بيان الحقائق الرئيسية
بطاقة دانة ماستركارد المغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي
يوفر لك بيان الحقائق الرئيسية هذا معلومات إرشادية يجب أن تعرفها قبل االستفادة من تسهيالت بطاقتك المغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي ،شركة مساهمة عامة ("المصرف").

وصف المنتج
البطاقات المغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي منتج متوافق مع الشريعة اإلسالمية يساعدك في دفع نفقاتك اليومية .وتوفر بطاقة دانة ماستركارد المغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي إرجاع نقدي وأسعار تفضيلية على تذاكر الطيران
من مكتب سفر مصرف أبوظبي اإلسالمي ودخول مجاني إلى صاالت كبار الشخصيات في مطارات أبوظبي ودبي وغيرها الكثير مع بطاقة دانة ماستركارد المغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي.

آلية البطاقة المغطاة
في وقت التقدم للحصول على البطاقة المغطاة ،يمكنك توفير حد تغطية بطاقتك عن طريق:
الخيار األول  -استخدام أموالك الخاصة أو.
الخيار الثاني  -استخدام العائدات النقدية التي ستحصل عليها من بيع السلع التي تتلقاها وتملكها بسبب إبرام عقد بيع مرابحة سلعة مع المصرف.
في كال الخيارين ،فإن حد غطاء البطاقة قد أودع في الحساب االستثماري قصير األجل ( )STIالخاص بالبطاقة الذي يستثمر رصيده اليومي ويكون مؤه ً
ال للحصول على األرباح وفي حال تحققها يودع المصرف في حساب البطاقة كل شهر األرباح
الموزعة وفقا لشروط وأحكام هذا الحساب.
إذا اخترت الخيار الثاني ،ينطبق ما يلي ً
أيضا:
ُ .1تخصم مبالغ األقساط الشهرية المساوية ألرباح المرابحة الشهرية المستحقة عليك من حساب بطاقتك المغطاة شهريًا على مدى  10سنوات ( 120شهرًا)
ً
قسطا شهريًا متساويًا ،مجموعها يساوي تكلفة المرابحة ،من حساب بطاقتك المغطاة في العام األخير (السنة العاشرة) على أساس شهري.
 .2يُخصم اثني عشر ()12
سواء استخدمت غطاء بطاقتك أم ال ألن هذه األقساط الشهرية مستحقة الدفع عليك لمصرف أبوظبي اإلسالمي بموجب عقد البيع بالمرابحة.
ُتخصم األقساط المذكورة أعاله في النقطتين  1و 2
ً
ً
وفقا لتقديره الخاص ،علي أساس شهري قد تؤدي ،جنبًا إلى جنب مع المرابحة المحققة من حساب االستثمار قصير األجل ،إلى التنازل عن قسط
 .3يجوز إضافة مكافأة (من أموال مساهمي المصرف) لك في حساب البطاقة المغطاة من المصرف،
المرابحة الشهري جزئيًا أو كليًا.
نتيجة لذلك ،سوف يساوي صافي دفعتك الشهرية [قسط المرابحة الشهري] – [مرابحة حساب االستثمار قصير األجل المكتسبة  +المكافأة الممنوحة]
حيث:
القسط الشهري للمرابحة = حد البطاقة المغطاة * عدد األيام في الشهر التقويمي لدورة الفاتورة * (معدل المرابحة الشهري  * )30 /حيث حد البطاقة المغطاة = تكلفة المرابحة
يدفع المصرف مرابحة االستثمار قصير األجل ،إن وُ جد ،لك شهريًا و ُتحتسب على أساس الرصيد اليومي المتاح في حساب البطاقة المغطاة خالل الشهر التقويمي لدورة الفوترة ذات الصلة.
ً
وفقا لتقديره الخاص ،على أساس شهري.
ُتستمد المكافأة المكتسبة من أموال مساهمي المصرف ويمكن أن تضاف إلى حسابك في حساب البطاقة المغطاة من المصرف،

هيكل المرابحة
عقد المرابحة

عقد إسالمي للبطاقة المغطاة بينك وبين المصرف ،والذي بموجبه يبيع المصرف لك حصة عادية غير مقسمة في كمية من السلع المحددة التي يمتلكها من خالل عقد المرابحة على مدفوعات
مؤجلة على مدى  10سنوات ،حيث يتم اإلفصاح عن تكلفة المرابحة ومبلغها بالكامل لك .لمواصلة استخدام البطاقة ،يجب تجديدها بعد ( 10عشر) سنوات.

مبلغ المرابحة

المرابحة التي تدفعها للمصرف بموجب عقد بيع المرابحة ،حيث يتساوى سعر التكلفة ومبلغ المرابحة مع إجمالي السعر البيع.
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ميزات المنتج الرئيسية
الحد األدنى للدفع

 %5من المبلغ المستخدم شهريًا لمبلغ التغطية («الرصيد الحالي») كما هو موضح في كشف الحساب الشهري للفترة ذات الصلة أو  100درهم ،أيهما أعلى.

