
البـنـك التجاري الدولي

بيان حقائق رئيسية
بطاقات االئتمان

ــق الرئيســية معلومــات عامــة حــول ميــزات ورســوم ونفقــات هــذا المنتــج. يرجــى الرجــوع والموافقــة علــى  يوفــر بيــان الحقائ
أحــكام وشــروط البنــك فيمــا يخــص ا�حــكام النهائيــة للبطاقــة، با�ضافــة إلــى المعلومــات علــى الوثائــق المطلوبــة الســتكمال 

طلــب بطاقــة االئتمــان.
تتيح لك البطاقات االئتمانية من البنك التجاري الدولي باقة خاصة من المزايا بما فيها: عروض أفالم مجانية، خطة سداد 

ميسرة بدون فوائد، وعروض المطاعم. عالوًة على ذلك، نقدم أيض¬ برنامج والء يمنحك المرونة الستخدام نقاط المكافآت 
لديك من أجل تلبية احتياجاتك. لمعرفة المزيد عن مكافآت البنك التجاري الدولي، يمكنك زيارة الموقع التالي:

https://cbirewards.cbiuae.com/

معــدالت الفائــدة وتكاليــف التمويــل (ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بمعــدل %5 علــى تكاليــف 
التمويــل التــي تتضمــن رســوم� ثابتــة)

تصل مدة الفترة بدون فائدة إلى 55 يوم¬ من تاريخ الشراء. فترة بدون فائدة

%4.5 (100 درهم أدنى كحد أدنى)

يتــم احتســاب الحــد ا�دنــى للمبلــغ المســتحق للدفــع علــى بطاقــة االئتمــان بمعــدل %4.5 مــن 
ــى. وإذا  ــي، أيهمــا أعل ــخ كشــف الحســاب أو بمقــدار 100 درهــم إمارات ــي فــي تاري ــد الحال الرصي
تجــاوز الرصيــد حــد االئتمــان عندهــا ســتتم إضافــة المبلــغ الزائــد بالكامــل إلــى معــدل %4.5 مــن 

حــد االئتمــان للوصــول إلــى الحــد ا�دنــى للمبلــغ المســتحق. 

الحد ا�دنى للمبلغ 
المستحق

تتيــح لــك خطــة الســداد الميســرة تحويــل المشــتريات عاليــة القيمــة مــن  منافــذ تجزئــة محــددة 
إلــى أقســاط شــهرية بــدون فائــدة. للمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى زيــارة الرابــط التالــي: 

https://www.cbiuae.com/en/personal/products-and-services/cards/0- 

equal-instalment-plans

خطة سداد ميسرة

 تيتانيوم 
ماستركارد

 مكافآت  مكافآت بالتينيوم
ماستركارد وورلد

CBI First معدل الفائدة 
السنوية المئوية 
(APR) لمعامالت 

 بمعدل %3.45 البيع بالتجزئة
شهري¬ 

 بمعدل 3.45%  
شهري¬

 بمعدل 3.45% 
شهري¬

 بمعدل 2.99% 
شهري¬

ال يتم فرض رسوم تمويل على المعامالت عندما يتم تسديد رصيد كشف الحساب الحالي 
بالكامل قبل تاريخ استحقاق الدفع؛ وال يشتمل هذا على السلف النقدية، وتحويل الرصيد، 

وخطط الدفع بالتقسيط، والتحويالت النقدية. 
إذا لم يتم تسديد رصيد كشف الحساب الحالي بالكامل قبل تاريخ استحقاق الدفع سيتم 

تطبيق معدل الفائدة السنوية منذ تاريخ المعاملة بناًء على طريقة الرصيد اليومي. 
تلخص طريقة الرصيد اليومي الرصيد اليومي لدورة الفواتير ومن ثم تقوم بتقسيمه على 
عدد ا�يام الكلي في هذه الدورة. وتتم مضاعفة الرصيد بواسطة معدل الفائدة الشهرية 

لتحديد تكاليف التمويل التي سيتم تطبيقها.
ال تشمل هذه التكاليف ضريبة القيمة المضافة. 
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تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First معدل الفائدة 
السنوية المئوية 

(APR) للمعامالت 
 بمعدل %3.75 النقدية

شهري� 
 بمعدل 3.75%  

شهري�
 بمعدل 3.75% 

شهري�
 بمعدل 2.99% 

شهري�

بمعدل 3,15% (الحد ا�دنى 105 دراهم إماراتية) رسوم السلفة النقدية هي الرسوم 
المفروضة على سحب النقود من الصراف ا�لي باستخدام بطاقة االئتمان.

رسوم السلفة 
النقدية

تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First معدل الفائدة 
السنوية المئوية 
(APR) لمعامالت 

البيع بالتجزئة في 
حال التخلف عن 

السداد@

 بمعدل 3.70% 
شهري� 

 بمعدل 3.70%  
شهري�

 بمعدل 3.70% 
شهري�

 بمعدل 3.25% 
شهري�

تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First معدل الفائدة 
السنوية المئوية 

(APR) للمعامالت 
النقدية في حال 

التخلف عن السداد

 بمعدل 3.95% 
شهري� 

 بمعدل 3.95%  
شهري�

 بمعدل 3.95% 
شهري�

 بمعدل 3.25% 
شهري�

تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First الرسم السنوي

مجاني مجاني  مجاني ٨٤٠ درهم� إماراتي 

البطاقة ا�ساسية البطاقة ا
ضافية (أول ثالث بطاقات مجانية)

 تيتانيوم 
ماستركارد

 مكافآت
بالتينيوم

 مكافآت ماستركارد 
وورلد

CBI First

 26,25 درهم 
إماراتي

 26,25 درهم 
إماراتي

 105 دراهم إماراتية 105  دراهم إماراتية

يرجى العودة لجدول التكاليف على الموقع ا¦لكتروني  www.cbiuae.com لمزيد من 
التفاصيل. 

