شروط وأحكام تسهيالت التقسيط عن طريق
البطاقات االئتمانية من بنك اإلمارات دبي الوطني

EMIRATES NBD CREDIT CARD
INSTALLMENT FACILITIES TERMS
AND CONDITIONS

تخضع هذه الشروط واألحكام ("شروط تسهيالت
التقسيط عن طريق البطاقات االئتمانية من بنك
اإلمارات دبي الوطني") لشروط وأحكام البطاقات
االئتمانية ("شروط البطاقات االئتمانية من بنك
اإلمارات دبي الوطني") من بنك اإلمارات دبي
الوطني ش م ع ("بنك اإلمارات دبي الوطني" أو
"البنك") وجدول رسوم بنك اإلمارات دبي الوطني.
يمكن االطالع على شروط البطاقات االئتمانية من
بنك اإلمارات دبي الوطني وجدول رسوم بنك
اإلمارات دبي الوطني عن طريق الموقع االلكتروني
للبنك ( .)www.emiratesnbd.comفي حال
وجود أي تعارض ما بين شروط تسهيالت التقسيط
عن طريق البطاقات االئتمانية من بنك اإلمارات دبي
الوطني وشروط البطاقات االئتمانية من بنك
اإلمارات دبي الوطني ،يتم العمل بشروط التقسيط
عن طريق البطاقات االئتمانية من بنك دبي الوطني.

These terms and conditions (“ENBD CC
Installment Facilities Conditions”) are
subject to the Emirates NBD Bank PJSC
(“ENBD” and the “Bank”) Credit Card Terms
)”and Conditions (“ENBD CC Conditions
and to the ENBD Schedule of Charges. Each

 -1تعاريف
تبددددددريي الر ددددددير يقصددددددد بدددددده تسددددددهيل يمن دددددده
البندددددددك ل امدددددددل بطاقدددددددة م هدددددددل دددددددمن ال دددددددد
االئتمددددداني المعتمدددددد للبطاقدددددة الم هلدددددة مدددددن أجدددددل
تبددددددديل الرردددددديد ليددددددر المسدددددددد علددددددى البطاقددددددة
الم هلددددددة (المودددددددوتر أو ليدددددددر المودددددددوتر ،و ليدددددددا
أو جزئيددددددددا) طلددددددددى أقسدددددددداط شددددددددهرية متسدددددددداوية
تسدددددددت ق الددددددددفع طلدددددددى بندددددددك اإلمدددددددارات دبدددددددي
الوطني وفقا لهذه الشروط.
تحويددددددي الر ددددددير يقصددددددد بدددددده تسددددددهيل يمن دددددده
البندددددددك ل امدددددددل بطاقدددددددة م هدددددددل دددددددمن ال دددددددد
االئتمدددددداني المعتمددددددد للبطاقددددددة الم هلددددددة (بشددددددرط
أال يتجددددددداوا مبلددددددد التسدددددددهيل ال دددددددد االئتمددددددداني
ليدددددر المسدددددتواد منددددده) مدددددن أجدددددل تمكدددددين حامدددددل
البطاقددددددة الم هددددددل مددددددن تسددددددوية المبددددددال ليددددددر
المسدددددددددي علدددددددى أي بطاقدددددددة ائتمانيدددددددة ردددددددادري
عددددددددن بنددددددددك لعددددددددر فددددددددي اإلمددددددددارات العربيددددددددة
المت دددددي ويعدددداد تسددددديد هددددذا التسددددهيل طلددددى بنددددك

of the ENBD CC Conditions and the ENBD
Schedule of Charges are available on the
Bank’s website (www.emiratesnbd.com). If
there is any conflict between the ENBD CC
Installment Facilities Conditions and the
ENBD CC Conditions, the ENBD CC
Installment Facilities Conditions shall prevail.
1. Definitions
Balance Conversion or BalCon: means a
facility granted by the Bank to an Eligible
Cardholder within the approved credit limit of
the Eligible Card to convert the outstanding
balance on the Eligible Card (billed or
unbilled, in whole or in part) into EMIs
payable to ENBD in accordance these ENBD
CC Installment Facilities Conditions.
Balance Transfer or BT: means a facility
granted by the Bank to an Eligible Cardholder
within the approved credit limit of an Eligible
Card (such facility amount not to exceed the
unutilized credit limit) to enable the Eligible
Cardholder to settle amounts outstanding on a
credit card issued by another bank in the UAE,
such facility to be repaid to ENBD in EMIs in

اإلمددددددارات دبددددددي الددددددوطني علددددددى شددددددكل أقسدددددداط accordance these ENBD CC Installment
شهرية متساوية وفقا لهذه الشروط.
Facilities Conditions.
تسهيي التقسيط عن طريق البطاقات االئتمانية CC Installment Facility: means each of a
يقصد به ل تبديل رريد وت ويل رريد وعط ائتمان BalCon, a BT, an LOC, an ALOC and an IPP.

وعط ائتمان مقدم وعطة دفع بالتقسيط.
عرض التقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية يقصد
به عرض عطة دفع بالتقسيط من قبل تاجر أو عرض
عطة دفع رريد بالتقسيط أو عرض ت ويل رريد أو
عرض تبديل رريد أو عرض قرض على بطاقة أو
عرض قرض على البطاقة االئتمانية فوق ال د
االئتماني.
الب طا قة المؤه لة يقصدددددددد ب ها ( )1في ما يخص أي
تبديل رريد أو ت ويل رريد أو عرض قرض على
بطاقة أو عرض قرض على البطاقة االئتمانية فوق
ال د االئتماني ،أي بطاقة ائتمانية تصددددددددر عن بنك
اإل مارات دبي الوطني ل ا مل الب طا قة الرئيسدددددد ية؛
و( )2فيما يخص أي عطة دفع بالتقسددددديط ،أي بطاقة
ائتمانية تصدر عن بنك اإلمارات دبي الوطني ل امل
البطاقة الرئيسية و/أو حامل البطاقة اإل افية.
حامي البطاقة المؤهي يقصد به حامل البطاقة
الرئيسية.
أ ش م يقصد بها األقساط الشهرية المتساوية.
خطة الرفع بالتقسيط يقصد به تسهيل يمن ه البنك
ل امل بطاقة م هل من ال د االئتماني المعتمد
لبطاقة م هلة من أجل تبديل المبل لير المسدد على
البطاقة الم هلة فيما يخص بعض أو ل مشتريات
التجزئة طلى أقساط شهرية متساوية تست ق الدفع لبنك
اإلمارات دبي الوطني وفقا لشروط تسهيالت التقسيط
عن طريق البطاقة االئتمانية من بنك اإلمارات دبي
الوطني.
القدددرض علدددا البطاقدددة يقصدددد بددده تسدددهيل يمن ددده
البنددك ل امدددل بطاقدددة م هدددل دددمن ال دددد االئتمددداني
المعتمدددد لبطاقدددة م هلدددة (بشدددرط أال تتجددداوا قيمدددة
التسدددددهيل ال دددددد االئتمددددداني ليدددددر المسدددددتواد منددددده)
ويعدددداد تسددددديد هددددذا التسددددهيل طلددددى بنددددك اإلمددددارات
دبدددي الدددوطني علدددى شدددكل أقسددداط شدددهرية متسددداوية
وفقا لهذه الشروط.