فترة السماح

يوما من تاريخ المعاملة
تى ً 55

اإلرجاع النقدي

اكسب  %0.8كإرجاع نقدي على مشترياتك من نقاط البيع المحلية
احصل على إرجاع نقدي بنسبة  %1.25على مشترياتك من نقاط البيع الدولية

المساعدة على الطريق

تتضمن باقة المساعدة المجانية على الطريق ما يلي:
خدمات سحب غير محدودة مجانية داخل المدينة
خدمات إعادة تشغيل البطارية مجا ًنا
خدمة تعبئة اإلطارات المفرغة من الهواء مجا ًنا
خدمة توصيل الوقود المجانية
السحب بين اإلمارات  3مرات في السنة
لالستفادة من خدمة المساعدة على الطريق ،يرجى االتصال على 800-4662

خدمة صف السيارات

احصل على  4مرات مجانية لخدمة صف السيارات شهريًا في معظم مراكز التسوق في دبي وأبو ظبي .قائمة خدمة صف السيارات المحدثة متوفرة على:
https://www.adib.ae/ar/Pages/Personal_Offers_And_Promotions_Details.aspx

الدخول إلى صاالت االستراحة في مطارات
العالم

الدخول إلى أكثر من  850صالة من صاالت كبار الشخصيات في المطارات حول العالم .تتوفر قائمة محدثة بالمطارات المشاركة على www.loungekey.Com

حد السحب النقدي

 %100من غطاء البطاقة

تخطي حد غطاء البطاقة

ال يسمح للمعامالت أن تتخطي حد غطاء البطاقة

الرسوم والمصاريف
نسبة ربح المرابحة الشهري لبطاقة قيمة المغطاة من المصرف هو  %2.29عند تحويل راتبك إلى المصرف و %3.09عند عدم تحويل الراتب

نسبة ربح المرابحة الشهري (ثابت)
الرسوم السنوية

درهما  +ضريبة القيمة المضافة
الرسوم السنوية للبطاقة المغطاة للمنتج 299
ً

إصدار البطاقة اإلضافية (البطاقة الخامسة وما بعدها)

درهما  +ضريبة القيمة المضافة
299
ً

مبلغ االلتزام بالتبرع للخيرات في حال التأخر عن السداد

 100درهم
يتم تطبيق التزام التبرع هذا على حساب البطاقة المغطاة في حالة عدم قيامك بدفع المبلغ المستحق بحلول تاريخ االستحقاق يحتفظ المصرف بجزء من هذا المبلغ لتغطية
مصاريف التحصيل الفعلية.
درهما كحد أدنى)  +ضريبة القيمة المضافة
 %3من المبلغ المسحوب (99
ً

رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي

1

رسوم استبدال البطاقة

درهما  +ضريبة القيمة المضافة
75
ً

2

مبلغ االشتراك الشهري ببرنامج التكافل (اختياري)

3

يتم استخدام  0.77فلس لكل مبلغ تغطية بقيمة  100درهم

رسوم شهادة المديونية  /براءة الذمة

درهما  +ضريبة القيمة المضافة
50
ً

رسوم طباعة كشف إضافي للحساب

 45درهما  +ضريبة القيمة المضافة

رسوم طلب نسخة إيصال المشتريات

درهما  +ضريبة القيمة المضافة
25
ً
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 .1يشمل ذلك السحوبات النقدية من الصراف اآللي ،ومن محالت الصرافة وما يماثل ذلك ،وتحويل غطاء البطاقة األصلي إلى أي حساب لدى المصرف .كما يشمل ذلك ً
أيضا جميع المعامالت التي تتم في منافذ البيع والمصنفة «وسطاء
ً
(وفقا لرمز تصنيف فيزا لمنافذ البيع رقم  ،)6211والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر معامالت شركة الصكوك الوطنية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذا النوع من المعامالت لن يكون مؤه ً
ال للحصول على أميال ضيف االتحاد ،أو اإلرجاع
ماليين  /تجار»
النقدي أو برامج المكافآت األخرى.
 .2بالنسبة للبطاقات التالفة ،لن يتم احتساب أي رسوم في حال تم تسليم البطاقة التالفة للفرع من قبل حامل البطاقة.
 .3يشمل مبلغ االشتراك الشهري مبلغ االشتراك التكافلي ورسوم خدمات اإلعداد واإلدارة والتوزيع وغيرها من الخدمات المتعلقة بالبرنامج التكافلي .بالنسبة للمنتجات التكافلية ،فإن مبلغ االشتراك الشهري يشمل ضريبة القيمة المضافة إذا كانت
مطبقة .سيتم ربط دفع جميع االشتراكات الشهرية الخاصة بجميع البطاقات ،بما في ذلك البطاقات اإلضافية ،بالبطاقة الرئيسية.
ً
الحقا .لالطالع على جدول الرسوم ،يرجي
ملحوظة :ضريبة القيمة المضافة تعني ضريبة القيمة المضافة المفروضة على توريد السلع أو الخدمات بموجب القانون رقم  8لسنة  2017واللوائح التنفيذية ذات الصلة أو أي ضريبة مماثلة قد تفرض
ً
وفقا لتعليمات هيئة الضرائب االتحادية .ضريبة القيمة المضافة حصرية على جميع الرسوم والتكاليف
علما بأنه قد يتغير
زيارة https://adib.com/en/SiteAssets/cards-documents/ADIB_Covered-Cards_Schedule-of-Charges_and_Fees.pdf
ً
المذكورة أعاله ما لم يذكر خالف ذلك.

