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  بطاقات االئتمان (البطاقة) –بيان اإلفصاح 

ـــاح ھذا بعناية. يجب أن تفكر في طلب  اءةقر يتعين عليك: مةامالحظة ھ ـــورة البيان اإلفص قانونية المش
إليك، ســتكون ملزًما  صــدور البطاقةبشــكل خاص بالنســبة لك أن تفھم أنه بمجرد  األھميةمســتقلة. من ال

) حتى إذا تغيرت ظروفك. طلب(ال البطاقة اإلئتمانيةبسداد المدفوعات المنصوص عليھا في نموذج طلب 
إنفاذ حقوقنا مما قد يؤدي إلى اتخاذنا إجراءات ى إل نلجأ، فقد ســــداد مدفوعات البطاقةإذا تخلفت عن 
  قانونية ضدك.

 اإلمارات العربية المتحدة من مصرفص يرخسس بموجب تتأنحن بنك االستثمار ش.م.ع.، بنك تجاري 
  .المركزي
  البطاقة تفاصيل

حد األدنى وســعر الفائدة والالمســموح به  حد اإلئتمانيالبما في ذلك مبلغ  البطاقةتفاصــيل  الطلبفي ترد 
التي  ســنزودك بتفاصــيل المنتج، إصــدار البطاقة قبلو . باإلضــافة إلى ذلكمنكم ةالمطلوبمن المدفوعات 

الصــالحية والحد األدنى من المدفوعات مدة ســتزودك بمعلومات عن البطاقة، بما في ذلك ســعر الفائدة و
ـــروطو طلبيجب عليك قراءة ال. المطلوبة منك ـــداد ش تأكد من لول لطلبعناية للتأكد من فھمك لكل ب الس

  أنك ستكون قادًرا على سداد المدفوعات المطلوبة.
  يرجى العلم بما يلي:

. تحتاج إلى ســداد جميع المدفوعات طلبفي ال محدد المدفوعات الشــھرية المطلوبة منكتُ : المدفوعات) 1
طبق المبالغ التي نتلقاھا أوًال ن. عند قيامك بســداد المدفوعات، تالمحددة المطلوبة في مواعيد االســتحقاق
المستخدم على بلغ األساسي ثم على أي فائدة مستحقة وأخيًرا على الم ،على أي رسوم وتكاليف مستحقة

  .البطاقة
ستحقاق أو  في حال عدم ) الفائدة:2 ستحق بالكامل في تاريخ اال سوية المبلغ الم ستفادةت من  في حالة اال

ــــلفة نقدية أو منتج يحمل فائدة على بطاقة االئتمان  .الفائدة على البطاقة من تاريخ المعامالت ، تُفرضس
أحد عوامل المدفوعات التي تقوم بســـدادھا مقابل إجمالي المبلغ المســـتحق وعدد المفروضـــة الفائدة تعد 

في األيام من تاريخ المعاملة إلى تاريخ التســوية وعلى الســلف التي تحصــل عليھا على بطاقة االئتمان. 
فلن  ســــلف نقدية أو منتجات مدرة للفائدة،أي على بطاقة االئتمان ولم تكن ھناك الكامل بلمبلغ ادفع  حالة

  بطاقتك. نحن ال نفرض فائدة على الفائدة (الفائدة المركبة). علىأي فائدة  تُفرض
سعر الفائدة:سعر ) 3 فرض على الرصيد المستحق في بطاقة ويُ فائدة ثابت ال سعر الفائدة. يحدد الطلب 

  االئتمان.
الفائدة  سعرمبلغ المعاملة مضروبًا في على النحو اآلتي الفائدة يوميًا  سعرحتسب يُ : ) احتساب الفائدة4

ساس المبالغ تُ اليومي.  سددةحتسب على أ حتسب الفائدة على المعامالت تُ في تاريخ االستحقاق.  غير الُم
ــــتحقاق. ثم تُ  ضــــاف الفائدة اإلجمالية على جميع النقدية من يوم المعاملة بغض النظر عن تاريخ االس

سداد على البطاقةيبلغ  البطاقة المستحق.مبلغ المعامالت إلى  سبة الحد األدنى لل من المبلغ  في المائة 5 ن
سوم دفع متأخر على  ستحقاق عدم فرض ر ستحق في تاريخ اال ضمن دفع الحد األدنى الم سي ستحق.  الم
البطاقة. يرجى مالحظة أنه يمكنك تســديد دفعة أعلى من المبلغ المســتحق عليك. كلما زادت الدفعة التي 

