
رسوم العضوية السنوية للبطاقة ا�ساسية

رسوم العضوية السنوية للبطاقة ا�ساسية مع عضوية سكاي واردز البالتينية

 رسوم العضوية السنوية للبطاقة ا�ضافية

سعر الفائدة لمعامالت البيع بالتجزئة أو للمعامالت النقدية

سعر الفائدة لمعامالت البيع بالتجزئة أو للمعامالت النقدية في حال التخلف عن السداد

تحويل الرصيد - المرة ا�ولى@

تحويل الرصيد - على أساس بيان ا�قساط الشهرية المتساوية

سعر الفائدة لتحويل الرصيد / للتحويل النقدي في حال التخلف عن السداد

سعر الفائدة لخطة السداد الميسرة

سعر الفائدة للتحويالت النقدية إلى الحساب

رسوم معالجة التحويالت النقدية إلى الحساب

تحويل الرصيد - رسوم المعالجة على أساس بيان ا�قساط الشهرية المتساوية

رسوم السلفة النقدية

رسوم تجاوز الحد

رسوم استبدال البطاقة\إعادة إصدار البطاقة (بطاقة معدنية)

رسوم كشف حساب مطابق

رسوم طلب قسيمة المبيعات/ نسخة قسيمة الشراء

شهادة رسوم التزامات/ عدم التزامات

فترة بدون فوائد

الحد ا�دنى للمبلغ المستحق شهري¤

جدول الرسوم

15,750

57,750

7,875

2.99%

3.25%

 سعر فائدة 0% على السداد لمدة ثالثة أشهر وبدون رسوم للتسوية
المبكرة

سعر فائدة شهري ثابت بنسبة 0.99% حتى 36 شهر§ من فترة السداد

3.25%

سعر فائدة شهري ثابت بنسبة 1% حتى 36 شهر§ من فترة السداد

من قيمة المعاملة   

313.95

525

47.25

52.5

حتى 55 يوم¤ من تاريخ المعاملة

 المبلغ (درهم إماراتي) - دون احتساب ضريبةجدول الرسوم
القيمة المضافة
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من قيمة المعاملة    1%

%3.15 من المبلغ أو 105 دراهم إماراتية، أيهما أعلى 

من قيمة الرصيد المستحق أو 100 درهم إماراتي، أيهما أعلى  4.5%



رسوم السداد المتأخر

رسوم المعامالت بالعملة ا�جنبية

 رسوم معالجة المعامالت الدولية بالدرهم ا�ماراتي

سعر الدرع االئتماني (على الرصيد المستحق على كشف الحساب الشهريً)

مالحظات

230

المبلغ (درهم إماراتي) - ال تطبق ضريبة القيمة المضافةجدول الرسوم
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.1

.2

جميع الرسوم والتكاليف خاضعة للوائح التنظيمية الخاصة بمصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي وسياسات البنك

سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والتكاليف المحددة هنا، حيثما تكون سارية، وفق¤ للقانون في دولة ا�مارات العربية المتحدة 

يطبق على أول تحويل للرصيد خالل 6 أشهر من تاريخ إصدار البطاقة االئتمانية (@)  

.

.

من قيمة المعاملة  2.99%

شهري¤ من من الرصيد المستحق للبطاقة االئتمانيًة  0.85%



بيان حقائق رئيسية
بطاقة وورلد إليت ماستركارد االئتمانية الحصرية من البنك التجاري الدولي

 يوفر بيان الحقائق الرئيسية معلومات عامة حول ميزات ورسوم ونفقات هذا المنتج. يرجى الرجوع والموافقة على أحكام وشروط
البنك فيما يخص ا�حكام النهائية للبطاقة، با�ضافة إلى المعلومات على الوثائق المطلوبة الستكمال طلب بطاقة االئتمان

 تتيح بطاقة وورلد إليت ماستركارد االئتمانية الحصرية من البنك التجاري الدولي باقة متنوعة من المزايا المخصصة لتناسب
 أسلوب حياة كل عميل على حدة. وتمكن هذه البطاقة ا�عضاء من الوصول إلى امتيازات حصرية مثل حد ائتماني أعلى،

