ي ل ِ
يتل لقاها البنك عن طريق خطاب أو عبر ال اتف أو من خالس شَََََََبكة اةنترن
النصََََية
الردََََائل
ل
أو نظام االدََََتجابة الصََََوتيلة التفاعليلة « »IVRأو خدمة ل
ي قنا أخرى يُقدلِم ا البنك من حين إلى خر.
القصير « »SMSأو أ ل
 )18يوافق حامل البطاقة على ل
الرََََََّيد
أن تسََََََجيالت البنك بخصََََََوص تحويل ل
دَََََََتكون ن ائ يلة و ُم ِلز مة ،وال يِ ل
حق لل ل ا إنكار َََََََّحة ال ُم عامالت التي ت لم
الرّيد.
إجراؤها فيما يتعلَّق بتحويل ل
2-31

سر
ُِّّ َّطة الدَّف ال ُميَ َّ
يتمالَّل ال را من ل
خطة الدلفع ال ُميسَّر « »EPPفي السلماس لحامل البطاقة
ب شراء دلع وخدمات با دتخدام حدل االئتمان ال ُمتاس على بطاقتل بطاقت ا،
شتريات على أقساط ش ريلة ُمتسا ِوية على مدار فتر
ودداد مبلغ هذه ال ُم ل
صمنيلة ُمحدَّد مسبقًا.

)1

تُقدَّم ل
َََََرا ،طالما ةان حسََََََاب
خطة الدلفع ال ُم َّ
يسََََََر إلى حاملي البطاقات حصَ ً
ي دَََََََليم .ويكون ة لل حامل
البطاقة
ل
الخاص بحاملي البطاقات في وفَََََََع مال ل
مؤهال تلقائيًّا لل ُمشَََارةة في ل
ً
يسَََر شَََريطة لأال يقِل دَََعر
بطاقة
خطة الدلفع ال ُم َّ
ي مبلغ  1,000درهم إماراتي) ،ل
وأال
ال ُم
ل
شَََََتريات عن مبلغ ألف درهم إمارات ل
ي حاس ،حدل االئتمان غير ال ُمسَََََََتخدلم من قِبل حامل البطاقة.
يتجاوص ،على أ ل
هذا ،ويُمكِن قليد جميع ُمعامالت التلجزئة في الكشََف الحالي أو الكشََف األخير
في ل
سر.
خطة الدلفع ال ُمي َّ

)2

تكون ل
يسََََر ُمتاحة لعمليلات ل
الشََََراء التي تت لم بادََََتخدام البطاقة
خطة الدلفع ال ُم َّ
الرئيسيلة أو البطاقات اةفافيلة.

)3

يُحدَّد الحدل األقصََََى لقيمة ل
يسََََر بِنا ًء على تقدير البنك بنك دبي
خطة الدلفع ال ُم َّ
صة من الحدل ال ُمتاس لبطاقة ائتمان بنك دبي التجاري.
التجاري) ةح ل

)4

الراغبين في االدَََََََتفاد من ل
يسَََََََر ،بعد
خطة الدلفع ال ُم َّ
على حاملي البطاقات ل
ل
السََََََلع أو الخدمات أو تلقلي المزايا أو إجراء الحجوصات ،االتصََََََاس
شََََََراء ل
الر جقم  600 575 556وطلََب
بمرةز الخََدمََة لََدى بنََك دبي التجََاري على ل
تحويل ال ُم عاملة إلى ل
يسَََََََر ،ةما يتعيلن على حاملي البطاقات
خطة الدلفع ال ُم َّ
اختيار مدل دداد ل
خطة الدلفع ال ُميسَّر التي قد يُقدلِم ا البنك.

)5

تُطبَّق ردََوم ُمعالجة على ل
بحس َب ما يُخطِ ر بل البنك بنك
يس َر
خطة الدلفع ال ُم َّ
ل
دبي التجاري).

