
 
 

عن طریق  التقسیطشروط وأحكام تسھیالت 
 البطاقات االئتمانیة من بنك اإلمارات دبي الوطني

EMIRATES NBD CREDIT CARD 
INSTALLMENT FACILITIES TERMS 

AND CONDITIONS 
  

شروط تسھیالت تخضع ھذه الشروط واألحكام ("
البطاقات االئتمانیة من بنك عن طریق  التقسیط

") لشروط وأحكام البطاقات اإلمارات دبي الوطني
شروط البطاقات االئتمانیة من بنك االئتمانیة ("

") من بنك اإلمارات دبي اإلمارات دبي الوطني
" أو بنك اإلمارات دبي الوطنيالوطني ش م ع ("

اإلمارات دبي الوطني. ") وجدول رسوم بنك البنك"
یمكن االطالع على شروط البطاقات االئتمانیة من 
بنك اإلمارات دبي الوطني وجدول رسوم بنك 
اإلمارات دبي الوطني عن طریق الموقع االلكتروني 

). في حال www.emiratesnbd.comللبنك (
 التقسیطتسھیالت وجود أي تعارض ما بین شروط 

البطاقات االئتمانیة من بنك اإلمارات دبي عن طریق 
الوطني وشروط البطاقات االئتمانیة من بنك 

 التقسیطاإلمارات دبي الوطني، یتم العمل بشروط 
 البطاقات االئتمانیة من بنك دبي الوطني. عن طریق 

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 
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.  

  
  Definitions .1 تعاریف -1
  

یقص������د ب������ھ تس������ھیل یمنح������ھ  تب������دیل الرص������ید:
البن�������ك لحام�������ل بطاق�������ة مؤھ�������ل ض�������من الح�������د 
االئتم�����اني المعتم�����د للبطاق�����ة المؤھل�����ة م�����ن أج�����ل 
تب������دیل الرص������ید غی������ر المس������دد عل������ى البطاق������ة 
المؤھل������ة (المف�������وتر أو غی�������ر المف�������وتر، وكلی�������اً 
أو جزئی��������اً) إل��������ى أقس��������اط ش��������ھریة متس��������اویة 
تس�������تحق ال�������دفع إل�������ى بن�������ك اإلم�������ارات دب�������ي 

 .الشروطوفقاً لھذه الوطني 

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. 

یقص������د ب������ھ تس������ھیل یمنح������ھ  تحوی������ل الرص������ید:
البن�������ك لحام�������ل بطاق�������ة مؤھ�������ل ض�������من الح�������د 
االئتم������اني المعتم������د للبطاق������ة المؤھل������ة (بش������رط 
أال یتج�������اوز مبل�������غ التس�������ھیل الح�������د االئتم�������اني 

تمك�����ین حام�����ل  غی�����ر المس�����تفاد من�����ھ) م�����ن أج�����ل
البطاق������ة المؤھ������ل م������ن تس������ویة المب������الغ غی������ر 
المس�������ددة عل�������ى أي بطاق�������ة ائتمانی�������ة ص�������ادرة 
ع��������ن بن��������ك آخ��������ر ف��������ي اإلم��������ارات العربی��������ة 

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, 

http://www.emiratesnbd.com/
http://www.emiratesnbd.com/


 
المتح����دة ویع����اد تس����دید ھ����ذا التس����ھیل إل����ى بن����ك 
اإلم������ارات دب������ي ال������وطني عل������ى ش������كل أقس������اط 

 .وفقاً لھذه الشروطشھریة متساویة 

such facility to be repaid to ENBD in EMIs in 
accordance these ENBD CC Installment 
Facilities Conditions. 

 البطاقات االئتمانیة: التقسیط عن طریقتسھیل 
 وخط ائتمانیقصد بھ كل تبدیل رصید وتحویل رصید 
 وخط ائتمان مقدم وخطة دفع بالتقسیط. 

CC Installment Facility: means each of a 
BalCon, a BT, an LOC, an ALOC and an IPP.  

یقصد البطاقة االئتمانیة:  التقسیط عن طریقعرض 
بھ عرض خطة دفع بالتقسیط من قبل تاجر أو عرض 
خطة دفع رصید بالتقسیط أو عرض تحویل رصید أو 
عرض تبدیل رصید أو عرض قرض على بطاقة أو 

حد البطاقة االئتمانیة فوق العرض قرض على 
 ئتماني. اال

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.   

قة المؤھلة: طا ھا ( الب ما یخص أي 1یقص�������د ب ) فی
تبدیل رصید أو تحویل رصید أو عرض قرض على 

قرض على البطاقة االئتمانیة فوق بطاقة أو عرض 
، أي بطاقة ائتمانیة تص�������در عن بنك الحد االئتماني

قة ال طا مل الب حا یةاإلمارات دبي الوطني ل ؛ رئیس������
) فیما یخص أي خطة دفع بالتقس�����یط، أي بطاقة 2و(

ائتمانیة تصدر عن بنك اإلمارات دبي الوطني لحامل 
 اقة اإلضافیة.  و/أو حامل البط رئیسیةالبطاقة ال

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. 

یقصد بھ حامل البطاقة  حامل البطاقة المؤھل:
 . رئیسیةال

Eligible Cardholder: means a Primary 
Cardholder.  

 .EMI: means equal monthly installments یقصد بھا األقساط الشھریة المتساویة. أ ش م:
یقصد بھ تسھیل یمنحھ البنك  خطة الدفع بالتقسیط:

لحامل بطاقة مؤھل ضمن الحد االئتماني المعتمد 
لبطاقة مؤھلة من أجل تبدیل المبلغ غیر المسدد على 
البطاقة المؤھلة فیما یخص بعض أو كل مشتریات 
التجزئة إلى أقساط شھریة متساویة تستحق الدفع لبنك 

یط اإلمارات دبي الوطني وفقاً لشروط تسھیالت التقس
عن طریق البطاقة االئتمانیة من بنك اإلمارات دبي 

 الوطني.