CC Installment Offer: means an IPP
Merchant Offer, an IPP Balance Offer, a
Balance Transfer Offer, a Balance Conversion
Offer, a Loan on Card Offer, and a Loan on
Card Over Credit Limit Offer.

Eligible Card: means: (i) in respect of a
BalCon, a BT, an LOC and an ALOC, a credit
;card issued by ENBD to a Primary Cardholder
and (ii) in respect of an IPP, a credit card
issued by ENBD to a Primary Cardholder
and/or to a Supplementary Cardholder.
Eligible Cardholder: means a Primary
Cardholder.
EMI: means equal monthly installments.
Installment Payment Plan or IPP: means a
facility granted by the Bank to an Eligible
Cardholder within the approved credit limit of
an Eligible Card to convert the outstanding
amount on the Eligible Card in respect of some
or all retail purchase transaction(s) into EMIs
payable to ENBD in accordance these ENBD
CC Installment Facilities Conditions.
Loan On Card or LOC: means a facility
granted by the Bank to an Eligible Cardholder
within the approved credit limit of an Eligible
Card (such facility amount not to exceed the
unutilized credit limit), such facility to be
repaid to ENBD in EMIs in accordance these
ENBD CC Installment Facilities Conditions.

قدددددرض علدددددا البطاقدددددة االئتمانيدددددة فدددددو الحدددددر
االئتمدددددداني يقصددددددد بدددددده تسددددددهيل يمن دددددده البنددددددك
ل امدددددددددل بطاقدددددددددة م هدددددددددل ويتجددددددددداوا ال دددددددددد
االئتمدددددددداني المعتمددددددددد لبطاقددددددددة م هلددددددددة ويعدددددددداد
تسددددديد هددددذا التسددددهيل طلددددى بنددددك اإلمددددارات دبددددي
الدددددوطني علدددددى شدددددكل أقسددددداط شدددددهرية متسددددداوية
وفقا لهذه الشروط.
شيك مرير يقصد به ،فيما يخص أي تسهيل للتقسيط
عن طريق البطاقة االئتمانية ،شيك يصدر عن بنك
اإلمارات دبي الوطني لصالح حامل البطاقة الم هل
أو أي شخص لعر ي دده بنك اإلمارات دبي الوطني.
حامي البطاقة الرئيسية يقصد به حامل أي بطاقة
م هلة رئيسية.
المبلغ األساسي يقصد به ( )1الرريد لير المسدد
على البطاقة الم هلة والذي يتم منح تبديل رردددددديد
بخصدددورددده بشدددرط أال يقل عن  1.000درهم؛ ()2
مبل التسددددددهيدددل الدددذي يتم منح ت ويدددل رردددددديدددد
بخصددددوردددده؛ ( )3المبل لير المسدددددد على البطاقة
ا لم هلدددة والدددذي يتم منح عطدددة دفع بدددالتقسدددددديط
بخصوره؛ و( )4مبل التسهيل الذي يتم منح قرض
على بطدداقددة أو قرض على البطدداقددة االئتمددانيددة فوق
ال د االئتماني (حسب االقتضاء) بخصوره.
حامددددددددي البطاقددددددددة اإل ددددددددافية يقصددددددددد بدددددددده أي
حامدددددل بطاقدددددة م هلدددددة ال يكدددددون حامدددددل البطاقدددددة
الرئيسية.
إ ع م يقصد بها اإلمارات العربية المت دي.
 -2األهلية

Loan On Card Over Credit Limit or ALOC:
means a facility granted by the Bank to an
Eligible Cardholder in excess of the approved
credit limit of an Eligible Card, such facility to
be repaid to ENBD in EMIs in accordance
these ENBD CC Installment Facilities
Conditions.
Managers Cheque: means, in respect of a CC
Installment Facility, a cheque issued by ENBD
in favour of the Eligible Cardholder or such
other person as ENBD may determine.
Primary Cardholder: means the primary
cardholder of an Eligible Card.
Principal Amount: means: (i) the outstanding
balance on the Eligible Card, being at least an
amount equal to AED 1,000, in respect of
which a BalCon is granted; (ii) the facility
;amount in respect of which a BT is granted
(iii) the outstanding amount on the Eligible
Card in respect of which an IPP is granted; and
(iv) the facility amount in respect of which an
LOC or an ALOC (as applicable) is granted.
Supplementary Cardholder: means a
cardholder of an Eligible Card who is not the
Primary Cardholder.
UAE: means the United Arab Emirates.
2. ELIGIBILITY

 1-2يجوا ألي حامل بطاقة م هل االستوادي من 2.1 An Eligible Cardholder may apply to avail
تسهيل التقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية of a CC Installment Facility, provided
that:
بشرط :
 1-1-2أن يقوم البنك بإرسال عرض التقسيط 2.1.1 the applicable CC Installment Offer
الساري عن طريق البطاقة االئتمانية طلى has been communicated by the Bank to
حامل البطاقة الم هل الذي يطلب االستوادي the Eligible Cardholder applying for
;the relevant CC Installment Facility
من هذا التسهيل؛

 2-1-2بخالف مدددا يخص قرض على البطددداقدددة
االئتمدددانيدددة فوق ال دددد االئتمددداني ،أن يكون
المبل األسددداسدددي بتاري طلب االسدددتوادي من
التسهيل من ال د االئتماني المتوفر ل امل
البطاقة الم هل في البطاقة الم هلة؛

2.1.2 other than in respect of an ALOC, the
Principal Amount is within the Eligible
Cardholder’s available credit limit on
the Eligible Card on the date of
application; and

 3-1-2أن يكون ال امل الم هل للبطاقة الم هلة في
و ع جيد وفقا لشروط البطاقات االئتمانية
من بنك اإلمارات دبي الوطني والسياسات
والشروط
واإلرشادات
واإلجراءات
واألحكام العامة للبنك تطبق في الوقت
المناسب.

2.1.3 the Eligible Cardholder’s Eligible Card
is in good standing in accordance with
the ENBD CC Conditions, the policies,
procedures, guidelines and general
terms and conditions of the Bank
applicable at the relevant time.

 2-2يجددوا لبنددك اإلمدددارات دبددي الددوطني أن يمدددنح
تسدددددددهيل التقسددددددديط عدددددددن طريدددددددق البطاقدددددددة
االئتمانيدددة ل امدددل بطاقدددة م هدددل عدددن بطاقددددة
م هلددددة وفددددق عيدددداره المطلددددق وبالتددددالي فإندددده
ي ددتوب ب قدده بددرفض مددنح هددذا التسددهيل بدددون
ال اجدددددة لتقدددددديم أي أسدددددبا لهدددددذا الدددددرفض.
يجددددوا لبنددددك اإلمددددارات دبددددي الددددوطني بعددددد
توجيدده طشددعار ل امددل البطاقددة الم هلددة بددذلك،
طلغدددداء التزامدددده بتددددوفير تسددددهيل التقسدددديط عددددن
طريق البطاقة االئتمانية.

