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ــة: ــة االئتمــان ھــذا المســتندحــدد ي مالحظــة ھام ــات اإلرشــادية الرئيســية حــول بطاق  يجــبو ،المعلوم
، عندئــٍذ يجــب عليــك طلــب ھــذا المســتندبعنايــة. وفــي حالــة عــدم فھــم أي بنــد مــن بنــود  عليــك قراءتــه

ــتقلة.  ــورة مس ــد ي المش ــتند ع ــذا المس ــاھ ــًدا قانونًي ــك، وال يعق ــان أو  لزم ــة االئتم ــذ بطاق ــديمھابأخ  تق
ــا.  ــرر أن لن ــن المق ــقوم ــتم توثي ــان  ي ــة االئتم ــام  بموجــببطاق ــع الشــروط واألحك ــب يتضــمن جمي طل

  المطبقة على بطاقة االئتمان.
ــتثمار ش.م.ع (البنك ،نحن من قبل مصــرف  ومرخص للتنظيم والرقابة، بنك تجاري خاضــع )بنك االس

على عنواننا البريدي أو عبر  خطًيايمكنك التواصـــــل معنا ھذا، اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 
ا االتصــــال بنا عبر خط الھاتف الخاص والبريد اإللكتروني على العناوين المذكورة أدناه.  يمكنك أيضــــً

  العناوين. جانبالمذكور إلى  عمالءنابتجربة 
  اإلمارات العربية المتحدةدولة الشارقة،  ،1885ص.ب.العنوان: 

  600 544404تجربة العمالء: خط 
  wecare@investbank.aeلكتروني: اإلبريد ال

  وصف بطاقة االئتمان  - 1
ــاني    ــع ذات حــد ائتم ــة دف ــة االئتمــان ھــي بطاق ــتم ت مخصــصبطاق ــدمســبًقا، ي ــدة  حدي ســعر فائ

مشــترياتك مــن التجـــار الــذين يقبلـــون بطاقــات االئتمـــان  مقابـــل، لــدفع عليھـــا مســبًقا محــدد
ـــة  ـــك باالســـتفادة مـــن الســـلف النقدي ـــدفع ويســـمح ل ـــة لل ـــسكطريق ـــاني االحـــد ال مـــن نف ئتم

  .مسبًقاالمخصص 
  لمنتج:ل الرئيسةتفاصيل ال  - 2

 المفيدولالستخدام الشخصي  اتجاريً  باعتبارھا تسھيًال بطاقة االئتمان  تقدم  
 تــأمين علــى وثيقــة  يلــزم تقــديم، ولكــن قــد تقــديم ضــمان عــادةً  بطاقــة االئتمــان ال تتطلــب

  .الحياة وتحويل الراتب إلى البنك
  حـــدال٪ مـــن 120يعـــادل بمبلـــغ موقـــع وغيـــر مـــؤرخ ولكنـــه  ضـــمانيؤخـــذ أيًضـــا شـــيك 

  لبطاقةاإلئتماني ل
  الوافديندة والمقيمين بطاقة االئتمان لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحتُتاح  
 قد يتم تطبيق الحد األدنى لمدة الخدمة في الشركة أو الحد األدنى من سنوات العمل  

  المتطلبات واألھلية:  - 3
ــا علــى  21للتقــدم بطلــب للحصــول علــى بطاقــة االئتمــان، يجــب أن: (أ) تبلــغ مــن العمــر    عاًم

ــل؛ (ب)  ــة المتحــدة أو تاألق ــارات العربي ــة اإلم ــواطني دول ــن م ــون م ــاملين ك ــدين الع ــن الواف م
ــانونيبشــكل  والمقيمــين ــدة ق ــة اإلمــارات العربيــة المتح ــون (ج)  ،فــي دول ــًال تك علــى  حاص

راتبـــك  ؛ (د) ال يقـــل)AECBكحـــد أدنـــى مـــن االتحـــاد للمعلومـــات االئتمانيـــة ( 541درجـــة 
يكـــون لـــديك ون فـــي وظيفـــة نشـــطة؛ (و) كـــتدرھـــم إمـــاراتي؛ (ھــــ)  5,000عـــن  الشـــھري