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. 

یقص���د ب���ھ تس���ھیل یمنح���ھ  الق���رض عل���ى البطاق���ة:
البن��ك لحام���ل بطاق���ة مؤھ���ل ض���من الح���د االئتم���اني 
المعتم���د لبطاق���ة مؤھل���ة (بش���رط أال تتج���اوز قیم���ة 
التس�����ھیل الح�����د االئتم�����اني غی�����ر المس�����تفاد من�����ھ) 
ویع����اد تس����دید ھ����ذا التس����ھیل إل����ى بن����ك اإلم����ارات 
دب���ي ال���وطني عل���ى ش���كل أقس���اط ش���ھریة متس���اویة 

 .وفقاً لھذه الشروط

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. 



 
 

ق�����رض عل�����ى البطاق�����ة االئتمانی�����ة ف�����وق الح�����د 
یقص������د ب������ھ تس������ھیل یمنح������ھ البن������ك  :االئتم������اني

لحام���������ل بطاق���������ة مؤھ���������ل ویتج���������اوز الح���������د 
االئتم��������اني المعتم��������د لبطاق��������ة مؤھل��������ة ویع��������اد 
تس����دید ھ����ذا التس����ھیل إل����ى بن����ك اإلم����ارات دب����ي 

ة ال�����وطني عل�����ى ش�����كل أقس�����اط ش�����ھریة متس�����اوی
 .وفقاً لھذه الشروط

 
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. 

یقصد بھ، فیما یخص أي تسھیل للتقسیط  :شیك مدیر
عن طریق البطاقة االئتمانیة، شیك یصدر عن بنك 
اإلمارات دبي الوطني لصالح حامل البطاقة المؤھل 
 أو أي شخص آخر یحدده بنك اإلمارات دبي الوطني.

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.  

یقصد بھ حامل أي بطاقة  :الرئیسیةحامل البطاقة 
 .رئیسیةمؤھلة 

Primary Cardholder: means the primary 
cardholder of an Eligible Card.  

) الرصید غیر المسدد 1یقصد بھ ( المبلغ األساسي:
على البطاقة المؤھلة والذي یتم منح تبدیل رص������ید 

) 2درھم؛ ( 1.000بخص���وص���ھ بش���رط أال یقل عن 
مبلغ التس������ھی���ل ال���ذي یتم منح تحوی���ل رص������ی���د 

) المبلغ غیر المس����دد على البطاقة 3بخص����وص����ھ؛ (
لمؤھل���ة وال���ذي یتم منح خط���ة دفع ب���التقس������یط ا

) مبلغ التسھیل الذي یتم منح قرض 4بخصوصھ؛ و(
قرض على البط��اق��ة االئتم��انی��ة فوق على بط��اق��ة أو 

 (حسب االقتضاء) بخصوصھ.  الحد االئتماني

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. 

یقص��������د ب��������ھ أي  حام��������ل البطاق��������ة اإلض��������افیة:
حام�����ل بطاق�����ة مؤھل�����ة ال یك�����ون حام�����ل البطاق�����ة 

 الرئیسیة. 

Supplementary Cardholder: means a 
cardholder of an Eligible Card who is not the 
Primary Cardholder.  

   .UAE: means the United Arab Emirates یقصد بھا اإلمارات العربیة المتحدة. إ ع م:
  

 ELIGIBILITY .2 األھلیة: -2
  
یجوز ألي حامل بطاقة مؤھل االستفادة من  2-1

االئتمانیة تسھیل التقسیط عن طریق البطاقة 
 بشرط :

2.1 An Eligible Cardholder may apply to avail 
of a CC Installment Facility, provided 
that: 

  
أن یقوم البنك بإرسال عرض التقسیط  2-1-1

الساري عن طریق البطاقة االئتمانیة إلى 
2.1.1 the applicable CC Installment Offer 

has been communicated by the Bank to 



 
حامل البطاقة المؤھل الذي یطلب االستفادة 

 من ھذا التسھیل؛
the Eligible Cardholder applying for 
the relevant CC Installment Facility;  

  
قرض على البط���اق���ة بخالف م���ا یخص  2-1-2

، أن یكون االئتم���انی���ة فوق الح���د االئتم���اني
االس���تفادة من المبلغ األس���اس���ي بتاریخ طلب 

التسھیل ضمن الحد االئتماني المتوفر لحامل 
 البطاقة المؤھل في البطاقة المؤھلة؛

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  

  
أن یكون الحامل المؤھل للبطاقة المؤھلة في  2-1-3

ً لشروط البطاقات االئتمانیة  وضع جید وفقا
من بنك اإلمارات دبي الوطني والسیاسات 
واإلجراءات واإلرشادات والشروط 

للبنك تطبق في الوقت  واألحكام العامة
 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.  

  
یج��وز لبن��ك اإلم���ارات دب��ي ال��وطني أن یم���نح  2-2

تس�������ھیل التقس�������یط ع�������ن طری�������ق البطاق�������ة 
بطاق����ة  ع���ناالئتمانی���ة لحام���ل بطاق���ة مؤھ���ل 

مؤھل����ة وف����ق خی����اره المطل����ق وبالت����الي فإن����ھ 
تس��ھیل ب��دون ھ��ذا الیح��تفظ بحق��ھ ب��رفض م��نح 

الحاج�����ة لتق�����دیم أي أس�����باب لھ�����ذا ال�����رفض. 
یج����وز لبن����ك اإلم����ارات دب����ي ال����وطني بع����د 

عار لحام��ل البطاق��ة المؤھل��ة ب��ذلك، توجی��ھ إش��
إلغ����اء التزام����ھ بت����وفیر تس����ھیل التقس����یط ع����ن 

 طریق البطاقة االئتمانیة.