2.2 ENBD may grant a CC Installment Facility
to an Eligible Cardholder in respect of an
Eligible Card in its sole and absolute
discretion and accordingly reserves its
right to refuse to grant any such CC
Installment Facility to any Eligible
Cardholder without any requirement to
provide reasons for such refusal. ENBD
may, by notice to the Eligible Cardholder,
cancel its commitment to make available a
CC Installment Facility.

 3-2يجوا للبنك من وقت آلعر ت ديد التواردددددديل
الخارة بـددددددد وأي شروط سارية تتعلق بعرض
تسدددددهيل التقسددددديط عن طريق البطاقة االئتمانية
الدددذي يتم تقدددديمددده من قبدددل البندددك طلى حددداملي
البطاقات الم هلين المناسبين.

2.3 The Bank may from time to time determine
the details of, and any applicable
conditions to, each CC Installment Offer
communicated by the Bank to applicable
Eligible Cardholders.

 4-2قد تختلف الوائدي والرسوم والمصاريف ومدي 2.4 The applicable interest, fees, charges,
التسهيل واألقساط الشهرية المتساوية المعمول facility term and EMIs may vary in respect
بها لكل عرض تقسيط عن طريق البطاقة
of each CC Installment Offer.

االئتمانية.

 5-2يوافق ل حامل بطاقة م هل على هذه الشروط
وشروط البطاقات االئتمانية من بنك اإلمارات
دبي الوطني وجدول رسوم بنك اإلمارات دبي
الوطني عند تقديم طلب طلى البنك لالستوادي من
تسهيل تقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية وفقا
لعرض تقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية.

2.5 Each Eligible Cardholder accepts these
ENBD
CC
Installment
Facilities
Conditions, the ENBD CC Conditions and
the ENBD Schedule of Charges upon
applying to ENBD to avail of a CC
Installment Facility pursuant to a CC
Installment Offer.

 6-2يجوا لبنك اإلمارات دبي الوطني في أي وقت 2.6 ENBD may at any time, and without any
ودون ال اجة لتوجيه أي طشعار مسبق أو ت مل prior notice or liability to Eligible
أي مس ولية تجاه حاملي البطاقات الم هلينCardholders, terminate, cancel and/or vary ،

طنهاء أو طلغاء و/أو تغيير المنافع أو المزايا أو
الشروط الخارة بأي عرض للتقسيط عن طريق
البطاقة االئتمانية ("تغيير العرض") دون أن
ي ثر ذلك التغيير على الشروط واألحكام النافذي
على تسهيل التقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية
الذي يتم من ه وررفه في وقت سابق ل امل
بطاقة م هل من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني
قبل التغيير المذ ور.

the benefits, features or terms of any CC
Installment Offer (“Offer Variation”).
However, no such Offer Variation shall
affect the terms and conditions applicable
to a CC Installment Facility already
granted and disbursed by ENBD to an
Eligible Cardholder before such Offer
Variation.

 7-2يجوا لبنك اإلمارات دبي الوطني وفق عياره
المطلق طلغاء تسهيل التقسيط عن طريق البطاقة
االئتمانية الذي يتم من ه وررفه ل امل بطاقة
م هل بخصوص بطاقة م هلة .في هذه
ال االت ،ي ق لبنك اإلمارات دبي الوطني أن
يطالب على الوور بالتسديد الكامل لمجمل
األقساط الشهرية المتساوية لير المسددي في
حينه وفقا لتسهيل التقسيط عن طريق البطاقة
االئتمانية.

2.7 ENBD may, in its sole and absolute
discretion, cancel any CC Installment
Facility which has been granted and
disbursed to an Eligible Cardholder in
respect of an Eligible Card. In such
circumstances, ENBD shall be entitled to
immediately demand repayment in full of
all of the aggregate EMIs then outstanding
under the CC Installment Facility.

 -3تسهيالت التقسيط عن طريق البطاقات
االئتمانية

3. CC INSTALLMENT FACILITIES

 1-3خطة الرفع بالتقسيط

3.1 Installment Payment Plan

 1-1-3يجدددددددددوا ألي حامدددددددددل بطاقدددددددددة م هدددددددددل 3.1.1 An Eligible Cardholder, in respect of
بخصددددوص ددددل بطاقددددة م هلددددة االسددددتوادي each Eligible Card, may avail of an

مدددن عددددرض لطلدددب عطددددة دفدددع بالتقسدددديط offer to apply for an Installment
Payment Plan in respect of:
بخصوص:
 1-1-1-3تعامالت شدددراء معينة بالتجزئة من تجار 3.1.1.1 selected retail transaction(s) with
معينين على أن ال تقددل هددذه التعددامالت selected merchant(s), subject to a
عن حد ردددرف معين وبنسدددبة فائدي تبل minimum spend and an interest rate of
 %0لمددددي معيندددة ("عرض خطدددة دفع 0% for a specified period (“IPP
Merchant Offer”); and/or
بالتقسيط من التاجر")؛ و/أو

2 -1 -1 -3

افة تعامالت الشددددددراء بالتجزئة على أن 3.1.1.2 all retail transactions, subject to a

ال تقل هذه التعامالت عن حد رددددددرف minimum spend and an interest rate
معين وبنسدددددبة فائدي تبل  %0لمدي معينة higher than 0% for a specified period
("عدددرض خدددطدددة دفدددع لدددلدددر ددددددددديدددر
(“IPP Balance Offer”).

بالتقسيط")؛ و/أو

 2-1-3فيما يخص عرض عطة دفع بالتقسيط من
التاجر يجوا ل امل بطاقة م هل أن يطلب
عطة دفع بالتقسيط فقط بعد طتمام عملية
الشراء المعنية بالتجزئة من التاجر المعني
عن طريق البطاقة الم هلة.

3.1.2 In respect of an IPP Merchant Offer, an
Eligible Cardholder may apply for an
IPP only after having completed the
relevant retail purchase from the
relevant merchant on the Eligible Card.

 3-1-3لن يت مل بنك اإلمارات دبي الوطني أي
مس ولية ت ت أي ظروف عن أي منتجات
و/أو عدمات يتم شراؤها باستخدام بطاقة
م هلة أو عن أي رر أو عساري أو طرابة
أو أذى ي دث بسبب شراء أو تر يب أو
استخدام البضائع و/أو الخدمات من قبل أي
حامل بطاقة م هل.

3.1.3 ENBD shall have no liability
whatsoever under any circumstances
for any products and/or services
purchased using an Eligible Card or for
any damage, loss, injury or harm
incurred by the purchase, installation,
use or otherwise of such goods and/or
services by any Eligible Cardholder.