)6

إذا رغِب حامل البطاقة في الدلفع ال ُم سبلق ،فإ َّنل إ َّن ا يقوم تقوم ً
أوال باالت ل صاس
بمرةز الخدمة ،وطلب المبلغ ال ُمسََََََت لحق غير ال ُمسََََََدَّد الذي يرغلب في دفعل.
وبعد دفع العميل لكامل المبلغ ،يتعيلن عليل علي ا االتلصَََاس بمرةز الخدمة في
ُ
يفرا بنك دبي التجاري
غََ،ون والوة  )3أيام لطلب اةل اء .هذا ،ودََوي ِ
الخَاص
ردَََََََوم إل َاء يت لم تحَد يد ها من قِبَل بنَك دبي التجَاري لوفق تقَديره
ل
ل ُمعالجة طلبات الدلفع ال ُمسبلق هذه.

)7

يكون حامل البطاقة ُملز ًما ويتح لمل المسَََؤوليلة عن دفع القسَََق ل
الشَََ ري الذي
يتم قيده بكشَََف الحسَََاب ،بصَََري النلظر عن ادَََتخدام حامل البطاقة لبطاقة
االئتمان أو عدم ادتخدامل ل ا.

)8

ل
الخطة ،ويت لم
في حاس التَّخلوف عن دَََََََداد دفعت لين  )2شَََََََ ريَّت لين ،يت لم إغالق
حسَب التلعرفة المنشََور ،
إفََافة ردََوم اةغالق إلى ل
الرََّيد المدين للبطاقة ل
ويُن ل
الرّيد القائم غير ال ُمسدَّد على البطاقة.
ظر في ا مع إجمالي ل
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Easy Payment Plan:

31.2.

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.
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.
EPP is available for purchases made on either the Primary
Card or Supplementary Cards.
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.
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.
Processing fee will be applicable on Easy Payment Plan as
)communicated by the Bank (CBD
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.
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.
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.
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

i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.

ix.
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x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

31.3.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

ii.
iii.
iv.

v.
vi.

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.
The tenor for Cash on Call depends on the Bank’s (CBD)
approval.
A Processing Fees will be levied by the Bank (CBD) on all
Cash on Call requests placed by the customer.
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.
Cash on call 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 cash on call is done on card.

ي أفرار أو خسائر يتكبلدها حامل
ي التزام أو مسؤوليلة عن أ ل
ال يتح لمل البنك أ ل
للس َلع و أو الخدمات و
 أو تالبي أو ادََتخدام أو خالفل ل،البطاقة نتيجة شََراء
بموجب ل
 ةما ال يتح لمل البنك،يسََََََر
أو المزايا و أو الحجوصات
َّ خطة الدلفع ال ُم
ِ
ي شكاوى فيما يتعللق
 وتُحاس أ ل. عن جودت ا،ي حاس من األحواس
 بأ ل،المسؤوليلة
السََََََلع أو المزايا أو الحجوصات ال ُمقدَّمة عن طريق ل
يسََََََر
َّ خطة الدلفع ال ُم
ب ذه ل
 وال تؤولِر على التزام حامل البطاقة بمواَّلة دفع األقسَاط،إلى التلاجر ال لمعنِي
ل
السَََلع و أو
، هذا.يسَََر
الشَََ ريلة ال ُمتسَََا ِوية
َََع شَََراء ل،ويخ
َّ لخطة الدلفع ال ُم
ل
ل
يسَََََََر إلى
م
ال
لفع
د
ل
ا
ة
َخط
ب
ج
بمو
الحجوصات
أو
و
الخَد مات و أو المزا يا
َّ ُ
ِ
ل
لسََلع و أو
الشََروط واألحكام
ي ب ذه ل
ل
زود الخدمة ال لمعنِ ل
ِ الخاََّة بالتلاجر أو ُم ل
الخدمات و أو المزايا و أو الحجوصات والتي ال عالقة ل ا بالبنك أو بالتزام
ل
.لخطة الدلفع ال ُميسَّر إلى البنك
حامل البطاقة بدفع األقساط الش ريلة ال ُمتسا ِوية