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.  

  
یل  2-3 فاص������ یجوز للبنك من وقت آلخر تحدید الت

تتعلق بعرض ساریة الخاصة بـ������� وأي شروط 
تس�����ھیل التقس�����یط عن طریق البطاقة االئتمانیة 
ال���ذي یتم تق���دیم���ھ من قب���ل البن���ك إلى ح���املي 

 .المناسبین المؤھلینالبطاقات 

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.  

  
قد تختلف الفائدة والرسوم والمصاریف ومدة  2-4

المعمول التسھیل واألقساط الشھریة المتساویة 
2.4 The applicable interest, fees, charges, 

facility term and EMIs may vary in respect 
of each CC Installment Offer. 



 
لكل عرض تقسیط عن طریق البطاقة بھا 

 االئتمانیة.
  
ھذه الشروط یوافق كل حامل بطاقة مؤھل على  2-5

وشروط البطاقات االئتمانیة من بنك اإلمارات 
دبي الوطني وجدول رسوم بنك اإلمارات دبي 
الوطني عند تقدیم طلب إلى البنك لالستفادة من 
تسھیل تقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة وفقاً 

 لعرض تقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة.

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.  

  
یجوز لبنك اإلمارات دبي الوطني في أي وقت  2-6

ودون الحاجة لتوجیھ أي إشعار مسبق أو تحمل 
أي مسؤولیة تجاه حاملي البطاقات المؤھلین، 
إنھاء أو إلغاء و/أو تغییر المنافع أو المزایا أو 
الشروط الخاصة بأي عرض للتقسیط عن طریق 

دون أن  ("تغییر العرض")البطاقة االئتمانیة 
یؤثر ذلك التغییر على الشروط واألحكام النافذة 
على تسھیل التقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة 
الذي یتم منحھ وصرفھ في وقت سابق لحامل 
بطاقة مؤھل من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني 

 قبل التغییر المذكور. 

2.6 ENBD may at any time, and without any 
prior notice or liability to Eligible 
Cardholders, terminate, cancel and/or vary 
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. 

  
یجوز لبنك اإلمارات دبي الوطني وفق خیاره  2-7

المطلق إلغاء تسھیل التقسیط عن طریق البطاقة 
االئتمانیة الذي یتم منحھ وصرفھ لحامل بطاقة 

بطاقة مؤھلة. في ھذه  بخصوصمؤھل 
الحاالت، یحق لبنك اإلمارات دبي الوطني أن 
یطالب على الفور بالتسدید الكامل لمجمل 
األقساط الشھریة المتساویة غیر المسددة في 
ً لتسھیل التقسیط عن طریق البطاقة  حینھ وفقا

 االئتمانیة.

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.   

  
تسھیالت التقسیط عن طریق البطاقات  -3

 االئتمانیة
3. CC INSTALLMENT FACILITIES  

  
 Installment Payment Plan 3.1 خطة الدفع بالتقسیط 3-1



 
  
یج���������وز ألي حام���������ل بطاق���������ة مؤھ���������ل  3-1-1

بخص����وص ك����ل بطاق����ة مؤھل����ة االس����تفادة 
م���ن ع����رض لطل���ب خط����ة دف���ع بالتقس����یط 

 بخصوص:

3.1.1 An Eligible Cardholder, in respect of 
each Eligible Card, may avail of an 
offer to apply for an Installment 
Payment Plan in respect of:  

  
تعامالت ش���راء معینة بالتجزئة من تجار  3-1-1-1

معینین على أن ال تق��ل ھ��ذه التع��امالت 
عن حد ص���رف معین وبنس���بة فائدة تبلغ 

("عرض خط���ة دفع % لم���دة معین���ة 0
 ؛ و/أوبالتقسیط من التاجر")

3.1.1.1 selected retail transaction(s) with 
selected merchant(s), subject to a 
minimum spend and an interest rate of 
0% for a specified period (“IPP 
Merchant Offer”); and/or  

  
كافة تعامالت الش������راء بالتجزئة على أن  3-1-1-2

قل ھذه التعامالت عن حد ص������رف  ال ت
% لمدة معینة 0معین وبنس�����بة فائدة تبلغ 

("ع���رض خ���ط���ة دف���ع ل���ل���رص���������ی���د 
 ؛ و/أو بالتقسیط")

3.1.1.2 all retail transactions, subject to a 
minimum spend and an interest rate 
higher than 0% for a specified period 
(“IPP Balance Offer”).  

  
فیما یخص عرض خطة دفع بالتقسیط من  3-1-2

التاجر یجوز لحامل بطاقة مؤھل أن یطلب 
خطة دفع بالتقسیط فقط بعد إتمام عملیة 

التاجر المعني الشراء المعنیة بالتجزئة من 
 عن طریق البطاقة المؤھلة.

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.  

  
ات دبي الوطني أي لن یتحمل بنك اإلمار 3-1-3

مسؤولیة تحت أي ظروف عن أي منتجات 
و/أو خدمات یتم شراؤھا باستخدام بطاقة 
مؤھلة أو عن أي ضرر أو خسارة أو إصابة 
أو أذى یحدث بسبب شراء أو تركیب أو 
استخدام البضائع و/أو الخدمات من قبل أي 

 حامل بطاقة مؤھل.

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.  

