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Important Terms and Charges

You must pay the Minimum Payment Due by the Payment Due date each month. Minimum payment is 5% of the closing 
balance outstanding, or AED 100, whichever is higher. If the closing balance is less than AED 100, it must be paid in full.

Minimum
Repayments

1Annualized Percentage
Rate (APR) for Purchase

1,575.00

Skywards Black &
Business Credit Card

Emarati
Credit Card

Corporate
Credit Cards

All other
Credit Cards

 

39 % 40.68 % 41.88 % 23.88 %

• If we receive payment of the statement balance in full on or before the payment due date, you do not have to pay any Billed Profit on
    the statement balance. This is at the sole discretion of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C) (the “Bank”).
 • If you do not pay the statement balance in full on or before the payment due date, we may charge, without prior notice, Billed Profit
    even if you have paid the minimum payment due in full.
• Billed Profit will be applicable on the Total Retail & Cash Amount Due as noted in the previous month’s Statement of Account as well
   as on all new transactions (from the respective transaction date) till such time as the total outstanding amounts are paid in full.

Key Fact Statement (KFS) – Credit Cards 
This KFS provides you with indicative information about profit, fees and charges of this product.
All charges are inclusive of Value Added Tax (VAT) in AED currency 

Skywards 
Infinite

Skywards
Signature

Cash
Back

Cash
Back Plus

Emarati Flex Elite Flex RTA Etihad 
Premium

Etihad
Saqer

Etihad
Ameera

Etihad 
Platinum

Skywards 
Black

Product name

Annual Fee        4200 2100 735 367.5 313.95 NA 735 NA NA 2625 943.95 733.95 208.95

Credit Card Type 
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1,575.00
 

Annualized Percentage
Rate(APR) for Cash 
Advance 

Skywards Black &
Business Credit Card

Emarati
Credit Card

Corporate
Credit Cards

All other
Credit Cards

 

39 % 40.68 % 41.88 % 23.88 %
This facility will be reviewed from time to time.
• Cash Advance transactions include ATM, Over-the-Counter, Returned Payment and Cash Equivalent (money orders, foreign
    currency,  travelers checks from a non-financial institution, person-to-person money transfers, Quasi Cash and Crypto Currency 
    Exchanges as defined by VISA and Mastercard).
• Billed Profit will be charged on the amount of cash advance from the date of the transaction until the payment is made in full. 

Cash Advance Fee 3.15% of cash advance amount or AED 103.95 whichever is higher will be charged for each Cash Advance transaction 
Maximum cash advance per transaction 10,000 or up to 50% of the card limit whichever is lower.

Profit -free period Up to 55 days for Retail Purchases together with any related fees and charges, and any profit or fees that are not related to a specific 
balance type. For example, profit free period does not apply for Cash Advances, Balance Transfers, special promotions, and any profit 
or fees related to these balance types.

Late Payment Fee AED 131.25 per month will be charged to the Card Account if the Minimum Payment Due is not received by the Payment Due Date 
(the Bank shall pay any such amounts on behalf of the Customer to a charity approved by the Bank’s Internal Shariah Supervision 
Committee, after deducting the actual expenses. 

Over Limit Fee AED 261.45 per month will be charged to the Card Account, if at any time during the billing cycle, the Current Balance in the Card 
Account exceeds the Credit Limit assigned. Such fee will be charged once during the billing cycle.

Supplementary 
Card Fee

NA (One-time joining fee of AED 525 will be charged for Skywards Black Metal Supplementary cards only).

Replacement Card Fee will apply for all replacement / reissuance request(s) by customers for their Credit Card.

Skywards Black Credit Card Emarati  Credit Card All other Credit Cards

AED 420 AED 210 AED 78.75
Replacement Card Fee

No Liability / Liability AED 52.5 will be charged upon request for No Liability / Liability letter from Emirates Islamic.

Direct Debit return fee AED 105 surcharge will be levied towards handling charge on Dishonored Direct Debit. 
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Foreign currency
transaction in 
UAE dirhams

1,575.00

Emarati / Skywards Black Credit Card All other Credit Cards

1.84 % 2.34 %

Foreign currency
transaction fee

This fee is charged on all foreign currency transactions on the Credit Card. This fee is charged in addition to the standard processing 
fee charged by Mastercard International or Visa International and is applicable to transactions performed outside UAE 
(approximately 1.15%).