 4-1-3لدددددن يددددد ثر أي عيدددددب فدددددي أي بضدددددائع أو
عدددددمات أو طعددددالل بددددأي واجددددب (قددددانوني
أو عدددالف ذلدددك) مدددن قبدددل أي تددداجر تجددداه
أي حامددددل بطاقددددة م هددددل أو الغيددددر علددددى
التزامدددات حامدددل البطاقدددة الم هدددل بموجدددب
أحكدددام عطدددة الددددفع بالتقسددديط المقدمدددة لددده
مددن قبددل بنددك اإلمددارات دبددي الددوطني وفقددا

3.1.4 No defect in any such goods or
services, or breach of any duty
(statutory or otherwise) of any
merchant to an Eligible Cardholder or
third party, shall affect the obligations
of the Eligible Cardholder under the
terms of an Installment Payment Plan
granted to it by ENBD in accordance

لهددددددددذه الشددددددددروط وشددددددددروط البطاقددددددددات with these ENBD CC Installment
االئتمانيددددددة مددددددن بنددددددك اإلمددددددارات دبددددددي Facilities Conditions, the ENBD CC
Conditions and the ENBD Schedule of
الددددوطني وجدددددول رسددددوم بنددددك اإلمددددارات
Charges.

دبي الوطني.
 2-3تحويي الر ير

3.2 Balance Transfer

 1-2-3يجوا ل امل بطاقة م هل ،فيما يخص ل 3.2.1 An Eligible Cardholder, in respect of
بطاقة م هلة ،أن يستويد من عرض لطلب each Eligible Card, may avail of an
االستوادي من ت ويل رريد ("عرض تحويي offer to apply for a Balance Transfer
(“Balance Transfer Offer”).

الر ير").

 2-2-3فددي حددال مددنح ت ويددل رردديد مددن قبددل بنددك
اإلمدددددارات دبدددددي الدددددوطني ل امدددددل بطاقدددددة
م هددددددل ،يددددددتم تددددددوفير المبلدددددد األساسددددددي
السددداري ل امدددل البطاقدددة الم هدددل طمدددا عدددن
طريددددق المبلدددد ليددددر المسددددتواد مندددده علددددى
البطاقدددة الم هلدددة أو طذا طلدددب ذلدددك حامدددل
البطاقدددة الم هلدددة مدددن بندددك اإلمدددارات دبدددي
الدددوطني عدددن طريدددق شددديك مددددير ويمكدددن
أن يأعددذ هددذا الطلددب مددا يصددل طلددى  4أيددام
عمل اعتبارا من تاري تقديمه.

3.2.2 If a Balance Transfer is granted to an
Eligible Cardholder by ENBD, the
applicable Principal Amount shall be
made available to the Eligible
Cardholder either through the
unutilized amount on the Eligible Card
or, if so requested of ENBD by the
Eligible Cardholder, through a
Manager’s Cheque, which may take up
to 4 working days from the date of such
request.

 3-2-3يمكدددددن تدددددوفير عدددددرض ت ويدددددل ررددددديد
لشدددخص يصدددبح حامدددل بطاقدددة م هدددل عدددن
طريددددددق طلددددددب لل صددددددول علددددددى بطاقددددددة
م هلددددة للمددددري األولددددى .تبدددددأ مدددددي تسددددهيل
ت ويدددددل الررددددديد بتددددداري موافقدددددة بندددددك
اإلمددددددارات دبددددددي الددددددوطني علددددددى ال ددددددد
االئتمددددددداني المتدددددددوفر للبطاقدددددددة الم هلدددددددة
والتددددداري الدددددذي يدددددتم فيددددده مدددددنح حامدددددل
البطاقددددة الم هلددددة ت ويددددل الرردددديد أيهمددددا
يدددددأتي بعدددددد اآلعدددددر بغدددددض الن دددددر عدددددن
التدددددددأعير فدددددددي التسدددددددليم أو الخسددددددداري أو
عالف ذلك بالنسبة للبطاقة الم هلة.

3.2.3 A Balance Transfer Offer may be made
available to a person who becomes an
Eligible Cardholder by subscribing to
an Eligible Card for the first time. The
facility term of the Balance Transfer
shall begin on the later of the date of
approval by ENBD of the available
credit limit of the Eligible Card and
date on which the Balance Transfer is
granted to the Eligible Cardholder,
regardless of delivery delay, loss or
otherwise of the Eligible Card.

3.2.4 Any and all obligations and liabilities
owing to the other relevant UAE bank
which issued a credit card to the
Eligible Cardholder availing of a
Balance Transfer are wholly those of
the Eligible Cardholder. ENBD shall
have no liability whatsoever to such
other UAE bank in respect of any
amount outstanding on any credit card
issued, or other facility granted, by that
bank to the Eligible Cardholder.
3.3 Balance Conversion

 تكون افة االلتزامات والمطالبات المست قة4-2-.3
للبنك المعني اآلعر في اإلمارات العربية
المت دي الذي يقوم بإردار بطاقة ائتمانية
ل امل البطاقة الم هلة لالستوادي من ت ويل
.رريد هي الخارة ب امل البطاقة الم هل
لن يت مل بنك اإلمارات دبي الوطني أي
مس ولية تجاه هذا البنك اآلعر فيما يخص أي
مبل لير مسدد على أي بطاقة ائتمانية تصدر
عن أو أي تسهيل لعر يتم من ه من قبل ذلك
.البنك ل امل البطاقة الم هل
 تبريي الر ير3-3

3.3.1 An Eligible Cardholder, in respect of  يجدددوا ل امدددل بطاقدددة م هدددل فيمدددا يخدددص1-3-3
each Eligible Card, may avail of an دددل بطاقدددة م هلدددة االسدددتوادي مدددن العدددرض
offer to apply for a Balance Conversion لطلدددددب تبدددددديل ررددددديد ("عدددددرض تبدددددريي
(“Balance Conversion Offer”).
.)"ر ير
3.3.2 The Principal Amount available under
a BalCon shall not exceed the
outstanding balance on the Eligible
Card in respect of billed or unbilled
transactions on the date of a request by
the Eligible Cardholder to avail of a
BalCon, and such outstanding balance
shall expressly exclude: (i) any cash
transaction and associated fees and
charges (billed or unbilled); (ii) the
aggregate of the EMIs outstanding
under any CC Installment Facility; and
(iii) any amount of such outstanding
balance for which credit is received
and/or payment is made on or after the
date of a request by the Eligible
Cardholder to avail of a BalCon.
3.4 Loan on Card

 لن يتجاوا المبل األساسي المتوفر بناء على2-3-3
تسهيل تبديل الرريد الرريد لير المسدد
على البطاقة الم هلة فيما يخص أي تعامالت
مووتري أو لير مووتري بتاري تقديم حامل
البطاقة الم هل طلب لالستوادي من تبديل
رريد ويستثنى من هذا الرريد لير المسدد
) أي تعامل نقدي ورسوم1( :رراحة
ومصاريف ذات رلة (مووتري أو لير
) طجمالي األقساط الشهرية2( مووتري)؛
المتساوية لير المسددي وفقا لتسهيل التقسيط
) أي مبل3(عن طريق البطاقة االئتمانية؛ و
يخص الرريد لير المسدد والذي تم
أو تم تسديده/ال صول على ائتمان من أجله و
بتاري أو بعد تاري تقديم طلب من قبل حامل
.البطاقة الم هل لالستوادي من تبديل رريد

القرض علا البطاقة
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An Eligible Cardholder, in respect of each
Eligible Card, may avail of: (i) an offer to
apply for a Loan on Card (“Loan On Card
Offer”); and/or (ii) an offer to apply for a Loan
on Card Over Credit Limit (“Loan on Card
Over Credit Limit Offer”).