 وإمكانية التواصل مع مختص في أسلوب الحياة على مدار الساعة، با�ضافة إلى الوصول إلى صاالت المطارات، واالستمتاع بنظام
 مكافآت رائع. لمعرفة المزيد عن بطاقة وورلد إليت ماستركارد االئتمانية الحصرية  من البنك التجاري الدولي، يمكنك زيارة موقعنا

 ا�لكتروني
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 معدالت الفائدة وتكاليف التمويل (سيتم إضافة "ضريبة القيمة المضافة" بمعدل 5٪ على تكاليف التمويل التي
تتضمن رسوم� ثابتة)

 معدل الفائدة السنوية
 لمعامالت (APR) المئوية

البيع بالتجزئة

 ال يتم فرض رسوم تمويل على المعامالت عندما يتم تسديد رصيد كشف الحساب الحالي
 بالكامل قبل تاريخ استحقاق الدفع؛ وال يشمل 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 احتساب الرصيد اليومي

 تلخص طريقة احتساب 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

 تتيح لك خطة السداد الميسرة تحويل المشتريات عالية القيمة من منافذ تجزئة محددة إلىخطة سداد ميسرة
أقساط شهرية بدون فائدة. للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي

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

 الحد ا�دنى للمبلغ
المستحق

 100) 4,5% 

 يتم احتساب الحد ا�دنى للمبلغ المستحق للدفع على بطاقة االئتمان بمعدل 4,5% من الرصيد
 الحالي في تاريخ كشف الحساب أو بمقدار 100 درهم إماراتي، أيهما أعلى. وإذا تجاوز الرصيد حد

 االئتمان عندها ستتم إضافة المبلغ المستحق/ المطلوب بالكامل إلى معدل 4,5% من حد
  االئتمان للوصول إلى الحد ا�دنى للمبلغ المستحق

تصل المدة الزمنية بدون فائدة إلى 55 يومÀ من تاريخ الشراء.المدة الزمنية بدون فائدة

https://www.cbiuae.com/en/personal :

درهم أدنى كحد أدنى)

.

:

.

.

.

.

.
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 رسم المعامالت
بالعملة ا�جنبية

 معدل الفائدة
 السنوية المئوية

(APR) للمعامالت 
 النقدية في حال

التخلف عن السداد

 رسوم السداد
المتأخر

 بمعدل 2,99%(غير شامل لضريبة القيمة المضافة) سيتم تقييم جميع المبالغ الموجودة في
 كشف حساب بطاقتك االئتمانية بالدراهم ا�ماراتية. كما سيتم تطبيق رسوم معالجة بنسبة

 2,99% على جميع المعامالت الدولية التي تتم باستخدام بطاقتك االئتمانية من البنك التجاري
الدولي

 إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق بالكامل قبل تاريخ استحقاق الدفع، سيتم فرض تكلفة
التمويل وفقÀ لطريقة احتساب الرصيد اليومية حتى يتم تسديد المبلغ بالكامل

 إذا كان ا�نفاق أقل من 1.3 مليون درهم سنويÀ، فسيتم تحصيل مبلغ 15,750 درهمÀ في@
تاريخ التجديد السنوي للبطاقة

يرجى الرجوع إلى جدول التكاليف على الموقع                                      لمزيد من التفاصيل

 معدل الفائدة
 السنوية المئوية
(APR) لمعامالت 

 البيع بالتجزئة في
 حال التخلف عن

@السداد

 إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق بالكامل قبل تاريخ استحقاق الدفع، سيتم فرض تكلفة
التمويل وفقÀ لطريقة احتساب الرصيد اليومي حتى يتم تسديد المبلغ بالكامل