)9

 ودُون إشََََََعار ُمسََََََبلق أو التزام تِجاه حامل البطاقة، ي وق
 في أ ل،يحِ لق للبنك
 إن اء ل،ي شكل ةان
، أو إل اء أو ت يير مزاياها أو دِمات ا،خطة الدلفع ال ُميسَّر
بأ ل
ل
ي من ل
يسََر أو اةفََافة
الخاََّة
الشََروط واألحكام
َّ بخطة الدلفع ال ُم
ل
أو ت يير أ ل
ي إن اء أو إل اء أو ت يير من هذا القبيل
 غير أ َّنل ال يجوص أل ل،إلي ا أو حذف ا
بموجب ل
ج
يسَََََََر من قِبل حامل
أن يؤولِر على ال ُم عامالت ال ُمن َّفذ
َّ خطة الدلفع ال ُم
ِ
.البطاقة بموافقة البنك قلبل اتلخاذه لمِ الل هذا القرار

)10

ُفوا حامل البطاقة البنك ب لقبوس التلعليمات ال اتفيلة التي يت لم تقديم ا إلى البنك
ِي ل
ةََّدار ل
عري
َّ خطة الدلفع ال ُم
َّ يس َر متى تلقَّى البنك مكالمةً هاتفيلةً من شََخإ
.نفسل على أنَّل أنَّ ا حامل البطاقة

)11

بموجبل على تسََََجيل البنك ل ذه المكالمات ال اتفيلة ويقبلل
يوافق حامل البطاقة
ِ
ي إجراءات قانون يلة
ي محكمة أو في أ ل
ب ذه التلسَََََََجيالت ةدليل إوبات لدى أ ل
أخرى فيما يتعلَّق بجميع تفا ّيل حجز ل
خطة الدلفع ال ُمي سَّ ر وعدد األق ساط وما
. ةما يوافق حامل البطاقة على ادتخدام البنك ل ذه التلسجيالت،إلى ذلك

)12

ل
 التي،بخطة الدلفع ال ُميسَّ ر
ُفوا حامل البطاقة البنك بقلبوس التلعليمات ال ُمتعللِقة
ِي ل
يتل لقاها البنك عن طريق خطاب أو عبر ال اتف أو من خالس شَََََََبكة اةنترن
النصََََية
الردََََائل
ل
» أو خدمة لIVR« أو نظام االدََََتجابة الصََََوتيلة التفاعليلة
.ي قنا أخرى يُقدلِم ا البنك من حين إلى خر
» أو أ لSMS« القصير

)13

أن تسَََجيالت البنك بخصَََوص ل
يوافق حامل البطاقة على ل
يسَََر
َّ خطة الدلفع ال ُم
 وال يِ ل،دَََََََتكون ن ائ يلة و ُم ِلز مة
حق لل ل ا إنكار َََََََّحة ال ُم عامالت التي ت لم
ل
.بخطة الدلفع ال ُميسَّر
إجراؤها فيما يتعلَّق

)14

النَّقد تحخ ال َّطلَب

3-31

ل
الطلََب" للعميََل خليََار تحويَل ال لنقََد من بطََاقَة
َتُو لفِر خَدمَة "ال لنقََد تح
ائتمان بنك دبي التجاري إلى حسَََََََابات العميل مع مرونة في الدلفع على
. أقساط ُميسَّر
ل
صادر من البنك عن قيمة المبلغ الذي
يل ِجب لأال تقِل قيمة النلقد تح
الطلب ال ل
.ي قنا اتلصاس منادبة
أُب ِل لغ بل العميل بوادطة البنك من خالس أ ل

)1

تُحدَّد مدل النلقد تح ا ل
.)لطلب بِنا ًء على موافقة البنك بنك دبي التجاري

)2

حتسََََب البنك بنك دبي التجاري) ردََََوم ُمعالجة على جميع طلبات النلقد
ِ يل
ل
.الطلب التي يتقدَّم ب ا العميل
تح