يجوا ألي حامل بطاقة م هل فيما يخص ل بطاقة
) عرض لطلب ال صول1( :م هلة االستوادي من
على قرض على البطاقة ("عرض قرض علا
) عرض لطلب ال صول على2( أو/البطاقة")؛ و
قرض على البطاقة االئتمانية فوق ال د االئتماني
.)"("قرض علا الحر االئتماني فو حر البطاقة

4. BILLING AND REPAYMENT OF CC
INSTALLMENT FACILITY

 الرفع وسراد تسهيالت أقساط بطاقة اإلئتمان-4

4.1 EMI Calculation
4.1.1 In respect of each CC Installment
Facility granted by ENBD to an
Eligible Cardholder, the EMI payable
each month during the facility term
shall be calculated by reference to: (i)
the Principal Amount; (ii) the
applicable interest rate per annum; and
(iii) the applicable facility term.
4.1.2 The amount of each EMI payable shall
be the same except for the first EMI
payable which shall be adjusted to take
account of any applicable CC
Installment Fees.

4.2 Fees,Charges and Interest
4.2.1 All fees and charges specified in the
relevant CC Installment Offer (“CC
Installment Fees”) (other than the applicable
interest which is accounted for in the
calculation of the EMIs payable under the
relevant CC Installment Facility) shall be

حساب القسط الشهري المتساوي

1-4

 فيما يخص ل تسهيل تقسيط عن طريق1-1-4
البطاقة االئتمانية يتم من ه من قبل بنك
،اإلمارات دبي الوطني ل امل بطاقة م هل
يتم احتسا القسط الشهري المتساوي
المست ق ل شهر عالل مدي التسهيل
)2( ) المبل األساسي؛1( :بالرجوع طلى
) مدي3(سعر الوائدي الساري سنويا؛ و
.التسهيل السارية
 تكون قيمة ل قسط شهري متساوي نوسها2-1-4
باستثناء القسط الشهري المتساوي األول
والذي يتم تعديله ليراعي أي رسوم تقسيط
سارية على التقسيط عن طريق البطاقة
.االئتمانية
الرسوم والمصاريف

2-4

تكون افة الرسوم والمصاريف الم ددي في عرض
التقسيط المعني عن طريق البطاقة االئتمانية ("رسوم
التقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية") (بخالف
الوائدي السارية والتي يتم مها لألقساط الشهرية
المتساوية المست قة وفقا لتسهيل التقسيط عن طريق
البطاقة االئتمانية) مست قة مقدما من قبل حامل

البطاقة الم هل ما لم تتم اإلشاري طلى عالف ذلك في payable upfront by the Eligible Cardholder,
عرض التقسيط المعني عن طريق البطاقة االئتمانيةunless expressly stated otherwise in the .
relevant CC Installment Offer.
4.2.2 The applicable interest rate in respect of
)each CC Installment Facility shall include (a
the flat interest rate offered by the Bank for the
applicate CC Installment Facility; and (b) the
corresponding reducing interest rate charges as
set out in Annexure 1 of these CC Installment
Facilities Conditions.
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التزام الرفع

4.3 Payment Obligation

مقابدددددددل قيدددددددام بندددددددك اإلمدددددددارات دبدددددددي الدددددددوطني
بمدددددنح حامدددددل البطاقدددددة الم هدددددل تسدددددهيل تقسددددديط
علدددددددددى البطاقدددددددددة االئتمانيدددددددددة ،يتعهدددددددددد حامدددددددددل
البطاقددددددة الم هددددددل بددددددأن يدددددددفع لبنددددددك اإلمددددددارات
دبددددددددي الددددددددوطني مجمددددددددل األقسدددددددداط الشددددددددهرية
المتسددددداوية وفقدددددا لتسدددددهيل التقسددددديط عدددددن طريدددددق
البطاقدددددددددة االئتمانيدددددددددة اائدددددددددد افدددددددددة الرسدددددددددوم accordance with these ENBD CC Installment
Facilities Conditions.
والمصاريف السارية لهذه الشروط.
In consideration for ENBD granting the CC
Installment Facility to the Eligible Cardholder,
the Eligible Cardholder undertakes to pay to
ENBD the aggregate of the EMIs payable
under the relevant CC Installment Facility,
plus all applicable fees and charges, in

 4-4الحر االئتماني المتوفر في البطاقة المؤهلة

4.4 Available Credit Limit on Eligible Card

 1-4-4عنددددد رددددرف المبلدددد األساسددددي وفقددددا ألي
تسددددددهيل تقسدددددديط عددددددن طريددددددق البطاقددددددة
االئتمانيدددة ،يدددتم تجميدددد مبلددد فدددي البطاقدددة
الم هلدددة يعدددادل مجمدددل األقسددداط الشدددهرية
المتسددداوية السدددارية المسدددت قة علدددى حامدددل
البطاقددددة الم هلددددة وفقددددا لتسددددهيل التقسدددديط
المعندددي وبالتدددالي يدددنخوض ال دددد االئتمددداني
المتدددوفر فدددي البطاقدددة الم هلدددة بدددنو قيمدددة
ذلك المبل .

4.4.1 Upon disbursement of the Principal
Amount under any CC Installment
Facility, an amount equal to the
aggregate of the applicable EMIs
payable by the Eligible Cardholder
under the relevant CC Installment
Facility shall be blocked on the
Eligible Card and accordingly the
available credit limit on the Eligible
Card shall be reduced by such
aggregate amount.

 2-4-4بمجرد تسديد حامل البطاقة الم هل ألي قسط
شهري متساوي طلى بنك اإلمارات دبي
الوطني ،يتم ت رير المبل المجمد في البطاقة
الم هلة بقيمة تعادل القسط الشهري
المتساوي المدفوع وبالتالي تتم ايادي ال د
االئتماني الساري المتوفر في البطاقة الم هلة
ب سب قيمة القسط الشهري المتساوي
المدفوع.

4.4.2 Upon payment to ENBD by the
Eligible Cardholder of an EMI, the
blocked amount on the Eligible Card
shall be released by an amount equal to
the EMI so paid and accordingly the
then applicable available credit limit on
the Eligible Card shall be increased by
such EMI amount paid.