بمعدل %2.99 (غير شامل لضريبة القيمة المضافة) سيتم تقييم جميع المبالغ الموجودة 
في كشف حساب بطاقتك االئتمانية بالدراهم ا¦ماراتية. كما سيتم تحويل المعاملة التي يتم 

إجراؤها بعملة أجنبية إلى الدرهم ا¦ماراتي بحسب سعر الصرف المحدد من قبل البنك أو 
جهة إصدار البطاقة.

رسم المعامالت 
بالعملة ا�جنبية

تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First رسوم السداد المتأخر

230 درهم إماراتي 230 درهم إماراتي 230 درهم إماراتي 230 درهم إماراتي

سيتم فرض هذه الرسوم إذا لم يستلم البنك الحد ا�دنى على ا�قل من المبلغ المستحق 
في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع.
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تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First رسم تجاوز الحد

313,95 درهم 
إماراتي

313,95 درهم 
إماراتي

313,95 درهم 
إماراتي

313,95 درهم 
إماراتي

يتم فرض هذه الرسوم عندما يتجاوز االستخدام الحد االئتماني لبطاقة االئتمان.

تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First استبدال البطاقة

78.75 درهم إماراتي 78.75 درهم إماراتي 78.75 درهم إماراتي 78.75 درهم إماراتي

تيتانيوم 
ماستركارد

مكافآت
بالتينيوم

مكافآت
ماستركارد وورلد

CBI First الدرع االئتماني (على 
رصيد كشف الحساب)

0.85% 0.85% 0.85% 0.85%

يعد الدرع االئتماني منتج تأميني اختياري لحامل البطاقة االئتمانية ا�ساسية، ويقوم بتوفير 
الحماية االئتمانية في حال وفاة حامل البطاقة، وفي حاالت العجز الكلي الدائم، وفي حاالت 

مرضية خطرة معينة.

معلومات مهمة

تنبيه: إذ قمت بتسديد الحد ا�دنى فقط من دفعات/ أقساط قرضك/ تمويلك لكل فترة، سوف تدفع المزيد من 
الفائدة/ ا�رباح/ الرسوم وسوف تأخد وقت� أطول في تسديد رصيدك المستحق.

لضمان مواصلة االستفادة من المزايا المصرفية لحسابك، يرجى التأكد من دقة وتحديث 
معلوماتك الشخصية.

ولحماية سرية معلوماتك الشخصية، نوصيك بما يلي: 
ال تشارك معلوماتك الشخصية عبر الهاتف أو عبر ا²نترنت إال إذا كنت تعرف أو يمكنك التحقق 

من هوية المستلم.
 استخدم دائم· كلمة مرور قوية و/أو رقم تعريف شخصي للوصول إلى الخدمات المصرفية

عبر ا²نترنت مع ضرورة ا²بالغ فور¸ عند االشتباه بتعرض بياناتك الشخصية للخطر.
تأكد دوم· من تحديث نظام تشغيل حاسوبك الشخصي/ هاتفك المحمول وبرنامج الحماية 

من الفيروسات.
 أغلق التطبيقات غير المستخدمة أثناء الوصول إلى الخدمات المصرفية وإجراء المعامالت

عبر ا²نترنت.
في حال ضياع أو سرقة بطاقة االئتمان أو إجراء معامالت غير مصرح بها باستخدام بطاقتك، 

يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف على مدار الساعة طيلة أيام ا�سبوع عن طريق االتصال 
 بالرقم 600544440 من داخل ا²مارات العربية المتحدة

و 5039000 4 971+ من خارج الدولة. أو يمكنك أن ترسل لنا بريد¸ إلكتروني· على العنوان 
contactus@cbi.ae  : التالي

المعلومات الشخصية 
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يلتزم البنك بإخطار العمالء حول أي تغييرات في الشروط وا�حكام قبل تنفيذها. ويسري   •
العمل بهذه التغييرات - وبالتالي ستكون ملزمة لك - اعتبار� من التاريخ المحدد في 

ا�شعار المرسل إليك.

يحتفظ البنك بالحق في تغيير شروط وأحكام بطاقات االئتمان في تاريخ الحق، ا�مر الذي   •
قد يؤثر على ما يمكنك وما ال يمكنك فعله بصفتك حامًال لبطاقة االئتمان.

ا�حكام والشروط

إخالء مسؤولية:

إن بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا ال يشــتمل علــى ا�حــكام الكاملــة للعقــد، والتــي تــم إدراجهــا ضمــن ا�حــكام النهائيــة التفاقية 
التســهيالت االئتمانيــة با�ضافــة إلــى المعلومــات حــول الوثائــق المطلوبــة الســتكمال طلب بطاقــة االئتمان.

مــن خــالل التوقيــع علــى هــذا المســتند، فإنــك تؤكــد اســتيعابك التــام للميــزات والرســوم والتكاليــف التــي قــد تترتــب علــى 
طلبــك للحصــول علــى هــذا المنتــج.

لمعرفــة المزيــد عــن خدماتنــا با�ضافــة إلــى الرســوم والتكاليــف، يمكنــك زيــارة موقعنــا ا�لكترونــي www.cbiuae.com؛ 
أو االتصــال بنــا علــى الرقــم 600544440 (مــن داخــل ا�مــارات العربيــة المتحــدة) و 9000 503 4 971+ (مــن خــارج الدولــة).

التوقيع:اسم العميل:

التاريخ والمكان:
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