)3

ل
الطلب ِبنا ًء على تقدير البنك بنك دبي
يُحدَّد الحدل األقصََى لقيمة ال لنقد تح
.صة من الحدل ال ُمتاس لبطاقة ائتمان بنك دبي التجاري
التجاري) ةح ل

)4

ل
بالرََََََّيد المدين في ة لل تاريخ
تُقيلد فائد شََََََ ريلة على ال لنقد تح
الطلب ل
ل
.أرّد البطاقة
 ويت لم خصم ا من،الخطة
إّدار فاتور حتلى ن اية
ِ

)5
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vii.

viii.

ix.

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.
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.
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.
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.

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).

ل
الطلب على
األوس بعد قيد النلقد تح
ليسََََتحِ ق الدلفع لبد ًءا من تاريخ القسََََق ل
.البطاقة

)6

ل
،الطلب على أدََََاس ُمتناقِإ
حتسََََب الفائد المفروفََََة على النلقد تح
تُ ل
.فرا ُمقدَّ ًما
سب ما ي ِ ل
بح ل
 وت ُ ل،ُقرره البنك من حين إلى خر

)7

ل
 ويت لم،الخطة
 يت لم إغالق،) شََََ ريَّت لين2 في حاس التَّخلوف عن دََََداد دفعت لين
ل
حسَََََََب التعرفة
إفَََََََافة ردَََََََوم اةغالق إلى ل
الرَََََََّيد المدين للبطاقة ل
 ويُن ل، المنشور
.الرّيد القائم غير ال ُمسدَّد على البطاقة
ظر في ا مع إجمالي ل

)8

ً  فإ َّنل إ َّن ا يقوم تقوم،إذا رغِ ب حامل البطاقة في اةل اء
أوال باالتلصَََََََاس
. وطلب المبلغ ال ُمسََت لحق غير ال ُمس َدَّد الذي يرغلب في دفعل،بمرةز الخدمة
 يتعيلن عليل علي ا االتلصََََاس بمرةز الخدمة،وبعد دفع العميل لكامل المبلغ
ُ في
يفرا بنك دبي
ِ  ودََََََوي، هذا.) أيام لطلب اةل اء3 ََََََون والوة،غ
التجاري ردَََََََوم إل اء يت لم تحديدها من قِبل بنك دبي التجاري لوفق تقديره
.الخاص ل ُمعالجة طلبات الدلفع ال ُمسبلق هذه
ل

)9

ُفوا حامل البطاقة البنك ب لقبوس التلعليمات ال اتفيلة التي يت لم تقديم ا إلى البنك
ِ  وي ل،هذا
ل
عري
ةََََََّدار خدمة النلقد تح
َّ الطلب متى تلقَّى البنك مكالمةً هاتفيلةً من شََََََخإ
.نفسل على أنَّل أنَّ ا حامل البطاقة
بموجبل على تسَََََََجيل البنك ل ذه المكالمات ال اتفيلة ويق لبل ب ذه
يوافق حامل البطاقة
ِ
َّ ي إجراءات قانونيلة أخرى فيما
يتعلق
أ
في
أو
محكمة
ي
أ
لدى
إوبات
التلسجيالت ةدليل
ل
ل
ل
 ةما يوافق حامل،الط لب وعدد األقسَََََََاط وما إلى ذلك
بجميع تفاَََََََّيل النل قد تح
.البطاقة على ادتخدام البنك ل ذه التلسجيالت
ل
 التي،الط لب
ُفوا حامل البطاقة البنك بقلبوس التلعليمات ال ُمتعللِقة بخدمة ال لن قد تح
ِي ل
يتلقلاها البنك عن طريق خطاب أو عبر ال اتف أو من خالس شََََبكة اةنترن أو نظام
»SMS« النصية القصير
الر دائل
ل
» أو خدمة لIVR« االدتجابة الصوتيلة التفاعليلة
.ي قنا أخرى يُقدلِم ا البنك من حين إلى خر
أو أ ل
ل
يوافق حامل البطاقة على ل
الطلب دََََتكون
أن تسََََجيالت البنك بخصََََوص ال لنقد تح
َّ حق لل ل ا إنكار َََََّحة ال ُمعامالت التي ت لم إجراؤها فيما
 وال ِي ل،ن ائيلة و ُم ِلزمة
يتعلق
ل
.الطلب
بخدمة النلقد تح