كشف التقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية

4.5 CC Installment Card Statement
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 1-5-4يدددددتم ت ميدددددل مجمدددددل األقسددددداط الشدددددهرية 4.5.1 The aggregate of the EMIs payable

المتسدددددددداوية المسددددددددت قة وفقددددددددا لتسددددددددهيل
التقسددددديط المعندددددي عدددددن طريدددددق البطاقدددددة
االئتمانيددددددة ط ددددددافة طلددددددى افددددددة الرسددددددوم
المطبقددددددة علددددددى التقسدددددديط عددددددن طريددددددق
البطاقددددة االئتمانيددددة علددددى حسددددا البطاقددددة
الم هلددددة ويددددتم طظهددددار ذلددددك فددددي شددددف
ال سدددددددا الخددددددداص بالبطاقدددددددة الم هلدددددددة
السددددارية ("كشددددف التقسدددديط عددددن طريددددق
CC Installment Facility having been
البطاقددددة االئتمانيددددة") فددددورا بعددددد تدددداري
مدددنح تسدددهيل التقسددديط عدددن طريدددق البطاقدددة granted (“First CC Installment Card
Statement”).
االئتمانيددددددة ("أول كشددددددف تقسدددددديط عددددددن
طريق البطاقة االتمانية").
under the relevant CC Installment
Facility, plus all applicable CC
Installment Fees, shall be charged to
the account of the Eligible Card and
shall be set out in the statement of
account of the applicable Eligible Card
)”(“CC Installment Card Statement
immediately following the date of the

 2-5-4يست ق القسط الشهري المتساوي األول
بتاري االست قاق الم دد في أول شف
تقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية ويست ق
القسط الشهري المتساوي المعني ل شهر
بعد ذلك حسب ما هو م دد في ل شف
تقسيط الحق حتى سداد لعر قسط شهري
متساوي وعدم تبقي أي مبال ط افية لير
مسددي وفقا لتسهيل التقسيط المعني عن
طريق البطاقة االئتمانية.

4.5.2 The first EMI shall be payable on the
due date specified in the First CC
Installment Card Statement and the
relevant EMI shall be payable every
Month thereafter as specified in each
subsequent CC Installment Card
Statement until the final EMI is paid
and no further amounts are outstanding
under the relevant CC Installment
Facility.

 3-5-4تكدددون افدددة الرسدددوم السدددارية فيمدددا يخدددص
التقسدددديط عددددن طريددددق البطاقددددة االئتمانيددددة
حسدددب مدددا ي هدددر فدددي أول شدددف تقسددديط
عددددن طريددددق البطاقددددة االئتمانيددددة مسددددت قة
الددددفع بتددداري االسدددت قاق الم ددددد فدددي هدددذا
الكشددف مددا لددم يددذ ر رددراحة عددالف ذلددك
فدددي عدددرض تقسددديط عدددن طريدددق البطاقدددة
االئتمانيدددة وفدددي هدددذه ال الدددة تكدددون رسدددوم
التقسدددديط عددددن طريددددق البطاقددددة االئتمانيددددة
مسددددت قة بتدددداري االسددددت قاق الم دددددد فددددي
شددددددف تقسدددددديط عددددددن طريددددددق البطاقددددددة
االئتمانية الحق.
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حر الرفع األدنا

 1-6-4بعددد مددنح تسددهيل تقسدديط عددن طريددق بطاقددة
ائتمانيدددة ل امدددل بطاقدددة م هدددل تكدددون أدندددى
دفعدددة مسدددت قة ("أدندددا دفعدددة مسدددتحقة")
بتددداري االسدددت قاق الم ددددد فدددي أول شدددف
تقسددددديط عدددددن طريدددددق البطاقدددددة االئتمانيدددددة
و دددل شدددف تقسددديط عدددن طريدددق البطاقدددة
االئتمانيددددددة الحددددددق ("تدددددداريق اسددددددتحقا
الرفع") هي مجموع (ل) و( ) أدناه:

4.5.3 All applicable CC Installment Fees as
set out in the First CC Installment Card
Statement shall be payable on the due
date specified in such First CC
Installment Card Statement, unless
expressly stated otherwise in a CC
Installment Offer, in which case such
CC Installment Fees shall be payable
on the due date specified in a
subsequent CC Installment Card
Statement.
4.6 Minimum Payment
4.6.1 Following a CC Installment Facility
having been granted to an Eligible
Card Holder, the minimum payment
due (“Minimum Payment Due”) on
the due date specified in the First CC
Installment Card Statement and each
subsequent CC Installment Card
)”Statement (“Payment Due Date
)shall be the aggregate of (A) and (B
below, such that:

(ل) مبل يعادل  )1القسط الشهري المتساوي المست ق
وفقا لتسهيل التقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية
و افة األقساط الشهرية المتساوية المست قة بموجب
أي تسهيل تقسيط لعر عن طريق البطاقة االئتمانية
لير مسدد ومجموع افة التعامالت األعرى لير
المسددي والمووتري مضروبا بـ  )2أدنى نسبة دفع been billed; multiplied by (ii) the minimum
(حسب ما هي م ددي من قبل بنك اإلمارات دبي payment percentage (as determined by ENBD
in its sole discretion); and
الوطني وفق عياره المطلق)؛ و
(A) is equal to: the sum of (i) the EMI payable
under that CC Installment Facility, all EMIs
payable under any other outstanding CC
Installment Facility, and the aggregate of all
other outstanding transactions which have

( ) مبل يعادل أي مبال تزيد عن ال د االئتماني (B) is equal to the sum of any amounts in
النافذ على البطاقة الم هلة (بخالف في حال وجود excess of the credit limit applicable to the
Eligible Card (other than in the case of EMIs

أقساط شهرية متساوية مست قة بناء على قرض على payable under a Loan on Card Over Credit
البطاقة االئتمانية فوق ال د االئتماني) و افة المبال Limit) and all amounts which are past due on
the Eligible Card.
التي فات موعد است قاقها على البطاقة الم هلة.
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4.7 Failure to Pay

 1-7-4فددددي حددددال دفددددع أي حامددددل بطاقددددة م هددددل
مبلددددد يقدددددل عدددددن أدندددددى دفعدددددة مسدددددت قة
فددددددي أو قبددددددل تدددددداري اسددددددت قاق الدددددددفع،
يددددددتم احتسددددددا فائدددددددي تددددددأعير ورسددددددوم
أعددددددرى علددددددى حامددددددل البطاقددددددة الم هددددددل
فيمددددددا يخددددددص البطاقددددددة الم هلددددددة وذلددددددك
وفقدددددددددددا لهدددددددددددذه الشدددددددددددروط وشدددددددددددروط
البطاقدددددددددددات االئتمانيدددددددددددة مدددددددددددن بندددددددددددك
اإلمدددددددددارات دبدددددددددي الدددددددددوطني وجددددددددددول
رسوم بنك اإلمارات دبي الوطني.

shall be payable by the Eligible
Cardholder in respect of the Eligible
Card in accordance with these ENBD
CC Installment Facilities Conditions,
the ENBD CC Conditions and the
ENBD Schedule of Charges.