  محدد جيًدا.دخل منتظم يمكن التحقق منه من مصدر  مصدر
  وقت المعالجة:  - 4
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يــوم عمــل مــن توقيــع الطلــب وتقــديم  14إصــدار بطاقتــك االئتمانيــة فــي غضــون  مــن المقــرر  
ــازل ــك والتن ــة البن ــا بموافق ــك، رھن ــى البن ــة إل ــع المســتندات المطلوب ــرة  عــن جمي / انقضــاء فت

  التھدئة
  سعر الفائدة / رسوم التمويل:  - 5

ــدد   ــان  تح ــة االئتم ــى بطاق ــدة عل ــرضالفائ ــان  وتف ــة االئتم ــى بطاق ــالغ المســتحقة عل ــى المب عل
الفائـــدة المتوقـــع،  ســـعربالكامـــل فـــي تـــاريخ االســـتحقاق. يختلـــف  ســـدادھافـــي حالـــة عـــدم 

ــروض ــى  المف ــتريات العل ــوع الببمش ــى ن ــاًء عل ــة، بن ــة التجزئ ــي طاق ــين ف ــو المب ــى النح وعل
  الجدول أدناه.
ماستر كارد   ماستر كارد بالتينيوم  ماستر كارد تيتانيوم  

  وورلد
 الفائدة سعر

  الشھري الثابت
3.19%  2.99%  2.79%  

  %33.48  %35.88  %38.28  السنويالفائدة سعر 
ــرض   ــذا، وتُق ــبة  ھ ــة بنس ــى البطاق ــة عل ــة الممنوح ــلف النقدي ــى الس ــوم عل ــھريًا 3.5رس ٪ ش

ــة. 42( ــوم المعامل ــاًرا مــن ي ــى ٪ ســنوًيا) اعتب ــرض رســوم عل ــة (وتُق ــات خــدمات البطاق عملي
ــات االئتمــان، خطــط التقســيط / خطــط  ــل الرصــيد، قــروض بطاق بنســبة  الميســر الســدادتحوي

أن البنـــك ال يفـــرض فائـــدة  ويُرجـــى العلـــم٪ ســـنويًا). 21.48٪ شـــھرًيا (1.79تصـــل إلـــى 
  على الفائدة (الفائدة المركبة)

  يُفرض ما سبق إذا:و  
 للبنك مبلًغا أقل من إجمالي المبلغ المستحق في تاريخ استحقاق الدفع دفعت  
 سلف نقدية على البطاقة تأخذ  
 ـــتفدت ـــة  اس ـــن خدم ـــةم ـــدرة بطاق ـــدةلل م ـــة  فائ ـــداد(خط ـــر الس ـــل، الميس ـــات تحوي  وعملي

  د، والقرض النقدي على البطاقة)الرصي
  مــن معاملــة بطاقــة ائتمــان قــد يحــددھا البنــك مــن وقــت آلخــر والتــي تخضــع لرســوم اســتفدت

  التمويل
  على النحو التالي: يومًياالفائدة  ھذا، ويُحسب سعر  

  365) / 12(عدد األيام * مبلغ المعاملة * معدل الفائدة * 
ــم    ــافث ــدة يُض ــغ الفائ ــا مبل ــالي  المحســوب يومًي ــغ اإلجم ــى المبل ــه.  الواجــبإل ــة دفع ــي حال وف

 عندئـــٍذ تخضـــعالســـابق،  الحســـاب كشـــفالحـــد األدنـــى للمبلـــغ المســـتحق فـــي  ســـداد عـــدم
  ٪ شھرًيا.0.50األسعار المذكورة أعاله لزيادة إضافية بنسبة 

  توضيح حساب الفائدة
ــدى بنــك االســتثمار.  ــى بطاقــات االئتمــان ل ــدة عل ــى حســاب الفائ ــال عل ــاه مث ــرد أدن ونفتــرض مــا ي