»E-TIJARI WEB« شُروط وأحكام بطاقة الت ّجاري ويب انلكتروّ ّية
الشروط واألحكام ُجز ًءا من ل
ت ُ ش لكِل هذه ل
الشروط واألحكام العا لمة للحِ سابات والخلدمات
.المصرفيلة لدى بنك دبي التجاري
الت َّعريفات

-1

 ما لم يل ِرد ل ا،الوارد في هذه ال لشروط واألحكام
يكون لل ُم صطللحات والتلعبيرات
ِ
تعري ًفا بخالي ذلك في ل
 المعاني المنسَََََََوبة ل ا في،الشَََََََروط واألحكام الماولة
شَََََََروط وأح كام ب طا قات االئتِ مان من ب نك دبي الت جاري "شرررررررروط ب طا قات
.)االئتمان") لحسبما ينطبق

‘Application’ means the Bank’s application form for applying the Etijari 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.

"ال ّط لب" و ليعني نموذج طلب البنك للت َّقدوم لل ُحصَََََََوس على بطاقة الت لجاري ويب
.اةلكترونيلة
صد ب ا بطاقة
»" ويُق لE-TIJARI WEB« "بطاقة الت ّجاري ويب انلكتروّيّة
الصَََََََادر من قِبل البنك إلى
الت ل جاري ويب اةلكترون يلة من بنك دبي التجاري ل
.حامل البطاقة

‘Credit Card’ means the Credit Card issued by the Bank to the
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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.
2.
2.1.

ELIGIBILITY
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.

ُقصَََد بل ل
الشَََخإ الذي أَََّدلر لل
»" وي لEW« "حامل بطاقة ويب انلكتروّيّة
.البنك بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة
الصَََََََادر من البنك إلى حامل البطاقة
"بطاقة االئتِّمان" وت لعني بطاقة االئتمان ل
.لوفقًا لشروط بطاقات االئتمان
صد ب ا المبلغ الذي يحت سِ بل البنك
" ُمعا َملة بطاقة الت ّجاري ويب انلكتروّيّة" ويُق ل
 أو مزايا أو حجوصات يت لم ال ُح صوس، أو خدمات،ي دلع
ي تاجر فيما يتعلَّق بأ ل
أو أ ل
ي طريقة أخرى عبر
علي ا بادَََََتخدام ر جقم بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة أو بأ ل
،اةنتر ن تت لم بتفويض من حا مل بطَا قة و يب اةلكترونيَل ة أو يُجري َا بنفسََََََََل
بصََََََري النلظر ع لما إذا ةان حامل بطاقة ويب اةلكترونيلة قد وقلع على قسََََََيمة
.مبيعات أو غير ذلك من السلندات واةيصاالت أو النلماذج
للرَََََّيد المدين الذي يسَََََ لمح بل البنك لبطاقة
"ح ّد االئتِّمان" ويلعني أقصَََََى حدل ل
ل
خصَََََََإ في
م
ال
االئتمان
د
ح
من
ا
ء
ز
ج
يكون
 والذي،التلجاري ويب اةلكترونيلة
َّ ُ
ً ُ
إن ان ل
بموجب شروط بطاقات االئتمان ج
.)طبق ذلك
األّل لحامل البطاقة
ِ
السََََلع و أو الخدمات عبر شََََبكة
ي شََََخإ يقوم بتقديم ل
"الت ّاجر" وي ل
ُقصََََد بل أ ل
 ويلق لبل ببطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة ةودَََََََيلة للدلفع أو الحجز من، اةنترن
.قِبل حامل بطاقة ويب اةلكترونيلة
األه ِّليَّة

-2

2.2.