 2-7-4في حال تقصير حامل البطاقة الم هل في أن
يسدد بشكل امل قسطين شهريين متساويين
وفقا لتسهيل تقسيط عن طريق البطاقة
االئتمانية ،يصبح امل المبل لير المسدد
على البطاقة الم هلة (بما في ذلك تعامالت
التجزئة والتعامالت النقدية المووتري ولير
المووتري و افة المبال لير المسددي وفقا
لتسهيل تقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية
و افة الرسوم والمصاريف السارية) مست قا
على الوور من حامل البطاقة الم هل ويكون
من حق بنك اإلمارات دبي الوطني حينها
المطالبة بالسداد الووري لتلك المبال .

4.7.2 If the Eligible Cardholder fails to make
payment in full of two (2) consecutive
EMIs under a CC Installment Facility,
the entire amount outstanding on the
Eligible Card (including billed and
unbilled retail and cash transactions, all
outstanding amounts under a CC
Installment Facility, and all applicable
fees and charges) shall be immediately
due and payable by the Eligible
Cardholder, whereupon ENBD shall
have the right to demand immediate
payment thereof.

 3-7-4حال طلغاء بطاقة م هلة قبل الدفع الكامل
لكافة المبال لير المسددي وفقا لتسهيل تقسيط
عن طريق البطاقة االئتمانية ،يصبح امل
المبل لير المسدد على البطاقة الم هلة (بما
في ذلك تعامالت التجزئة والتعامالت النقدية

4.7.3 If an Eligible Card is cancelled prior to
payment in full of all amounts
outstanding under a CC Installment
Facility, the entire amount outstanding
on the Eligible Card (including billed
and unbilled retail and cash

4.7.1 If an Eligible Cardholder pays less than
the Minimum Payment Due on or
before the Payment Due Date, delayed
payment interest and other charges

المووتري ولير المووتري و افة المبال لير
المسددي وفقا لتسهيل تقسيط عن طريق
البطاقة االئتمانية و افة الرسوم والمصاريف
السارية) مست قا على الوور من حامل
البطاقة الم هل ويكون من حق بنك اإلمارات
دبي الوطني حينها المطالبة بالسداد الووري
لتلك المبال .
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transactions, all outstanding amounts
under a CC Installment Facility, and all
applicable fees and charges) shall be
immediately due and payable by the
Eligible
Cardholder,
whereupon
ENBD shall have the right to demand
immediate payment thereof.

4.8 Prepayment

 1-8-4لن يتم ت ت أي ظرف من ال روف عوض
أو طعادي جدولة قيمة ل قسط من األقساط
الشهرية المتساوية أو دفعات جدول األقساط
الشهرية المتساوية المست قة وفقا لتسهيل
تقسيط عن طريق البطاقة االئتمانية.

4.8.1 Neither the amount of each EMI nor
the schedule of EMI payments due
under a CC Installment Facility shall
be reduced or otherwise rescheduled
under any circumstances.

 2-8-4يجوا ألي حامل بطاقة م هل أن يختار أن
يسدد عن طريق دفعة واحدي القيمة اإلجمالية
لكافة األقسدددددداط الشددددددهرية المتسدددددداوية لير
المسددددددددي في حينه وفقا لتسددددددهيل التقسدددددديط
المعني عن طريق الب طا قة االئت مان ية وذ لك
بشددددددرط ( )1توجيه طشددددددعار يوجه طلى بنك
اإلمدددارات دبي الوطني (عن طريق مر ز
االتصال) بوجود تلك النية بالسداد؛ ( )2دفع
الرسددددوم السددددارية الخارددددة بالتقسدددديط عن
طريق البطاقة االئتمانية؛ و( )3دفع رسددددددم
تسددددددويددة مبكري وفقددا لجدددول رسددددددوم بنددك
اإلمارات دبي الوطني (أو التي ي ددها بنك
اإلمدددارات دبي الوطني بخالف ذلدددك وفقدددا
لخياره المطلق).

4.8.2 An Eligible Cardholder may elect to
prepay in one single payment the
aggregate of all of the then outstanding
EMIs under the relevant CC

 3-8-4يت مدددل حامدددل البطاقدددة الم هدددل الدددذي لديددده
نيدددددة الددددددفع المقددددددم وفقدددددا لهدددددذه الشدددددروط
المسدددددد ولية لوحددددددده عددددددن طعطددددددار بنددددددك
اإلمدددددارات دبدددددي الدددددوطني (عدددددن طريدددددق
مر ددددز االتصددددال الخدددداص بالبنددددك) بتلددددك

)Installment Facility, subject to: (i
notice to ENBD (through the contact
)center) of such intention to prepay; (ii
the applicable CC Installment Fees
having been paid; and (iii) payment of
an early settlement fee in accordance
with the ENBD Schedule of Charges
(or as otherwise determined by ENBD
in its sole discretion).

4.8.3 The Eligible Cardholder intending to
make a prepayment in accordance with
these ENBD CC Installment Facilities
Conditions is solely responsible for
notifying ENBD (through the ENBD

النيددددة .لددددن يت مددددل بنددددك اإلمددددارات دبددددي
الددددوطني المسدددد ولية ولددددن يكددددون مسدددد وال
تجددددداه حامدددددل البطاقدددددة الم هدددددل عدددددن أي
رسددددددوم و/أو مصدددددداريف تسددددددت ق علددددددى
حامددددل البطاقددددة الم هددددل نتيجددددة التقصددددير
فدددي طعطدددار بندددك اإلمدددارات دبدددي الدددوطني
أو أي تددأعير فددي طعطددار البنددك بنيددة الدددفع
المقدم.
 -5التعليمدددددددددددات عدددددددددددن طريدددددددددددق االنترنددددددددددد
والهاتف

contact center) of such intention.
ENBD shall not be responsible, nor
have any liability to the Eligible
Cardholder, for any fees and/or charges
payable by the Eligible Cardholder due
to failure to notify ENBD or any delays
in notifying ENDB of such intention to
prepay.

TELEPHONIC

 1-5يووض ل حامل بطاقة م هل بنك اإلمارات دبي
الوطني بقبول طلبه وطلباته وتعليماته األعرى
التي يتم توجيهها عن طريق وسائل بنك
اإلمارات دبي الوطني التالية (ما لم يتم ت ديد
عالف ذلك في عرض تقسيط عن طريق البطاقة
االئتمانية) :الخدمات المصرفية عبر االنترنت
والهاتف (عن طريق االتصال بمر ز اتصال
بنك اإلمارات دبي الوطني) أو الرسائل النصية
القصيري أو الرد الصوتي التواعلي (باستخدام (using
الخدمات المصرفية اآللية عبر الهاتف).