1.99% currency conversion fee is charged for transactions where customers may sometimes be offered the option to settle foreign 
currency transaction in UAE dirhams at the point of sale overseas. Such option is a direct arrangement offered by the overseas 
merchants and not the Bank (card issuer). In such cases, customers are reminded to ask the merchants for the foreign currency 
exchange rates and the percentage of handling fees to be applied before the transactions are entered into since settling foreign 
currency transactions in UAE dirhams may involve a cost higher than the foreign currency transaction fee.

Duplicate Statement
Copy

AED 26.25 or AED 47.25 (for Statement over 3 months old)

All our Credit Cards are based on a Shariah compliant structure of Murabaha. Murabaha is a form of contract of sale whereby the 
Bank sells Wakala Certificates which are being purchased and in the possession of the Bank against a price which is equal to cost of 
acquisition and a defined profit. 

Shariah based 
Murabaha

Important Link 

For Key Fact Statement and other important information 
visit (https://www.emiratesislamic.ae/eng/key-information/) or scan this QR code
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Warning

In case you fail to fulfil your obligations as per the product Terms and Conditions, before and during your relationship with us, there will be consequences 
including, but not limited to penalties.
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Warning

If you do not meet the repayments/ payments on your financing, your account will go into arrears. This may affect your credit rating, which may limit your ability 
to access financing in the future.

Additional Information

• Bank, without referring to the Customer, may debit the Customer’s accounts with any charges, expenses, or commission payable against the banking 
   services rendered in accordance with the approved and announced banking charges and commissions. 
   
• Bank may from time to time, and at its sole discretion, change or amend any of the Terms and Conditions pertaining to this product. Such changes will be
    communicated to you with a 60-day prior notice.  

• There may be circumstances in which you have to pay other fees.

• The cooling-off period allows you to cancel the product within five (5) business days of signing the application or offer letter and the Bank will not be able to      
   proceed until this period expires, unless you waive this right. To cancel within this period you must give the Bank notice.

• You can contact the Bank for any enquiries, assistance or complaints at any of its branches or by visiting its website   
   [https://www.emiratesislamic.ae/eng/personal-banking/cards/credit-cards/].

• “The Bank’s Terms and Conditions (including any relevant applications and documents) shall be read and implemented in line with this KFS”. 

Warning

 If you make only the minimum repayment/payment each period, you will pay more in profit/fees and it will take you longer to pay off your outstanding balance.
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Warning

You are required to provide the Bank with copies of your updated documents at all times (Emirates ID, Passport, Visa, Trade License, etc.). Not providing these 
documents might result in the charges, transactions being restricted, account being blocked, or account being closed.

1Annualized Percentage Rate (APR) for Purchase Illustration:

Transaction 

Scenario: Minimum payment before the due date

Total payment made                                                                                                                                                                  AED 100 
Payment Date                                                                                                                                                                                July 21, 2021
Next Statement Date                                                                                                                                                                August 6, 2021 
Transaction done between July 6 to August 6                                                                                                          NIL

Transaction Date                                                                                                                                                                         July 1, 2021
Transaction Amount                                                                                                                                                                  AED 2,000 
Statement Date                                                                                                                                                                           July 6, 2021
Minimum Amount Due (5% of the retail purchase)                                                                                                AED 100
Amount Due                                                                                                                                                                                    AED 2,000  
Payment Due Date                                                                                                                                                                      July 31, 2021
Monthly profit Rate                                                                                                                                                                    3.25% of the unpaid credit card bill 

a) Billed Profit on AED 2,000 for 20 days (from 1 July - 20 July)                                                                   42.74
b) Billed Profit on AED 1,900 for 16 days (from 21 July - 5 Aug)                                                                    32.48
Total Billed Profit charged in the statement dated 06/08/2021                                                                  76.22

On statement Date: 06/08/2021, following Billed Profit will be levied:

Note: AED 2,000 credit balance with an 39.0% annual rate, with a minimum payment of 5% of the balance, or AED100, whichever is greater, would take 33 months 
or just over 3 years to pay off.