  

ل�����ن ی�����ؤثر أي عی�����ب ف�����ي أي بض�����ائع أو  3-1-4
خ����دمات أو إخ����الل ب����أي واج����ب (ق����انوني 

 تج���اهأي ت���اجر  م���ن قب���لأو خ���الف ذل���ك) 
أي حام����ل بطاق����ة مؤھ����ل أو الغی����ر عل����ى 

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 



 
التزام���ات حام���ل البطاق���ة المؤھ���ل بموج���ب 
أحك���ام خط���ة ال���دفع بالتقس���یط المقدم���ة ل���ھ 

وفق��اً م��ن قب��ل بن��ك اإلم��ارات دب��ي ال��وطني 
وش��������روط البطاق��������ات  الش��������روطلھ��������ذه 

االئتمانی������ة م������ن بن������ك اإلم������ارات دب������ي 
ال����وطني وج����دول رس����وم بن����ك اإلم����ارات 

 دبي الوطني.

of the Eligible Cardholder under the 
terms of an Installment Payment Plan 
granted to it by ENBD in accordance 
with these ENBD CC Installment 
Facilities Conditions, the ENBD CC 
Conditions and the ENBD Schedule of 
Charges. 

  
 Balance Transfer 3.2 تحویل الرصید 3-2
  
، فیما یخص كل یجوز لحامل بطاقة مؤھل 3-2-1

بطاقة مؤھلة، أن یستفید من عرض لطلب 
عرض تحویل االستفادة من تحویل رصید ("

 "). الرصید

3.2.1 An Eligible Cardholder, in respect of 
each Eligible Card, may avail of an 
offer to apply for a Balance Transfer 
(“Balance Transfer Offer”).   

  
ف��ي ح��ال م��نح تحوی��ل رص��ید م��ن قب��ل بن��ك  3-2-2

اإلم�����ارات دب�����ي ال�����وطني لحام�����ل بطاق�����ة 
مؤھ������ل، ی������تم ت������وفیر المبل������غ األساس������ي 
الس���اري لحام���ل البطاق���ة المؤھ���ل إم���ا ع���ن 
طری����ق المبل����غ غی����ر المس����تفاد من����ھ عل����ى 
البطاق���ة المؤھل���ة أو إذا طل���ب ذل���ك حام���ل 

رات دب���ي م���ن بن���ك اإلم���ا البطاق���ة المؤھل���ة
ویمك���ن  ال���وطني ع���ن طری���ق ش���یك م���دیر

أی��ام  4أن یأخ��ذ ھ��ذا الطل��ب م��ا یص��ل إل��ى 
 عمل اعتباراً من تاریخ تقدیمھ.

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.  

  
ت�����وفیر ع�����رض تحوی�����ل رص�����ید  یمك�����ن 3-2-3

لش���خص یص���بح حام���ل بطاق���ة مؤھ���ل ع���ن 
للحص������ول عل������ى بطاق������ة طری������ق طل������ب 

مؤھل����ة للم����رة األول����ى. تب����دأ م����دة تس����ھیل 
تحوی�����ل الرص�����ید بت�����اریخ موافق�����ة بن�����ك 
اإلم������ارات دب������ي ال������وطني عل������ى الح������د 
االئتم�������اني المت�������وفر للبطاق�������ة المؤھل�������ة 

ال�����ذي ی�����تم فی�����ھ م�����نح حام�����ل والت�����اریخ 
ی����ل الرص����ید أیھم����ا البطاق����ة المؤھل����ة تحو

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, 



 
بغ�����ض النظ�����ر ع�����ن  بع�����د اآلخ�����ری�����أتي 

الت�������أخیر ف�������ي التس�������لیم أو الخس�������ارة أو 
 خالف ذلك بالنسبة للبطاقة المؤھلة. 

regardless of delivery delay, loss or 
otherwise of the Eligible Card. 

  
تكون كافة االلتزامات والمطالبات المستحقة  2-4-.3

للبنك المعني اآلخر في اإلمارات العربیة 
المتحدة الذي یقوم بإصدار بطاقة ائتمانیة 
لحامل البطاقة المؤھلة لالستفادة من تحویل 
رصید ھي الخاصة بحامل البطاقة المؤھل. 
لن یتحمل بنك اإلمارات دبي الوطني أي 

اآلخر فیما یخص أي  مسؤولیة تجاه ھذا البنك
مبلغ غیر مسدد على أي بطاقة ائتمانیة تصدر 
عن أو أي تسھیل آخر یتم منحھ من قبل ذلك 

 البنك لحامل البطاقة المؤھل. 

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.       

  
 Balance Conversion 3.3 تبدیل الرصید 3-3
  
ص یج���وز لحام���ل بطاق���ة مؤھ���ل فیم���ا یخ��� 3-3-1

ع���رض ال ك���ل بطاق���ة مؤھل���ة االس���تفادة م���ن
("ع�����رض تب�����دیل لطل�����ب تب�����دیل رص�����ید 

 . رصید")

3.3.1 An Eligible Cardholder, in respect of 
each Eligible Card, may avail of an 
offer to apply for a Balance Conversion 
(“Balance Conversion Offer”).   

  
لن یتجاوز المبلغ األساسي المتوفر بناًء على  3-3-2

تسھیل تبدیل الرصید الرصید غیر المسدد 
على البطاقة المؤھلة فیما یخص أي تعامالت 
مفوترة أو غیر مفوترة بتاریخ تقدیم حامل 
البطاقة المؤھل طلب لالستفادة من تبدیل 
رصید ویستثنى من ھذا الرصید غیر المسدد 

قدي ورسوم ) أي تعامل ن1صراحة: (
(مفوترة أو غیر ومصاریف ذات صلة 

األقساط الشھریة  ) إجمالي2مفوترة)؛ (
المتساویة غیر المسددة وفقاً لتسھیل التقسیط 

) أي مبلغ 3عن طریق البطاقة االئتمانیة؛ و(
یخص الرصید غیر المسدد والذي تم 
الحصول على ائتمان من أجلھ و/أو تم تسدیده 

یم طلب من قبل حامل بتاریخ أو بعد تاریخ تقد
 البطاقة المؤھل لالستفادة من تبدیل رصید. 

