
البـنـك التجاري الدولي

بيان حقائق رئيسية 
خدمات تمويل المنتجات

يوفــر بيــان الحقائــق الرئيســية معلومــات عامــة حــول ميــزات ورســوم ونفقــات هــذا المنتــج. يرجــى الرجــوع والموافقة علــى أحكام 
وشــروط البنــك فيمــا يخــص ا�حــكام النهائيــة لنمــوذج الطلــب، با�ضافــة إلــى الوثائــق المطلوبة الســتكمال طلب التســهيل.

بصفتــك حاصــل علــى تســهيل ائتمانــي مــن البنــك التجــاري الدولــي ، فأنــت مؤهــل للحصــول علــى مجموعــة مــن الخدمــات 
التــي تلبــي احتياجاتــك المصرفيــة والتمويليــة.

خدمات بطاقة االئتمان

نوع الخدمة

الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت والهاتف المحمول

كشف الحساب ا�لكتروني

الدفع بالبطاقة االئتمانية

االستفسار عن البطاقة االئتمانية

طلب بطاقة ائتمانية

نوع الخدمة

كشف حساب إلكترونيأجهزة الصراف ا²لي وأجهزة ا�يداع النقدي والشيكات

الدفع بالبطاقة االئتمانية

نوع الخدمة

الخدمات المصرفية الهاتفية

تفعيل البطاقة االئتمانية

تغيير  رقم التعريف الشخصي للبطاقة االئتمانية

إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي للبطاقة االئتمانية

حظر البطاقة االئتمانية

االستفسار عن البطاقة االئتمانية

طلب استبدال البطاقة االئتمانية

خطة السداد الميّسرة للبطاقة االئتمانية

طلب إلغاء الدرع االئتماني

طلب بطاقات ائتمانية
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نوع الخدمة

فرع البنك

كشف الحساب المصرفي

االستفسار عن البطاقة االئتمانية

طلب استبدال البطاقة االئتمانية

الدفع بالبطاقة االئتمانية

طلب بطاقة ائتمانية إضافية 

طلب بطاقة ائتمانية

خدمات أخرى للبطاقة االئتمانية

التحويــل النقــدي: بصفتــك حامــل لبطاقــة ائتمانيــة مــن البنــك التجــاري الدولــي، يمكنــك التقــدم بطلــب للحصــول علــى 
ــة،  ــك مــع فتــرة ســداد مرن ــل النقــدي وســحب النقــود باســتخدام هــذه البطاقــة االئتمانيــة. ويترافــق ذل تســهيالت التحوي
ويتــم إرســال المبلــغ المطلــوب مباشــرة إلــى الحســاب الــذي تختــاره فــي دولــة ا¥مــارات العربيــة المتحــدة. لمعرفــة المزيــد عــن 

www.cbiuae.com البنــك، يمكنــك االطــالع علــى جــدول الرســوم علــى

تحويــل الرصيــد: بموجــب تســهيالت تحويــل الرصيــد، يمكنــك تحويــل رصيــدك مــن بطاقــة أخــرى إلــى البطاقــة االئتمانيــة 
مــن البنــك التجــاري الدولــي، واالســتمتاع بأقســاط شــهرية أقــل، مــع فائــدة 0% علــى الرصيــد المحــول للســتة ا°شــهر 
 https://www.cbiuae.com/en/personal/products-and-services/cards/balance-transfer :ا°ولــى. يمكنــك بزيــارة الرابــط

لمعرفــة تفاصيــل أوفــى حــول خيــار تحويــل الرصيــد مــع فائــدة %0.

(سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% على الرسوم والتكاليف المحددة وفق¶ للقوانين ا¥ماراتية المعمول بها)

قد تخضع جميع الرسوم والتكاليف للتغيير ؛ وسيتم تطبيق التغييرات اعتبار« من التاريخ الذي يحدده البنك.

خدمات القروض

نوع الخدمة

فرع البنك

شهادة مديونية/ عدم مديونية

تحصيل و إبراء ذمة شهادة المديونية

تأجيل القرض

طلب تغيير  موعد القسط

 التسديد الكامل/ الجزئي للقرض

طلبات القروض/  السحب على المكشوف 

ا¥عفاء من قرض السيارة

إصدار مستندات القرض السكني
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نوع الخدمة

الخدمات المصرفية الهاتفية

طلب تغيير  موعد القسط

التسديد الكامل/ الجزئي للقرض

ا�عفاء من قرض السيارة

طلبات القروض/  السحب على المكشوف

نوع الخدمة الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت
طلبات القروض /  السحب على المكشوفوالهاتف المحمول

معلومات مهمة

لضمــان مواصلــة االســتفادة مــن المزايــا المصرفيــة لحســابك، يرجــى التأكــد مــن دقــة وتحديــث 
المعلومــات الشــخصية التــي تقدمهــا إلــى البنــك.

ولحماية سرية معلوماتك الشخصية، نوصيك بما يلي:

ال تشــارك معلوماتــك الشــخصية عبــر الهاتــف أو عبــر ا�نترنــت إال إذا كنــت تعــرف أو يمكنــك   •
ــة المســتلم. التحقــق مــن هوي

الخدمــات  إلــى  للوصــول  تعريــف شــخصي  رقــم  مــرور قويــة و/أو  دائمــ® كلمــة  اســتخدم   •
المصرفيــة عبــر ا�نترنــت مــع ضــرورة ا�بــالغ فــور± عنــد االشــتباه بتعــرض بياناتــك الشــخصية 

للخطــر.

تأكــد دومــ® مــن تحديــث نظــام تشــغيل حاســوبك الشــخصي / هاتفــك المحمــول وبرنامــج   •
الحمايــة مــن الفيروســات.

وإجــراء  المصرفيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  أثنــاء  المســتخدمة  غيــر  التطبيقــات  أغلــق   •
ا�نترنــت. عبــر  المعامــالت 

المعلومات الشخصية
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يلتــزم البنــك بإخطــار العمــالء حــول أي تغييــرات فــي الشــروط وا�حــكام قبــل تنفيذهــا.   •
ويســري العمــل بهــذه التغييــرات - وبالتالــي ســتكون ملزمــة لــك - اعتبــار� مــن التاريــخ 

المحــدد فــي ا�شــعار المرســل إليــك.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر شــروط وأحــكام هــذا الحســاب فــي تاريــخ الحــق، ا�مــر الــذي   •
ــر علــى مــا يمكنــك ومــا ال يمكنــك فعلــه بصفتــك مســتخدم هــذا التســهيل. قــد يؤث

ا�حكام والشروط

والتكاليــف: الرســوم  جــدول  إلــى  الرجــوع  يرجــى  المعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  لالطــالع   • 
 Schedule of fees | Personal Banking (cbiuae.com)

رسوم وتكاليف 
الخدمة

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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