  .فائدة التي يتم تحصيلھا في الدورة التالية، قلت السددھات



  

2 
The Bank of Choice    Investbank.ae
 

فرض أي رسوم تُ الكامل للبطاقة أي رسوم. لن  سدادالعن  ينتجلن  ) الدفع المسبق والتسويات المبكرة:5
ستحق الذي يزيد عن سبة ثابتة على المدفوعات الجزئية للمبلغ الم سوم  تُفرضس ولكن، في المائة 5 ن ر

  أعاله. 4و 3التمويل على النحو المفصل في النقطتين 
في تاريخ اســتحقاق القســط،  للحد األدنى من الســدادفي حالة عدم اســتالم البنك  :خلف عن الســداد) الت6

صوص عليه في دليل  ضاء وعلى النحو المن سب االقت سداد ح سيفرض البنك غرامة على التخلف عن ال
  .www.investbank.aeالبنك المتاح على موقعنا اإللكتروني الخدمات واألسعار الخاص ب

المنصــوص عليھا في  ورســوم اإلجراءاتدفع رســوم العناية الواجبة والتوثيق يتعين عليكم  ) الرســوم:7
باإلضــافة إلى ذلك، قد تكون ھناك رســوم قياســية كشــف األول بعد إصــدار البطاقة. في تاريخ ال طلبال

 متاح على موقعناال على النحو المنصوص عليه في دليل الخدمة واألسعار الخاص بنا البطاقةتنطبق على 
  .www.investbank.ae االلكتروني

الحد األدنى من مقابل فاتورتك المستحقة  تسديد أن تضمن أحد شروط البطاقة اإلئتمانية ) االلتزامات:8
الدفع الفوري للحد األدنى من  سيضمنجزائية. باإلضافة إلى ذلك،  أي رسوم أو مصاريففرض لتجنب 

  .مكاتب االئتمان المختلفة لدىالسداد، أو أعلى، تصنيف ائتماني جيد 
، تســـود أحكام بيان اإلفصـــاح طلبھذا وال في حالة وجود أي تعارض بين بيان اإلفصـــاح: التعارض) 9

  ھذا.
  حقنا في التعديل

بالحق في تغيير الرســــوم أو تعديل الشــــروط  منفرد،وفًقا لتقديرنا الومذكور أعاله ، على النحو النحتفظ
  . سارييوًما وفًقا للقانون ال 60بإشعار خطي مدته  متزويدك بموجبواألحكام 

  يوًما. 30قبل إليكم إشعار  إرسال موجببأي تغيير في سعر الفائدة  ىجرسيُ 
 حقك في اإللغاء

على توقيع الأيام عمل من الحصــــول على الموافقة و 5في غضــــون  بطاقة االئتمانيحق لك إلغاء طلب 
حتى تنتھي ھذه الفترة، ما لم تتنازل عن ھذا الحق من خالل التوقيع على در البطاقة صـــــالطلب ولن ن

بالكجزء من  التھدئةفترة نموذج التنازل عن  في حالة . ةً وثائق. إللغاء طلبك، يجب عليك إخطارنا كتا
ـــوم العناية الواجبة والتوثيق و ـــتحتاج إلى دفع رس ـــوم اإلجراءاتاإللغاء، س ـــوص عليھا في  رس المنص

  .طلبال
 ىشكاوال

شكلة أو  شأن أ مخاوفإذا كانت لديك م شكوى ب ، فيرجى  البطاقةه ي جزء من خدماتنا فيما يتعلق بھذأو 
شر إبالغ الموظف الذي تتعامل معه أو مديره  شكواك. إذا لم  مخاوفكوسنحاول حل مشكلتك أو المبا أو 

نا على بة إلي تا ــــكوى عن طريق الك قديم ش نك ت تك، فيمك ــــكل حل مش لك إلى  يد االلكتروني  يؤد ذ البر
wecare@investbank.ae   600544404ل بنا على اتصاالأو.  

 

طلبي للحصول سير إجراءات أثناء ھذا ببيان اإلفصاح  تزويدناتزويدي / أنه تم البيان بموجب ھذا ؤكد أؤكد / ن
 وقرأت وفھمت بيان اإلفصاح ھذا بطاقة االئتمانعلى 

 الطلب مقدماسم 
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 تاريخال                التوقيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بنك االستثمار ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
  .ايير المصاحبةتم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمع

 .ك االستثمار ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظةبن 2022حقوق الطبع والنشر@ 
 

 