  يلي
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  % شھرًيا3.19سعر الفائدة ھو 
  ] من الشھر5تاريخ كشف الحساب ھو الخامس [

  ] من الشھر30ھو الثالثون [ تاريخ استحقاق الدفع
ــة  ــا بقيم ــلعة م ــل س ــترى العمي ــي  2,500إذا اش ــاراتي ف ــم إم ــطس  15درھ ــلعة 2022أغس ، وس

، عندئـــٍذ تُحســـب رســـوم الفائـــدة علـــى 2022أغســـطس  20درھـــم فـــي  1,000أخـــرى بمبلـــغ 
ــغ  ــالي المبل ــوية إجم ــدم تس ــار ع ــل اخت ــافتراض أن العمي ــالي، ب ــو الت ــى النح ــل عل ــتريات العمي مش

العميـــل فـــي دفـــع الحـــد األدنـــى للمبلـــغ  واســـتمرالـــدفع  المســـتحق فـــي أو قبـــل تـــاريخ اســـتحقاق
البنـــك، فقـــد يســـتغرق  لـــدى ئتمـــاناالأي معـــامالت جديـــدة علـــى بطاقـــة  ولـــم يجـــرىالمســـتحق 

شـــھًرا لتســـوية إجمـــالي المبلـــغ المســـتحق بالكامـــل بمـــا فـــي ذلـــك الفائـــدة والرســـوم  66العميـــل 
 أدناه: الرقميالمطبقة. يرجى االطالع على الحساب 

  
درھم  3,500/-  سبتمبر (تاريخ كشف الحساب) 5المبلغ المستحق في  إجمالي

  إماراتي
  درھم إماراتي 175/-  %5سبتمبر) بحد أدنى  30المبلغ المدفوع في تاريخ االستحقاق (

درھم  3,325/-  المستحق الرصيدإجمالي 
  إماراتي

    %3.19 أكتوبر بنسبة 5حساب الفائدة عن كشف الحساب بتاريخ 
  سبتمبر  29أغسطس إلى  15درھم إماراتي من  2,500على مبلغ

  يوًما) 46(
درھم  120.61

  إماراتي
  سبتمبر  29أغسطس إلى  20درھم إماراتي من  1,000على مبلغ

  يوًما) 41(
  درھم إماراتي 43.00

  6(أكتوبر  5ســـبتمبر إلى  30درھم إماراتي من  3,325على مبلغ 
  أيام)

  درھم إماراتي 21.93

درھم  185.54  أكتوبر 5إجمالي الفائدة المفروضة على كشف الحساب بتاريخ 
    إماراتي

  الرسوم والمصاريف  -6
  رسوم العضوية السنوية / رسوم التجديد  )أ

ــدفع رســوم العضــوية   ــي  الســنوية تُ ــه ف ــى النحــو المنصــوص علي ــد عل / رســوم التجدي
ـــكجـــدول رســـوم  ـــد  البن ـــان إضـــافية عن ـــة ائتم ـــل بطاق ـــل وك ـــان العمي ـــة ائتم لبطاق

  إصدارھا أو تجديدھا
   )OLFرسوم تجاوز الحد (  )ب

ــد  ــاوز الح ــوم تج ــرض رس ــاوز  تُف ــة إذا تج ــل البطاق ــان حام ــة ائتم ــاب بطاق ــى حس عل
ــة ــى البطاق ــوترة ،الرصــيد الحــالي المســتحق عل ــاء دورة الف ــت أو أثن ــي أي وق حــد  ،ف
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ح ھـــذه الرســـوم واحبـــة الـــدفع باعتبارھـــا جـــزًء مـــن وتصـــب ،المخصـــص االئتمـــان 
  فوًرا.المبلغ الذي يتجاوز الحد  ويتوجب دفع ،حق الدفعالمستالحد األدنى 