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.  

  
 Loan on Card 3.4 القرض على البطاقة 3-4
  

بطاقة یجوز ألي حامل بطاقة مؤھل فیما یخص كل 
) عرض لطلب الحصول 1مؤھلة االستفادة من: (

عرض قرض على على قرض على البطاقة ("
) عرض لطلب الحصول على 2؛ و/أو (البطاقة")

 قرض على البطاقة االئتمانیة فوق الحد االئتماني
 .("قرض على الحد االئتماني فوق حد البطاقة")

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”).  

  
 BILLING AND REPAYMENT OF CC .4 الدفع وسداد تسھیالت أقساط بطاقة اإلئتمان -4

INSTALLMENT FACILITY    
  
   EMI Calculation 4.1 حساب القسط الشھري المتساوي 4-1
  
فیما یخص كل تسھیل تقسیط عن طریق  4-1-1

البطاقة االئتمانیة یتم منحھ من قبل بنك 
اإلمارات دبي الوطني لحامل بطاقة مؤھل، 
 یتم احتساب القسط الشھري المتساوي
المستحق كل شھر خالل مدة التسھیل 

) 2) المبلغ األساسي؛ (1بالرجوع إلى: (
) مدة 3سعر الفائدة الساري سنویاً؛ و(

 التسھیل الساریة.

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.  

  
تكون قیمة كل قسط شھري متساوي نفسھا  4-1-2

باستثناء القسط الشھري المتساوي األول 
والذي یتم تعدیلھ لیراعي أي رسوم تقسیط 
ساریة على التقسیط عن طریق البطاقة 

 االئتمانیة.

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.   

  
 Fees,Charges  and Interest 4.2 الرسوم والمصاریف 4-2
  
تكون كافة الرسوم والمصاریف المحددة في  4-2-1

عرض التقسیط المعني عن طریق البطاقة 
االئتمانیة ("رسوم التقسیط عن طریق 

4.2.1 All fees and charges specified in the 
relevant CC Installment Offer (“CC 
Installment Fees”) (other than the 



 
البطاقة االئتمانیة") (بخالف الفائدة الساریة 
والتي یتم ضمھا لألقساط الشھریة المتساویة 
ً لتسھیل التقسیط عن طریق  المستحقة وفقا

ً من قبل  البطاقة االئتمانیة) مستحقة مقدما
حامل البطاقة المؤھل ما لم تتم اإلشارة إلى 
خالف ذلك في عرض التقسیط المعني عن 

 طریق البطاقة االئتمانیة.

applicable interest which is accounted 
for in the calculation of the EMIs 
payable under the relevant CC 
Installment Facility) shall be payable 
upfront by the Eligible Cardholder, 
unless expressly stated otherwise in the 
relevant CC Installment Offer. 

  
یجب أن یتضمن سعر الفائدة المطبق المتعلق  4-2-2

 على بطاقة االئتمانبكل تسھیل تقسیط متوفر 
الثابت الذي یقدمھ (أ) معدل الفائدة  ما یلي:

على بطاقة البنك لتسھیل التقسیط المتوفر 
االئتمان؛ و(ب) رسوم سعر الفائدة المتناقصة 

على النحو المبیّن  المقابل  لسعر الفائدة الثابت
) من شروط تسھیالت 1الملحق رقم (في 

 خطة التقسیط على بطاقة االئتمان.
 

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. 

 
   Payment Obligation 4.3 التزام الدفع 4-3
   

مقاب�������ل قی�������ام بن�������ك اإلم�������ارات دب�������ي ال�������وطني 
بم�����نح حام�����ل البطاق�����ة المؤھ�����ل تس�����ھیل تقس�����یط 
عل���������ى البطاق���������ة االئتمانی���������ة، یتعھ���������د حام���������ل 
البطاق������ة المؤھ������ل ب������أن ی������دفع لبن������ك اإلم������ارات 
دب��������ي ال��������وطني مجم��������ل األقس��������اط الش��������ھریة 

التقس�����یط ع�����ن طری�����ق  المتس�����اویة وفق�����اً لتس�����ھیل
البطاق���������ة االئتمانی���������ة زائ���������د كاف���������ة الرس���������وم 

 .ھذه الشروطلصاریف الساریة والم

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 
accordance with these ENBD CC Installment 
Facilities Conditions.  

  
  Available Credit Limit on Eligible Card 4.4 البطاقة المؤھلة فيالحد االئتماني المتوفر  4-4
  
عن����د ص����رف المبل����غ األساس����ي وفق����اً ألي  4-4-1

تس������ھیل تقس������یط ع������ن طری������ق البطاق������ة 
ف���ي البطاق���ة االئتمانی���ة، ی���تم تجمی���د مبل���غ 

یع���ادل مجم���ل األقس���اط الش���ھریة المؤھل���ة 
المتس���اویة الس���اریة المس���تحقة عل���ى حام���ل 

التقس����یط البطاق����ة المؤھل����ة وفق����اً لتس����ھیل 

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 



 
المعن���ي وبالت���الي ی���نخفض الح���د االئتم���اني 

لبطاق���ة المؤھل���ة ب���نفس قیم���ة المت���وفر ف���ي ا
 ذلك المبلغ. 

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.  

  
بمجرد تسدید حامل البطاقة المؤھل ألي قسط  4-4-2

شھري متساوي إلى بنك اإلمارات دبي 
الوطني، یتم تحریر المبلغ المجمد في البطاقة 

ھري المؤھلة بقیمة تعادل القسط الش
المتساوي المدفوع وبالتالي تتم زیادة الحد 
االئتماني الساري المتوفر في البطاقة المؤھلة 
بحسب قیمة القسط الشھري 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.  