5. INTERNET
AND
INSTRUCTIONS

5.1 Each Eligible Cardholder authorizes
ENBD to accept its application, requests
and other instructions over the following
ENBD media (unless otherwise specified
in a CC Installment Offer): online banking,
mobile application, telephone (through the
ENBD NBD call center), SMS, or
interactive
voice
response
automated telephone banking).

 2-5يكون ت قديم حا مل الب طا قة الم هل للمعلو مات
الشددددددخصددددددية و/أو المعلومات األمنية التي يتم
طلبها وفقا لسدددياسدددات وطجراءات بنك اإلمارات
دبي الوطني اف يا ل تأ يد هو ية حا مل الب طاقة
الم هددل ولكي يتصددددددرف بنددك اإلمددارات دبي
الوطني بنددداء على تعليمدددات حدددامدددل البطددداقدددة
الم هل المذ ور.

5.2 Provision by the Eligible Cardholder of
personal data and/or security information
as requested and required in accordance
with ENBD policy and procedures shall be
sufficient to confirm the identity of the
Eligible Cardholder and for ENBD to act
upon instructions of such Eligible
Cardholder.

 3-5يوافق ل حامل بطاقة م هل على قيام بنك
اإلمارات دبي الوطني بتسجيل وتخزين افة
االتصاالت والمعلومات التي يتم تبادلها بين بنك
اإلمارات دبي الوطني وحامل البطاقة الم هل
وعلى طمكانية استخدام هذه البيانات من قبل بنك

5.3 Each Eligible Cardholder consents to the
recording and storage by ENBD of all
communications and data exchanged
between ENBD and the Eligible

اإلمارات دبي الوطني في أي طجراءات قانونية Cardholder, and that any such data may be
لدى أي م كمة أو هيئة ت كيم أو هيئة تن يمية used by ENBD in proceedings before a
أو أي هيئة أعرى من االعتصاص القضائي court, arbitral tribunal, regulator or any
المختص.
other body of competent jurisdiction.

 4-5تكون قيود بنك اإلمارات دبي الوطني (سواء
انت الكترونية أو بأي ريغة أعرى ،عطية أو
عالف ذلك) المتعلقة بتسهيل تقسيط عن طريق
البطاقة االئتمانية نهائية وملزمة ل امل البطاقة
الم هل وال يجوا ل امل البطاقة الم هل
المذ ور أن يجادل بخالف ذلك.
 -6أحكام متفرقة

5.4 The records of ENBD (in the form of
electronic or other data, whether written or
otherwise) pertaining to a CC Installment
Facility and/or to a CC Installment Offer
will be final and binding on the Eligible
Cardholder and such Eligible Cardholder
shall not argue to the contrary.
6. MISCELLANEOUS

 1-6تخضدددددددع هدددددددذه الشدددددددروط لقدددددددوانين دولدددددددة
اإلمددددددددارات العربيددددددددة المت دددددددددي والقددددددددوانين
النافددددذي فددددي طمدددداري دبددددي ،مددددا يخضددددع ددددل
حامددددددددددل بطاقددددددددددة م هددددددددددل لالعتصدددددددددداص
القضدددددائي ال صدددددري لم دددددا م دبدددددي .لدددددي
هنددددددام مددددددا يمندددددددع بنددددددك اإلمددددددارات دبدددددددي jurisdiction of the courts of Dubai. Nothing
الددددددددددوطني مددددددددددن مباشددددددددددري اإلجددددددددددراءات shall prevent ENBD from taking
القانونيدددددة لددددددى أي م كمدددددة أعدددددرى دددددمن proceedings in any other court of
competent jurisdiction.
االعتصاص القضائي مختص.

6.1 These ENBD CC Installment Facilities
Conditions are governed by the laws of the
UAE and the laws applicable in the
Emirate of Dubai. Each Eligible
Cardholder submits to the exclusive

 2-6لن يت مل بنك اإلمارات دبي الوطني المس ولية
عن أي تأعير في تقديم أي تاجر أو الغير ألي
طثبات يخص أي عملية شراء يجريها حامل
بطاقة م هل عن طريق بطاقة م هلة طلى بنك
اإلمارات دبي الوطني.

6.2 ENBD shall not be responsible for any
delay in the transmission by a merchant or
other third party to ENBD of evidence of
any purchase made by an Eligible
Cardholder using an Eligible Card.

 3-6لددددددن يددددددتم تجميددددددع أي نقدددددداط أو مكافدددددد ت أو
أررددددي تتدددرا م بخدددالف ذلدددك لبطاقدددة م هلدددة
فيمددددددا يخددددددص أي برنددددددام مكافدددددد ت أو والء
ل امدددل بطاقدددة م هدددل يسدددتويد مدددن أي تسدددهيل
تقسددددديط عدددددن طريدددددق البطاقدددددة االئتمانيدددددة أو

6.3 No points, rewards or credits that would
otherwise accrue on an Eligible Card in
respect of a rewards program or loyalty
program shall accrue in respect of an
Eligible Cardholder availing of any CC
Installment Facility or making any

يسددددد أي دفعدددات عدددن طريدددق بطاقدددة م هلدددة
فيمدددا يخدددص أي تسدددهيل تقسددديط عدددن طريدددق
البطاقدددة االئتمانيدددة ،وبشدددكل عددداص يدددتم طلغددداء
و/أو سدددد ب أي نقدددداط أو مكافدددد ت أو أرردددددي
تتدددددرا م أو يدددددتم ال صدددددول عليهدددددا أو تبدددددديلها
بمشددددددتريات عندددددددما يسددددددتويد حامددددددل بطاقددددددة
م هدددددل مدددددن تبدددددديل ررددددديد أو عطدددددة دفدددددع
بالتقسيط.

payments with an Eligible Card in
connection with any CC Installment
Facility. In particular, any points, rewards
or credits accrued, earned or converted on
purchases where a Balance Conversion or
Installment Payment Plan is subsequently
availed of by an Eligible Cardholder shall
be cancelled and/or withdrawn.

 4-6افة المعلومات المذ وري في هذا المستند 6.4 All Information in this communication is
correct at the time of printing/publishing.
ر ي ة عند طباعته/نشره.

Annexure 1
Applicable Rate of Interest
Flat Rate

Reducing Monthly

Reducing Yearly

0.19%
0.29%
0.39%
0.49%
0.59%
0.69%
0.79%
0.89%
0.99%
1.09%
1.19%
1.29%
1.39%
1.49%
1.59%
1.69%
1.79%
1.89%
1.99%

0.35%
0.53%
0.71%
0.89%
1.07%
1.25%
1.42%
1.60%
1.77%
1.94%
2.12%
2.29%
2.46%
2.63%
2.79%
2.96%
3.13%
3.29%
3.46%

4.18%
6.36%
8.53%
10.68%
12.82%
14.95%
17.06%
19.16%
21.25%
23.33%
25.39%
27.44%
29.48%
31.51%
33.53%
35.54%
37.54%
39.53%
41.51%