المتطلبات ،والقيود ،وااللتزامات ،واألخطار الرئيسية
سيتم تطبيق معايير األهلية التالية كما ينص مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أثناء تقييم أهلية مقدم الطلب للحصول على بطاقة مغطاة:
 .1أال يقل عمر المتعامل عن  21سنة.
 .2أال يقل الدخل الشهري للمتعامل عن  5000درهم
 .3يجب أال يتجاوز الحد األقصى لنسبة االستقطاع الشهري من الراتب (إجمالي االلتزامات الشهرية تجاه التسهيالت المالية كأحد مكونات الدخل الشهري)  %30للمتعاملين المتقاعدين ( %50ألصحاب المعاشات) %5 ،منها متعلق بالحد األدنى للدفع
الشهري لبطاقتك المغطاة.
ملحوظة :ال يجوز لك تقديم كلمة مرورك أو مشاركة رقمك السري مع أي شخص أو تركها مكتوبة بحيث يالحظها اآلخرون

الشروط المالية
مبلغ التغطية

الحد األقصى للمبلغ المتاح على البطاقة المغطاة الستخدامك.
ملحوظة :يحثك المصرف على استخدام البطاقات المغطاة فقط للنفقات الضرورية.

الحد األدنى للدفع الشهري

الحد األدنى للمبلغ الذي يتعين عليك دفعه بحلول تاريخ استحقاق الدفع للتأكد من أن حساب البطاقة المغطاة لم يتأخر عن السداد

اإلفصاحات الرئيسية
 .1تطبق شروط وأحكام البطاقة المغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي ،والتي تمنع استخدام أي بطاقة مغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي للدفع مقابل منتجات  /خدمات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما هو محدد من قبل
لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تجار الكحول ولحم الخنزير والقمار والتبغ والكازينوهات والبارات والمالهي الليلية وتجار األفالم اإلباحية والمنتجات و /أو الخدمات ذات الصلة.
 .2سيقوم المصرف بمشاركة بيانات حامل البطاقة والمركز المالي مع شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية وفقا للتكليف من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .تمديد التسهيل وأي مدفوعات تأخير /مفقودة سيكون لها بالتالي تأثير على
تاريخك االئتماني وقدرتك على الحصول على تسهيالت أخرى.

تعديل الشروط واألحكام وجدول الرسوم
يوما تقويميًا ،وبعد
يحتفظ المصرف بالحق في تعديل شروط وأحكام البطاقة المغطاة ،وجدول الرسوم ،الخدمات المصرفية ،وجدول التعرفة والرسوم األخرى التي يدفعها حامل البطاقة من وقت آلخر بعد إعطاء فترة إشعار ال تقل عن ً 60
ذلك تصبح التغييرات فعالة.
تتوفر الشروط واألحكام الحالية للبطاقة المغطاة من مصرف أبوظبي اإلسالمي على https://adibm.com/cctcsa
وجدول الرسوم على https://adib, com/en/SiteAssets/Cards-documents/ADIB_Covered-Cards_Schedule-of-Charges_and_Fees.pdf
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تحذيرات
 .1إذا لم تسدد مدفوعات تمويلك ،فقد يؤثر ذلك على تصنيفك االئتماني ،ما قد يحد من قدرتك على الحصول على تمويل في المستقبل.
 .2إذا سددت الحد األدنى فقط لكل فترة ،فستدفع المزيد في صورة مرابحة /رسوم وسيستغرق األمر وق ًتا أطول لسداد رصيدك المستحق.

بيان الحقائق الرئيسية
فترة خيار الشرط
بمجرد إبرام عقد التمويل ،ستكون ملزمًا بشروطه وأحكامه ،ولكن وفقًا لنظام ومعايير حماية المستهلك ،لك الحق في فترة خيار الشرط الذي يمنحك الحق في فسخ عقد التمويل في غضون خمسة ( )5أيام عمل كاملة تبدأ فور توقيع عقد
التمويل («فترة خيار الشرط«) .ومع ذلك ،يمكنك اختيار التنازل عن حقك في فترة خيار الشرط.

تحذير
إذا اخترت التنازل عن حقك في فترة خيار الشرط ،فستكون ملزمًا ببنود وشروط عقد التمويل بمجرد إبرامه بينك وبين المصرف .وبالتالي ،ستكون عرضة ألخطار تقلب أسعار السلعة المباعة لك بدءًا
من تاريخ توقيع عقد التمويل

إقرار مقدم الطلب
أقر بموجب هذا أنني قرأت بيان الحقائق األساسية للمنتج وفهمته ووقعته وتلقيت نسخة منه.
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