  
  CC Installment Card Statement 4.5 كشف التقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة 4-5
  
ی�����تم تحمی�����ل مجم�����ل األقس�����اط الش�����ھریة  4-5-1

المتس��������اویة المس��������تحقة وفق��������اً لتس��������ھیل 
التقس�����یط المعن�����ي ع�����ن طری�����ق البطاق�����ة 
االئتمانی������ة إض������افة إل������ى كاف������ة الرس������وم 
المطبق������ة عل������ى التقس������یط ع������ن طری������ق 
البطاق����ة االئتمانی����ة عل����ى حس����اب البطاق����ة 
المؤھل����ة وی����تم إظھ����ار ذل����ك ف����ي كش����ف 
الحس�������اب الخ�������اص بالبطاق�������ة المؤھل�������ة 

("كش����ف التقس����یط ع����ن طری����ق یة الس����ار
ف����وراً بع����د ت����اریخ  البطاق����ة االئتمانی����ة")

م���نح تس���ھیل التقس���یط ع���ن طری���ق البطاق���ة 
("أول كش������ف تقس������یط ع������ن االئتمانی������ة 

 .طریق البطاقة االتمانیة")

4.5.1 The aggregate of the EMIs payable 
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 
CC Installment Facility having been 
granted (“First CC Installment Card 
Statement”).  

  
یستحق القسط الشھري المتساوي األول  4-5-2

بتاریخ االستحقاق المحدد في أول كشف 
تقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة ویستحق 
القسط الشھري المتساوي المعني كل شھر 
بعد ذلك حسب ما ھو محدد في كل كشف 
تقسیط الحق حتى سداد آخر قسط شھري 

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 



 
متساوي وعدم تبقي أي مبالغ إضافیة غیر 

ً لتسھیل التقسیط المعني عن مسددة وف قا
 طریق البطاقة االئتمانیة. 

Statement until the final EMI is paid 
and no further amounts are outstanding 
under the relevant CC Installment 
Facility.  

  
تك���ون كاف���ة الرس���وم الس���اریة فیم���ا یخ���ص  4-5-3

التقس����یط ع����ن طری����ق البطاق����ة االئتمانی����ة 
حس���ب م���ا یظھ���ر ف���ي أول كش���ف تقس���یط 

البطاق����ة االئتمانی����ة مس����تحقة ع����ن طری����ق 
ال���دفع بت���اریخ االس���تحقاق المح���دد ف���ي ھ���ذا 
الكش��ف م��ا ل��م ی��ذكر ص��راحة خ��الف ذل��ك 
ف���ي ع���رض تقس���یط ع���ن طری���ق البطاق���ة 
االئتمانی���ة وف���ي ھ���ذه الحال���ة تك���ون رس���وم 
التقس����یط ع����ن طری����ق البطاق����ة االئتمانی����ة 
مس����تحقة بت����اریخ االس����تحقاق المح����دد ف����ي 

ع������ن طری������ق البطاق������ة تقس������یط  كش������ف
 الئتمانیة الحق.ا

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.  

  
 Minimum Payment 4.6 حد الدفع األدنى 4-6
  
بع��د م��نح تس��ھیل تقس��یط ع��ن طری��ق بطاق��ة  4-6-1

ائتمانی���ة لحام���ل بطاق���ة مؤھ���ل تك���ون أدن���ى 
 ("أدن���ى دفع���ة مس���تحقة")دفع���ة مس���تحقة 

بت���اریخ االس���تحقاق المح���دد ف���ي أول كش���ف 
تقس�����یط ع�����ن طری�����ق البطاق�����ة االئتمانی�����ة 
وك���ل كش���ف تقس���یط ع���ن طری���ق البطاق���ة 

("ت������اریخ اس������تحقاق االئتمانی������ة الح������ق 
 ب) أدناه:ھي مجموع (آ) و( الدفع")

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:   

  
) القسط الشھري المتساوي المستحق 1(آ) مبلغ یعادل 

ً لتسھیل التقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة  وفقا
وكافة األقساط الشھریة المتساویة المستحقة بموجب 

طریق البطاقة االئتمانیة أي تسھیل تقسیط آخر عن 
غیر مسدد ومجموع كافة التعامالت األخرى غیر 

ً بـ  ) أدنى نسبة دفع 2المسددة والمفوترة مضروبا

(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 
been billed; multiplied by (ii) the minimum 



 
(حسب ما ھي محددة من قبل بنك اإلمارات دبي 

 الوطني وفق خیاره المطلق)؛ و
payment percentage (as determined by ENBD 
in its sole discretion); and  

  
(ب) مبلغ یعادل أي مبالغ تزید عن الحد االئتماني 
النافذ على البطاقة المؤھلة (بخالف في حال وجود 

قرض على أقساط شھریة متساویة مستحقة بناًء على 
) وكافة المبالغ البطاقة االئتمانیة فوق الحد االئتماني

 التي فات موعد استحقاقھا على البطاقة المؤھلة.

(B) is equal to the sum of any amounts in 
excess of the credit limit applicable to the 
Eligible Card (other than in the case of EMIs 
payable under a Loan on Card Over Credit 
Limit) and all amounts which are past due on 
the Eligible Card.  