  )LPF( السدادتأخر رسوم   )ج
ــأخر    ــرض رســوم ت ــتُف ــة عــدم الســداد ف ــى المســتحق ي حال ــع الحــد األدن ــي ادف ــدفع ف ل

  .أو قبل تاريخ استحقاق الدفع
  العمالت األجنبيةبمعامالت الھامش   د) 

ـــدرھم    ـــر ال ـــامالت بغي ـــى المع ـــة عل ـــالعمالت األجنبي ـــامالت ب ـــامش المع ـــرض ھ يُف
ــك أي  ــدرھم اإلمــاراتي فــي الســوق (بمــا فــي ذل اإلمــاراتي بســعر الصــرف الســائد بال

ـــي  ـــينرســـوم معالجـــة، والت ـــراوح ب ـــى 1.10 تت ـــة) 1.25٪ إل ـــة المعامل ـــن قيم ٪ م
  التحويل البطاقة في تاريخ شركة وتطبقه تحدده الذي

  الدرع االئتماني (اختياري)  )ھـ
بطاقتـــك علـــى الـــدرع االئتمـــاني ھـــو خدمـــة اختياريـــة تغطـــي األرصـــدة المســـتحقة   

ــدرع االئتمــاني نســبة مئويــة مــن وتكــون االئتمانيــة ضــد أي حــاالت طارئــة.  رســوم ال
ـــوترة  ـــي دورة الف ـــغ المســـتحق ف ـــالي المبل ـــوإجم ـــى النح ـــدول ال عل ـــي ج ـــذكور ف م

  الرسوم.
أخــرى علــى تعامالتــك مــع البنــك. يرجــى  قياســيةرســوم  تطبــقة إلــى ذلــك، قــد باإلضــاف

ھــذا  علــى عنــوان الموقــع اإللكترونــيالمتاحــة  والمصــاريفالرجــوع إلــى قائمــة الرســوم 
ـــــــك االســـــــتثمار:: ـــــــراد - جـــــــدول الرســـــــوم  بن ـــــــة للعمـــــــالء األف  جـــــــدول التعريف

charges.html-https://investbank.ae/schedule   
٪ وفًقـــا للقـــانون 5لضـــريبة القيمـــة المضـــافة بنســـبة  والمصـــاريفتخضـــع جميـــع الرســـوم   

  .المعمول به في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  الفائدةفترة اإلعفاء من   - 7

الكامـــل  الســـدادمـــع مراعـــاة مـــن تـــاريخ معاملـــة بطاقـــة االئتمـــان،  يوًمـــا 55إلـــى  25تبلـــغ   
ــدفع.  ــاريخ اســتحقاق ال ــول ت ــغ المســتحق بحل ــة وجــود إلجمــالي المبل أي رصــيد فــي وفــي حال

ــتم دفعــه بالكامــل، أو أخــذ ســلفة نقديــة أو أي خدمــة بطاقــة ــم ي مــدرة  أخــرى الشــھر الســابق ل
  .الفائدةفترة اإلعفاء من  طبقعندئٍذ لن تعلى البطاقة،  للفائدة

  الحد األدنى المستحق الدفع  - 8
ــغ    ــى يبل ــدفعالحــد األدن ــاتورة أو5 نســبة المســتحق ال ــغ الف ــاراتي 100 /- ٪ مــن مبل  ،درھــم إم

ــى.  ــا أعل ــذكر قيمــة أيھم ــك. ھــذا، وت ــي كشــف حســاب بطاقت ــغ المســتحق ف ــى للمبل الحــد األدن
 حســاب يوًمــا مــن تــاريخ كشــف 25فــي غضــون  الــدفع الحــد األدنــى المســتحق ويجــب ســداد

 الجزائية. المصاريفالبطاقة لتجنب الرسوم / 
  

  تحذيرات:
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  ،إذا تــأخرت عــن الســداد أو لــم تســدد الحــد األدنــى المســتحق فــي تــاريخ االســتحقاق
  عندئٍذ تدفع فائدة إضافية مقابل عدم السداد ورسوم تأخر السداد.