All the terms and conditions applicable to the Cardholder
under the Credit Card Terms shall apply to the EW
Cardholder.

 يت لم إتاحة بطاقة الت لجاري ويب اةلكترون يلة إلى ة لل من عُمالء بنك دبي التجاري1-2
واألشخاص من غير عُمالء البنك شريطة تلبيت م لمعايير إّدار بطاقة التلجاري
.ويب اةلكترونيلة التي يُقدلِم ا البنك

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.

 تُطبَّق جميع ل2-2
بموجب شََروط
الشََروط واألحكام المعموس ب ا على حامل البطاقة
ِ
.بطاقات االئتمان على حامل بطاقة ويب اةلكترونيلة

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.

ي دَََََبب
 عند إن اء ادَََََتخدام بطاقة االئتمان وإن اء شَََََروط بطاقات االئتمان أل ل3-2
بموجب هذه
الصَََََََادر
 يت لم عندئذ إن اء بطاقة الت لجاري ويب اةلكترون يلة ل،ةان
ِ
ال ل
 في حين ال يترتَّب على إن اء بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة،شروط واألحكام
أو هذه ل
الشَََََََروط واألحكام إن اء بطاقة بطاقات) االئتمان أو شَََََََروط بطاقات
.االئتمان

استِّالم ال ِّبطاقة

-3

يجوص لحامل البطاقة ج
أن يتسََللم بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة شََخص َيًّا
من فرع البنك الذي قُدلِم ل
 أو ج،الطلب من خاللل
 على مسؤوليلتل،أن يتسللم ا
السَََريع على العنوان المذةور في نموذج
 عن طريق البريد ل،الشَََخصَََيلة
ل
ي عنوان خر يُق ِدلمل حامل بطاقة ويب اةلكترون يلة إلى البنك
الط لب أو أ ل
.خلطيًّا

1-3

 لوفق، يطلَُب البنََك،اةلكترونيَة
ول ََايََات تفعيََل بطََاقََة التلجََاري ويََب
َل
 عند ادََََََتالمل لبطاقة، من حامل بطاقة ويب اةلكترونيلة،خاص
تقديره ال
ل
أن يُبلِغ البنك بموافقتل على هذه ل
 ج،الت ل جاري ويب اةلكترون يلة
الشَََََََروط
درج مع بطاقة الت لجاري
ُ  دَََََََوا دء خلط يًّا أو بتوقيعل اةقرار،واألحكام
الم ل
الر جقم
َّ ويب اةلكترونيلة وإعاد إر دالل إلى البنك أو باالت ل صاس بالبنك على
صََََََََل ل و يل ة حا مل ب طا قة و يب
َّ ال ُم
ِ َّ  ويكون تأة يد ال ُمت.خصَََََََإ لذ لك
ً اةلكترونيلة من خالس تقديمل البيانات الشََََخصََََيلة التي يطلُب ا البنك
دليال
.صل
ِ َّ ةافيًا بالنلسبة للبنك ةوبات هويلة ال ُمت

2-3
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3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

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.