  
  Failure to Pay 4.7 ي الدفعالتقصیر ف 4-7
  
ف����ي ح����ال دف����ع أي حام����ل بطاق����ة مؤھ����ل  4-7-1

مبل�����غ یق�����ل ع�����ن أدن�����ى دفع�����ة مس�����تحقة 
ف������ي أو قب������ل ت������اریخ اس������تحقاق ال������دفع، 
ی������تم احتس������اب فائ������دة ت������أخیر ورس������وم 
أخ������رى عل������ى حام������ل البطاق������ة المؤھ������ل 

وذل������ك فیم������ا یخ������ص البطاق������ة المؤھل������ة 
وش�����������روط  ھ�����������ذه الش�����������روطلوفق�����������اً 

البطاق�����������ات االئتمانی�����������ة م�����������ن بن�����������ك 
اإلم���������ارات دب���������ي ال���������وطني وج���������دول 

 رسوم بنك اإلمارات دبي الوطني.

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 
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.  

  
في حال تقصیر حامل البطاقة المؤھل في أن  4-7-2

یسدد بشكل كامل قسطین شھریین متساویین 
ً لتسھیل تقسیط عن طریق البطاقة  وفقا
االئتمانیة، یصبح كامل المبلغ غیر المسدد 

بطاقة المؤھلة (بما في ذلك تعامالت على ال
التجزئة والتعامالت النقدیة المفوترة وغیر 
المفوترة وكافة المبالغ غیر المسددة وفقاً 
لتسھیل تقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة 
وكافة الرسوم والمصاریف الساریة) مستحقاً 
على الفور من حامل البطاقة المؤھل ویكون 

ي الوطني حینھا من حق بنك اإلمارات دب
 المطالبة بالسداد الفوري لتلك المبالغ.

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.  

  



 
 حال إلغاء بطاقة مؤھلة قبل الدفع الكامل  4-7-3

لكافة المبالغ غیر المسددة وفقاً لتسھیل تقسیط 
عن طریق البطاقة االئتمانیة، یصبح كامل 
المبلغ غیر المسدد على البطاقة المؤھلة (بما 
في ذلك تعامالت التجزئة والتعامالت النقدیة 
المفوترة وغیر المفوترة وكافة المبالغ غیر 
ً لتسھیل تقسیط عن طریق  المسددة وفقا

ئتمانیة وكافة الرسوم والمصاریف البطاقة اال
ً على الفور من حامل  الساریة) مستحقا
البطاقة المؤھل ویكون من حق بنك اإلمارات 
دبي الوطني حینھا المطالبة بالسداد الفوري 

 لتلك المبالغ.

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 
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.  

  
  Prepayment 4.8 الدفع المقدم 4-8
  
خفض تحت أي ظرف من الظروف لن یتم  4-8-1

قیمة كل قسط من األقساط أو إعادة جدولة 
الشھریة المتساویة أو دفعات جدول األقساط 

ً لتسھیل الشھریة المتساویة  المستحقة وفقا
 تقسیط عن طریق البطاقة االئتمانیة.

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. 

  
یجوز ألي حامل بطاقة مؤھل أن یختار أن  4-8-2

یسدد عن طریق دفعة واحدة القیمة اإلجمالیة 
لكافة األقس������اط الش������ھریة المتس������اویة غیر 
المس������ددة في حینھ وفقاً لتس������ھیل التقس������یط 
لك  یة وذ مان قة االئت طا المعني عن طریق الب

توجیھ إش������عار یوجھ إلى بنك  )1بش������رط (
اإلم���ارات دبي الوطني (عن طریق مركز 

) دفع 2االتصال) بوجود تلك النیة بالسداد؛ (
الرس����وم الس����اریة الخاص����ة بالتقس����یط عن 

) دفع رس������م 3طریق البطاقة االئتمانیة؛ و(
تس������وی��ة مبكرة وفق��اً لج��دول رس������وم بن��ك 
اإلمارات دبي الوطني (أو التي یحددھا بنك 

دبي الوطني بخالف ذل���ك وفق���اً اإلم���ارات 
 لخیاره 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 
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).  

  



 
لدی���ھ یتحم���ل حام���ل البطاق���ة المؤھ���ل ال���ذي  4-8-3

 وفق�����اً لھ�����ذه الش�����روطنی�����ة ال�����دفع المق�����دم 
المس������ؤولیة لوح������ده ع������ن إخط������ار بن������ك 
اإلم�����ارات دب�����ي ال�����وطني (ع�����ن طری�����ق 
مرك����ز االتص����ال الخ����اص بالبن����ك) بتل����ك 
النی����ة. ل����ن یتحم����ل بن����ك اإلم����ارات دب����ي 
ال����وطني المس����ؤولیة ول����ن یك����ون مس����ؤوالً 

ھ�����ل ع�����ن أي تج�����اه حام�����ل البطاق�����ة المؤ
رس������وم و/أو مص������اریف تس������تحق عل������ى 
حام����ل البطاق����ة المؤھ����ل نتیج����ة التقص����یر 
ف���ي إخط���ار بن���ك اإلم���ارات دب���ي ال���وطني 
أو أي ت��أخیر ف��ي إخط��ار البن��ك بنی��ة ال��دفع 

 المقدم. 

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 
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.  

  
التعلیم�����������ات ع�����������ن طری�����������ق االنترن�����������ت  -5

 والھاتف
5. INTERNET AND TELEPHONIC 

INSTRUCTIONS  

  
یفوض كل حامل بطاقة مؤھل بنك اإلمارات دبي  5-1

األخرى  ھالوطني بقبول طلبھ وطلباتھ وتعلیمات
التي یتم توجیھھا عن طریق وسائل بنك 
اإلمارات دبي الوطني التالیة (ما لم یتم تحدید 
خالف ذلك في عرض تقسیط عن طریق البطاقة 
االئتمانیة): الخدمات المصرفیة عبر االنترنت 
والھاتف (عن طریق االتصال بمركز اتصال 
بنك اإلمارات دبي الوطني) أو الرسائل النصیة 

أو الرد الصوتي التفاعلي (باستخدام  القصیرة
 الخدمات المصرفیة اآللیة عبر الھاتف). 