  ــى المســتحق ــد األدن ــم تســدد ســوى الح ــدفع إذا ل ــٍذ ت ــوترة، عندئ ــل دورة ف ــدفع خــالل ك ال
  فائدة إضافية ويستغرق سداد رصيدك المستحق وقًتا أطول

 .إذا انخفض دخلك، فستظل مسؤوًال عن الدفعات المستحقة على بطاقة االئتمان  
 ) ــة ــة الخدم ــأة نھاي ــل مكاف ــل تحوي ــة مقاب ــنح البطاق ــم م ــى EOSBإذا ت ــك إل ــة ب ) الخاص

ــٍذ يجــوز للبنــك  ــل البنــك، عندئ ــة الخدمــة الخــاص بــك واســتخدامھا لتقلي ــأة نھاي حظــر مكاف
ــك  ــد انتقال ــة عن ــات الالزم ــراء الترتيب ــا إلج ــال بن ــك االتص ــب علي ــتحقة. يج ــالغ المس المب

  بين الوظائف.
  ــن ــا م ــة وغيرھ ــك" المحدث ــرف عميل ــة "اع ــن سياس ــخ م ــك بنس ــد البن ــك تزوي ــب من يُطل

ــوفر المســت ــؤدي عــدم ت ــد ي ــات. ق ــع األوق ــى فــرض رســوم أو المســتندات فــي جمي ندات إل
ــك  ــدم البن ــذلك، يق ــام ب ــل القي ــد المعــامالت أو حظــر الحســاب أو إغــالق الحســاب. وقب تقيي
التـــذكيرات الالزمـــة (علـــى البريـــد اإللكترونـــي المســـجل والھـــاتف) وفًقـــا لمـــا تفتضـــيه 

  سياسات البنك.
  ــتخدام أي حســاب ودائــع آخــر يحــتفظ بــه العميــل للمقاصــة ــتثمار اس ــوز لبنــك االس يج

  قابل المبالغ المستحقة بموجب بطاقة (بطاقات) االئتمان الخاصة بك.م
  إذا تــأخرت عـــن الســـداد أو لـــم تســـدد دفعـــة مـــا فـــي تـــاريخ االســـتحقاق، عندئـــٍذ تكـــون

  متخلًفا عن السداد ويحق للبنك، من بين جملة أمور أخرى، ما يلي:
 فوري شكلحظر / إلغاء بطاقة االئتمان والمطالبة بالسداد الكامل ب.  
  اإلبــالغ عــن التخلــف عــن الســداد إلــى الســلطات التنظيميــة المختصــة، بمــا فــي ذلــك

مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة المركـــزي، واالتحـــاد للمعلومـــات االئتمانيـــة، 
ووكــاالت التحصــيل ووكــاالت التصــنيف االئتمــاني األخــرى، ممــا قــد يــؤثر ســلًبا 

  ض في المستقبل.على تصنيفك االئتماني ويحد من قدرتك على االقترا
  اتخـــاذ جميـــع وســـائل االســـترداد الممكنـــة، بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال ال

 .الحصر، رفع دعوى قضائية ضدك
  ــأموال ــة ب ــمان، للمطالب ــيك الض ــك ش ــي ذل ــا ف ــة، بم ــمانات مخصص ــتخدام أي ض اس

 البنك منك.
  
  المخاطر والقيود  -9

  حيــث يتــأثر مــا يمكنــك . ســدادهيمكنــك يجــب أن تفھــم أنــه ال يجــب أن تقتــرض أكثــر ممــا
والفوائــد التــي يجــب عليــك دفعھــا. يمكــن أن يتغيــر ھــذا إذا تغيــر  الــدفعاتســداده بســداد 

  أو تغيرت التزاماتك أو إذا زادت أسعار الفائدة.  دخلك
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  من الحد المخصص لبطاقة االئتمان80يسمح بالسلف على البطاقة حتى ٪  
 الحد المخصص لبطاقة االئتمان٪ من 90تحويل الرصيد حتى عمليات يسمح ب  
 منح بطاقات االئتمان وخدمات البطاقات الالحقة وفًقا لتقدير البنك المطلق.ت  