 بدون نقاط "سكاي
 واردز" على ا�نفاق

الشهري

 ال يوجد رسوم
إماراتي�سنوية

 مع نقاط "سكاي
 واردز" على ا�نفاق

الشهري

 عضوية "سكاي
 واردز" البالتينية

 وبدون نقاط "سكاي
 واردز" على ا�نفاق

الشهري

بطاقة إضافية  مع عضوية "سكاي
 واردز" البالتينية

 ونقاط "سكاي واردز"
 على ا�نفاق

الشهري

 رسوم السلفة
النقدية

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

  بطاقة وورلد إليت ماستركارد االئتمانية الحصرية

 معدل الفائدة
 السنوية المئوية

(APR) للمعامالت 
النقدية

 تلخص طريقة احتساب 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

 درهم إماراتي (ال ُتطبق ضريبة القيمة المضافة) سيتم فرض هذه الرسوم إذا لم يستلم 

.

.

.

.

 درهم� 57,750
إماراتي�

 درهم�   15,750
إماراتي�

 درهم� 42,000
إماراتي�

 درهم�  7,875

.

www.cbiuae.com .

  313,95رسم تجاوز الحد
يتم فرض هذه الرسوم عند تجاوز استخدام الحد االئتماني لبطاقة االئتمان

.

.
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البنك الحد ا�دنى على ا�قل من المبلغ المستحق في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع

درهم إماراتي
.

@

@

.
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 ا�حكام
والشروط

 المعلومات
 الشخصية

 الدرع االئتماني
 (على رصيد كشف

الحساب)

استبدال البطاقة

 معلومات مهمة

 يلتزم البنك بإخطار العمالء حول أي تغييرات في الشروط وا�حكام قبل تنفيذها. ويسري 
 العمل بهذه التغييرات – والتي ستكون ملزمة لك - اعتبارÇ 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

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

ولحماية سرية معلوماتك الشخصية، نوصيك بما يلي
 

 

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

525 Àإماراتي Àدرهم 

بمعدل0.85%  (ال تطبق ضريبة القيمة المضافة)
 

 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 ا�مراض الحرجة

.

:

.

•

•

•

•

•

•

•

 ال تشارك معلوماتك الشخصية عبر الهاتف أو عبر ا�نترنت إال إذا كنت تعرف أو يمكنك التحقق من
هوية المستلم

 استخدم دائمÀ كلمة مرور قوية و/أو رقم تعريف شخصي للوصول إلى الخدمات المصرفية 
عبر ا�نترنت مع ضرورة ا�بالغ فورÇ عند االشتباه بتعرض بياناتك الشخصية للخطر

 تأكد دومÀ من تحديث نظام تشغيل حاسوبك الشخصي/ هاتفك المحمول وبرنامج الحماية 
من الفيروسات

 أغلق التطبيقات غير المستخدمة أثناء الوصول إلى الخدمات المصرفية وإجراء المعامالت عبر 
ا�نترنت

 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

 34778                       من داخل ا�مارات العربية المتحدة و 9100 503 4 971+  من خارج الدولة. أو
يمكنك أن ترسل لنا بريدÇ إلكترونيÀ على العنوان التالي

.

.

.

.

800 224 34778
:  contactus@cbi.ae 

.

.



إخالء مسؤولية:
 إن بيان الحقائق الرئيسية هذا ال يشتمل على ا�حكام الكاملة للعقد، والتي تم إدراجها ضمن ا�حكام النهائية التفاقية

التسهيالت االئتمانية با�ضافة إلى المعلومات حول الوثائق المطلوبة الستكمال طلب بطاقة االئتمان

 من خالل التوقيع على هذا المستند، فإنك تؤكد استيعابك التام للميزات والرسوم والتكاليف التي قد تترتب على طلبك
للحصول على هذا المنتج

لمعرفة المزيد عن خدماتنا با�ضافة إلى الرسوم والتكاليف، يمكنك زيارة موقعنا ا�لكتروني ؛
أو االتصال بنا على الرقم                                (من داخل ا�مارات العربية المتحدة) و 9100 503 4 971+ (من خارج الدولة) 

توقيع العميل اسم العميل

التاريخ والمكان
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800 224 34778.

.

.

www.cbiuae.com