ً يُش لكِل ا دتخدام بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة
دليال ُمل ِز ًما وقاطِ عًا على
اةلكترونيَ ة من جََانبََل على االلتزام ب ََذه
موافقََة حََامََل بطََاقََة ويََب
َل
ل
 بصَََري النلظر ع لما إذا ةان البنك قد أُخطِ لر بادَََتالم،الشَََروط واألحكام
.حامل بطاقة ويب اةلكترون يلة لبطاقة الت ل جاري ويب اةلكترون يلة أم ال
وفي حالة عدم رغبة حامل البطاقة في االلتزام ب ذه ل
،الشَََََروط واألحكام
.يتعيلن عليل علي ا قطع البطاقة إلى نصفين وإعاد ةلي ما إلى البنك

3-3

استِّخدام البِّطاقة

-4

ت لصَََََََدُر بطاقة الت ل جاري ويب اةلكترون يلة ل را الدلفع ُم قابل عمل يلات
 على ج، السَََََلع و أو الخدمات عبر اةنترن
أن يت لم تحصَََََيل هذه
شَََََراء ل
.المبالغ من حساب البطاقة

1-4

ال يُمكِن وال يجوص ادَََََََتخدام بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة ألغراا
متاجر
ِ الدلفع ُمقابل عمليلات شراء السللع و أو الخدمات من خالس منافِذ أو
ل
تتطلب وجود حامل بطاقة ويب
أو محِ لالت تسَََََََتخدم نظام نقاط البيع أو
ََََار بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة في،بشََََخصََََل أو إح
اةلكترونيلة
ِ
.ال لمنفذ

2-4

ي
ال يُمكِن وال يجوص ادَََََََت خدام ب طا قة الت ل جاري و يب اةلكترون يل ة في أ ل
َََََراي لي تت لم من خالس حسََََََابات أخرى لحامل بطاقة
ُمعاملة ج اص َّ ل
.ويب اةلكترونيلة

3-4

يت لم قل يد جميع ُم عامالت بطاقة الت لجاري ويب اةلكترون يلة التي يت لم تنفيذها
بادَََتخدام بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة في الجانب الدلائن من حسَََاب
نفص َل بشََأن
ِ ُرد َل إلى حامل البطاقة ةشََف حسََاب ش َ ري ُم
 وي ل،البطاقة
.حساب البطاقة

4-4

الد َّْف

-5

يوافق حامل بطاقة ويب اةلكترون يلة على ج
 بِ نا ًء على،أن ليدفع إلى البنك
 ردَََََو ًما دَََََنويلةً يُحدلِدها البنك عند إَََََّدار أو تجديد بطاقة،طلب البنك
 إجراء، من حين إلى خر، ويجوص للبنَََك.اةلكترونيَََة
التلجَََاري ويَََب
ل
الردَََََََوم أو المصَََََََاريف المطلوبة وواجبة الدلفع من قِبل
ت ييرات على ل
حامل بطاقة ويب اةلكترون يلة أو على الفتر الزمن يلة التي لي ِجب خالل ا
بموجب هذه ل
الشَروط
الردََوم أو المصََاريف بوادََطة حامل البطاقة
دفع ل
ِ
 على ج،واألحكام
اعتبارا من تاريخ السلريان الذي
أن تسري هذه الت ل ييرات
ً
.يُحدلِده البنك

1-5

ي قيد
ُ يحِ لق للبنك الت ل
ي حوالة مبيعات أو دَََََََج لل ُم عاملة أو أ ل
عامل مع أ ل
ردََََََوم خر يحمِ ل ادََََََم حامل بطاقة ويب اةلكترونيلة و أو ر جقم بطاقة
التلجاري ويب اةلكترونيلة و أو تاريخ انت اء َََََََّالحية بطاقة التلجاري
و يب اةلكترون يل ة ةدل يل على ا لدلين ال ُمتك بَّ د من ِق بل حا مل ب طا قة و يب
.الرّيد المدين في حساب البطاقة
اةلكترونيلة ةفافتل إلى ل
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يت لم قيد جميع ُم عامالت بطاقة الت لجاري ويب اةلكترون يلة بالجانب المدين
ً
ومسَََََؤوال عن دَََََداد
 ويظ لل حامل البطاقة ُملتز ًما،من حسَََََاب البطاقة
ي ُمعامالت أو دََلع أو
ي نزاعات قد َل
الدلفعات على ل
تنشَ أ عن أ ل
الرغم من أ ل
جريل تلك ال ُمعامالت بعِلم حامل البطاقة أم
ِ ُ  دوا دء أأ،خدمات يُقدلِم ا تجار
وبصَََََََري النلظر ع لما إذا ةان ُمعاملة بطاقة التلجاري ويب
،دُون عِلمل
ل
.اةلكترونيلة قد ت لم بتفويض من حامل البطاقة أم ال
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أحكام ُمتفَ ِّرقة