  التزامات العميل  - 10
  يجب عليك:  

  والمستندات األصلية وفًقا لسياسة البنك دقيقة عن الدخل تقديم تفاصيل  )أ
  قاق دون أي تأخيربطاقتك على الفور في تاريخ االستح دفعاتتأكد من سداد ال  )ب
ـــة  )ج ـــة  مراجع ـــع المســـتندات األخـــرى المتعلق ـــذه المســـتندات وجمي ـــة  بتســـھيلھ بطاق

مـــن أي مـــن ھـــذه  التوقيـــعاالئتمـــان ھـــذه، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــروط واألحكـــام، قبـــل 
  المستندات

ــــــــتال  )د ــــــــى شــــــــبكة اإلنترن ــــــــك عل  تحقــــــــق بانتظــــــــام مــــــــن موقــــــــع البن
www.investbank.ae التحديثاتلمعرفة المستجدات و  

ــك، أو   )ھـ ــيل دخل ــك، أو تفاص ــي وظيفت ــر ف ــدوث تغيي ــة ح ــي حال ــا ف ــك خطًي ــار البن إخط
تفاصــــيل االتصــــال الخاصــــة بــــك، أو الحالــــة الســــكنية، أو تفاصــــيل الھويــــة، أو 
التفاصـــيل الماليـــة األخـــرى أو أي معلومـــات جوھريـــة أخـــرى علـــى النحـــو المعلـــن 

  ذج الطلب و/أو إقرارات أخرى موقعة من جانبك.في نمو
  .شروط وأحكام البنك لجميع االمتثال  )و

  الشروط واألحكام الرئيسية  - 11
ــزات   )أ ــديل مي ــي تع ــالحق ف ــديره الخــاص ب ــا لتق ــك وفًق ــتفظ البن  ومصــاريفرســوم ويح

ـــا 60إشـــعار مســـبق مدتـــه تقـــديم  بموجـــببطاقـــة االئتمـــان أحكـــام شـــروط وو  يوًم
  .إليك

يحــتفظ البنــك وفقًــا لتقــديره الخــاص بــالحق فــي تعــديل ســعر الفائــدة علــى بطاقــة   )ب
  إليك.يوًما  30إشعار مسبق مدته  بموجب تقديماالئتمان 

  فترة التھدئة  - 12
 أيـــام عمـــل مـــن توقيـــع مســـتندات / طلـــب 5يحـــق لـــك إلغـــاء طلـــب البطاقـــة فـــي غضـــون   

تــرة. لالســتفادة مــن فتــرة التھدئــة ھــذه الف انقضــاءالبنــك البطاقــة حتــى  يصــدرولــن  التســھيل،
ــك ــالغ البن ــك إب ــب علي ــان، يج ــة االئتم ــاء بطاق ــاد وإلغ ــذا المف ــون  بھ ــي غض ــل  5ف ــام عم أي

عنھــا فــي أن تــدفع إلــى البنــك الرســوم المعلــن  عندئــٍذ يجــب عليــك، وفــي حالــة اإللغــاء، خطًيــا
ــا. يمكنــك التنــازل عــن الحــق فــي فتــرة التھدئــة وطلــب التســھيل مســتندات لتمكــين البنــك  خطًي

 .من إصدار البطاقة لك على الفور
  

  wecare@investbank.aeيرجى مراســـلتنا عبر البريد اإللكتروني على  للتعليقات أو الشـــكاوى
  600 544404أو االتصال بخط تجربة العمالء 
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للحصـــول  / طلبنا ببيان الحقائق الرئيســـية قبل تقديم طلبي تزويدنا/  تزويديأنه تم  هبموجب / نؤكد أؤكد

 .بيان الحقائق الرئيسية ھذا / فھمنا وفھمتقد قرأنا  وأنني قد قرأت / أنناعلى القرض 
  

    اسم مقدم الطلب
    التاريخ    التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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