بيان المعلومات الرئيسية للبطاقات االئتمانية
يوفر لك هذا البيان المعلومات ا�رشادية حول ا�رباح والرسوم والمصاريف المتعلقة بهذا المنتج.

جميع الرسوم شاملة لضريبة القيمة المضافة وبالدرهم ا�ماراتي

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 
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       4200735 735313.95 367.5  21002625208.95 733.95 943.95

اسم المنتج

الرسوم السنوية

سكاي 
واردز بالك

سكاي واردز 
إنفينيت

سكاي واردز 
سيغنتشر

االسترداد 
النقدي

االسترداد 
إماراتيالنقدي بلس

فليكس 
إيليت

االتحاد فليكس
أميرة

االتحاد 
صقر

االتحاد 
بريميوم

هيئة الطرق 
والمواصالت

االتحاد 
البالتينية

 اليوجد

الشروط الهامة والرسوم

1,575.00

 39 %40.68 %41.88 %23.88 %

الحد ا�دنى للسداد

معدل الربح السنوي 
للعمليات الشرائية1

بطاقة سكاي واردز بالك 
وا�عمال االئتمانية

جميع البطاقات االئتمانية بطاقة إماراتي االئتمانية
ا�خرى

بطاقات الشركات االئتمانية

• في حال سداد رصيد كشف الحساب بالكامل في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله، لن تحتاج إلى دفع أي أرباح محتسبة على رصيد كشف الحساب وفقًا لتقدير 

  مصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع (المصرف).
• في حال لم تقم بسداد رصيد كشف الحساب بالكامل في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله، قد نقوم بتقييد ا�رباح المحتسبة دون إشعار مسبق حتى لو قمت 

   بدفع الحد ا�دنى من المبلغ المستحق بالكامل.
• يتم تطبيق ا�رباح المحتسبة على ا�جمالي المستحق على مشتريات التجزئة والمبالغ النقدية كما هو مبين في كشف حساب الشهر السابق وكذلك على

  جميع المعامالت الجديدة (من تاريخ المعاملة المعنية) إلى أن يتم دفع إجمالي المبالغ المستحقة بالكامل.

يجب عليك سداد الحد ا�دنى للدفعة المستحقة في تاريخ استحقاق الدفع كل شهر. الحد ا�دنى للسداد هو %5 من الرصيد الختامي المستحق أو 100 درهم أيهما أعلى. 
إذا كان الرصيد الختامي أقل من 100 درهم ، فيجب دفعه بالكامل.

نوع البطاقة االئتمانية

 اليوجد اليوجد

يونيو 2022



1,575.00

 

1,575.00

 39 %40.68 %41.88 %23.88 %

معدل الربح السنوي 
للسلفة النقدية

بطاقة سكاي واردز بالك 
وا�عمال االئتمانية

بطاقة إماراتي 
االئتمانية

جميع البطاقات 
االئتمانية ا�خرى

بطاقات الشركات االئتمانية

سوف تتم مراجعة هذه التسهيالت من وقت Àخر.
• تشمل معامالت السلف النقدية أجهزة الصراف اÀلي، وعلى الكاونتر، والمدفوعات المرتجعة، والمكافئ النقدي (الحواالت البريدية والعمالت ا�جنبية والشيكات

   السياحية من المؤسسة غير المالية والتحويالت المالية من شخص إلى آخر، والمعامالت شبة النقدية وصرف العمالت المشفرة على النحو المحدد في فيزا وماستركارد).
• يتم تقييد ا�رباح المحتسبة على مبلغ السلف النقدية من تاريخ المعاملة إلى أن يتم السداد بالكامل.

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 
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رسوم السلفة النقدية

الفترة الخالية من ا�رباح

يتم احتساب %3.15 من مبلغ السلفة النقدية أو 103.95 درهم أيهما أعلى لكل معاملة سلفة نقدية
الحد ا�قصى للسلف النقدية في كل معاملة 10,000 أو لغاية %50 من حد البطاقة أيهما أقل

ما يصل إلى 55 يوماً لمشتريات التجزئة مع أي رسوم ومصاريف متعلقة بها، وأي أرباح أو رسوم غير متعلقة بنوع رصيد معين. على سبيل المثال، ال تطبق الفترة 
الخالية من ا�رباح على السحب النقدي وتحويالت الرصيد والعروض الترويجية الخاصة وأي أرباح أو رسوم متعلقة بأنواع الرصيد هذه.