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 (using 
automated telephone banking).  

  

قة المؤھل للمعلومات  5-2 طا مل الب حا قدیم  یكون ت
الش������خص������یة و/أو المعلومات األمنیة التي یتم 
طلبھا وفقاً لس���یاس���ات وإجراءات بنك اإلمارات 

مل  حا یة  ید ھو تأك یاً ل كاف قة دبي الوطني  طا الب
المؤھ��ل ولكي یتص������رف بن��ك اإلم��ارات دبي 
الوطني بن���اًء على تعلیم���ات ح���ام���ل البط���اق���ة 

 المؤھل المذكور.

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.  



 
  
یوافق كل حامل بطاقة مؤھل على قیام بنك  5-3

اإلمارات دبي الوطني بتسجیل وتخزین كافة 
االتصاالت والمعلومات التي یتم تبادلھا بین بنك 
اإلمارات دبي الوطني وحامل البطاقة المؤھل 
وعلى إمكانیة استخدام ھذه البیانات من قبل بنك 
اإلمارات دبي الوطني في أي إجراءات قانونیة 

ي محكمة أو ھیئة تحكیم أو ھیئة تنظیمیة لدى أ
أو أي ھیئة أخرى ضمن االختصاص القضائي 

 المختص. 

5.3 Each Eligible Cardholder consents to the 
recording and storage by ENBD of all 
communications and data exchanged 
between ENBD and the Eligible 
Cardholder, and that any such data may be 
used by ENBD in proceedings before a 
court, arbitral tribunal, regulator or any 
other body of competent jurisdiction.  

  

تكون قیود بنك اإلمارات دبي الوطني (سواًء  5-4
كانت الكترونیة أو بأي صیغة أخرى، خطیة أو 

طریق خالف ذلك) المتعلقة بتسھیل تقسیط عن 
البطاقة االئتمانیة نھائیة وملزمة لحامل البطاقة 
المؤھل وال یجوز لحامل البطاقة المؤھل 

 المذكور أن یجادل بخالف ذلك.

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.  

  
  MISCELLANEOUS .6 أحكام متفرقة -6
  
لق�������وانین دول�������ة  ھ�������ذه الش�������روطتخض�������ع  6-1

اإلم��������ارات العربی��������ة المتح��������دة والق��������وانین 
الناف����ذة ف����ي إم����ارة دب����ي، كم����ا یخض����ع ك����ل 
حام����������ل بطاق����������ة مؤھ����������ل لالختص����������اص 
القض�����ائي الحص�����ري لمح�����اكم دب�����ي. ل�����یس 
ھن������اك م������ا یمن�������ع بن������ك اإلم������ارات دب�������ي 

إلج����������راءات ا مباش����������رةال����������وطني م����������ن 
القانونی�����ة ل�����دى أي محكم�����ة أخ�����رى ض�����من 

 قضائي مختص.الاالختصاص 

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 
jurisdiction of the courts of Dubai. Nothing 
shall prevent ENBD from taking 
proceedings in any other court of 
competent jurisdiction. 

  
لن یتحمل بنك اإلمارات دبي الوطني المسؤولیة  6-2

عن أي تأخیر في تقدیم أي تاجر أو الغیر ألي 
إثبات یخص أي عملیة شراء یجریھا حامل 
بطاقة مؤھل عن طریق بطاقة مؤھلة إلى 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.  

  



 
أي نق������اط أو مكاف������آت أو ل������ن ی������تم تجمی������ع  6-3

أرص���دة تت���راكم بخ���الف ذل���ك لبطاق���ة مؤھل���ة 
فیم������ا یخ������ص أي برن������امج مكاف������آت أو والء 
لحام���ل بطاق���ة مؤھ���ل یس���تفید م���ن أي تس���ھیل 
تقس�����یط ع�����ن طری�����ق البطاق�����ة االئتمانی�����ة أو 
یس���دد أي دفع���ات ع���ن طری���ق بطاق���ة مؤھل���ة 
فیم���ا یخ���ص أي تس���ھیل تقس���یط ع���ن طری���ق 

اص ی���تم إلغ���اء البطاق���ة االئتمانی���ة، وبش���كل خ���
و/أو س����حب أي نق����اط أو مكاف����آت أو أرص����دة 
تت�����راكم أو ی�����تم الحص�����ول علیھ�����ا أو تب�����دیلھا 
بمش������تریات عن������دما یس������تفید حام������ل بطاق������ة 
مؤھ�����ل م�����ن تب�����دیل رص�����ید أو خط�����ة دف�����ع 

 بالتقسیط.  

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 
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.      

  
المعلومات المذكورة في ھذا المستند كافة  6-4

 طباعتھ/نشره. صحیحة عند
6.4 All Information in this communication is 

correct at the time of printing/publishing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Annexure 1 
 

Applicable Rate of Interest 
 

Flat Rate Reducing Monthly Reducing Yearly 

0.19% 0.35% 4.18% 

0.29% 0.53% 6.36% 

0.39% 0.71% 8.53% 

0.49% 0.89% 10.68% 

0.59% 1.07% 12.82% 

0.69% 1.25% 14.95% 

0.79% 1.42% 17.06% 

0.89% 1.60% 19.16% 

0.99% 1.77% 21.25% 

1.09% 1.94% 23.33% 

1.19% 2.12% 25.39% 

1.29% 2.29% 27.44% 

1.39% 2.46% 29.48% 

1.49% 2.63% 31.51% 

1.59% 2.79% 33.53% 

1.69% 2.96% 35.54% 

1.79% 3.13% 37.54% 

1.89% 3.29% 39.53% 

1.99% 3.46% 41.51% 

 