-6

USE OF CARD
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.
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
physical presence of the EW Cardholder or the E-tijari Web
Card at the outlet.
The E-tijari Web Card cannot and shall not be used for any
ATM transaction affected through the EW Cardholder’s other
accounts.
All E-tijari Web Card Transactions conducted through the Etijari 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.
PAYMENT
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.
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.
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.
MISCELLANEOUS
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-
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دَََََََ حب وإعاد بطاقة الت ل جاري ويب
ي وق  ،طلب ل
يجوص للبنك ،في أ ل
بموجب إشََعار ُمسََبق إلى حامل بطاقة ويب اةلكترون لية أو
اةلكترونيلة،
ِ
دُون الحاجة إلى توجيل إشَََََََعار ُمسَََََََبق إليل ب ذا ال ُم فاد .ويلتزم حامل
البطاقة ،فلور ادتالمل ل ذا ل
الطلب ،بإعاد بطاقة بطاقات) التلجاري ويب
الردَََََََوم
ل
اةلكترونيَََة إلى البنَََك مقطوعَََة إلى نصَََََََفين ودفع جميع ل
وااللتزامات بالكامل إلى البنك.
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يت ل خذ حامل البطاقة االحتياطات المعقولة تجنل بًا لفقدان بطاقة الت ل جاري
تعرفَََََََ ا للسَََََََرقة ،أو اةفصَََََََاس عن ر جقم بطاقة
ويب اةلكترونيلة أو ل
التلجاري ويب اةلكترونيلة وتاريخ انت اء ََََّالحيلت ا .وفي حالة فقدان أو
دَََََرقة بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة ،يتعيلن على حامل البطاقة إبالغ
البنك بذلك طبقًا لرجراءات ال ُمتَّبعة لربالغ عن فقدان بطاقات االئتمان.

tijari Web card(s) cut in half to the Bank and make full
repayment of all Charges and liabilities to the Bank.
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.

6.2.

The Bank reserves the right to change the E-tijari Web card
designs at any time without prior notice.

6.3.

3-6

ل
بالحق في ت يير تصميم بطاقة التلجاري ويب اةلكترونيلة في
يحتفِظ البنك
ي وق دُون إشعار ُمس لبق.
أ ل

The Bank at its sole discretion may change any of the above
Terms and Conditions without assigning any reason
whatsoever.

6.4.

4-6

ي من ل
الشَََََََروط
يجوص للبنك ،لوفق تقديره
ل
الخاص ،إجراء ت يير على أ ل
ي دبب أيًّا ةان.
واألحكام الوارد فيما تقدَّم دُون إبداء أ ل

These Terms and Conditions shall be governed by and
construed in accordance with the laws of the U.A.E.

6.5.
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تخ،ع هذه ل
الشروط واألحكام إلى قوانين دولة اةمارات العربيلة المتلحد
ل
وتُفسَّر لوفقًا ل ا.

دب ،اإلمارات العربية المتحدة ،مرخص من قبل مرصف اإلمارات
دب التجاري ش.م.ع ،ي
بنك ي
:
.
دب،
،
2668
بريد
صندوق
،
دب
ديرة،
سعيد،
بور
االتحاد،
ع
شار
ي
كز
المر
المتحدة
العربية
ي
ي
اإلمارات العربية المتحدة .هاتف600575556 :
ر
لالقتاحات/الشكاوى يرج مراسلتنا عىل customercare@cbd.ae
ر
وبwww.cbd.ae :
اإللكت
الموقع
ي
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