سوف يتم احتساب 131.25 درهمًا شهرياً على حساب البطاقة في حال لم يتم استالم الحد ا�دنى للدفعة المستحقة في تاريخ استحقاق الدفع (سوف يقوم رسوم السداد المتأخر
المصرف بدفع أي مبالغ من هذا القبيل بالنيابة عن المتعامل إلى المؤسسات الخيرية المعتمدة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة للمصرف بعد خصم 

المصاريف الفعلية).

سوف يتم احتساب 261.45 درهمًا شهرياً على حساب البطاقة في حال تجاوز الرصيد الحالي في حساب البطاقة الحد االئتماني المحدد في أي وقت خالل دورة  رسوم تجاوز الحد
كشف الحساب. وتحتسب مثل هذه الرسوم مرة واحدة في دورة كشف الحساب.

ال يوجد  (تحتسب رسوم االشتراك لمرة واحدة بقيمة 525 درهمًا على بطاقات سكاي واردز بالك المعدنية ا�ضافية فقط)رسوم البطاقة ا�ضافية

 420 210 78.75 رسوم استبدال البطاقة

يتم تطبيق رسوم استبدال البطاقة على جميع طلبات االستبدال/ إعادة ا�صدار المقدمة من قبل المتعاملين لبطاقتهم االئتمانية.

جميع البطاقات االئتمانية ا�خرى بطاقة إماراتي االئتمانية  بطاقة سكاي واردز بالك االئتمانية

رسوم الخصم المباشر 
المرتجع

يتم فرض رسوم إضافية بقيمة 105 درهم على رسوم معالجة الخصم المباشر المرتجع.

درهمًا درهمًا  درهمًا 

يونيو 2022



مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 
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يتم احتساب 52.5 درهمًا عند طلب شهادة عدم مديونية/ مديونية من ا�مارات ا�سالمي شهادة عدم مديونية/ مديونية

1.84 %2.34 %

رسوم معاملة العمالت 
ا�جنبية

معاملة العمالت ا�جنبية 
بالدرهم ا�ماراتي

يتم احتساب رسوم تحويل العمالت بواقع %1.99 على المعامالت التي يُعرض فيها أحيانًا على المتعاملين خيار تسوية معاملة العمالت ا�جنبية بالدرهم ا�ماراتي 
في نقاط البيع خارج الدولة. ويعتبر هذا الخيار ترتيبًا مباشراً يقدمه التجار في الخارج وليس المصرف (جهة إصدار البطاقة). في مثل هذه الحاالت، يتعين على المتعاملين أال 

يغفلوا عن سؤال التجار عن أسعار صرف العمالت ا�جنبية والنسبة المئوية لرسوم المناولة التي سيتم تطبيقها قبل الخوض في مثل هذه المعامالت �ن تسوية 
معامالت العمالت ا�جنبية بالدرهم ا�ماراتي قد تكون تكلفتها أعلى من معاملة العمالت ا�جنبية.

جميع البطاقات االئتمانية ا�خرى بطاقة إماراتي/ سكاي واردز بالك االئتمانية

تحتسب هذه الرسوم على جميع معامالت العمالت ا�جنبية على البطاقة االئتمانية. كما يتم احتساب هذه الرسوم با�ضافة إلى رسوم المعاملة  المعتادة المحتسبة 
من قبل ماستركارد العالمية أو فيزا العالمية وتطبق على المعامالت التي تتم خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة (%1.15 تقريبًا)

نسخة مكررة من كشف 
الحساب

المرابحة المتوافقة مع 
الشريعة 

26.25 درهمًا أو 47.25 درهمًا (لكشف حساب تزيد مدته عن 3 أشهر)

تعتمد جميع بطاقاتنا االئتمانية على هيكل المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة ا�سالمية. فالمرابحة هي شكل من أشكال عقود البيع الذي يقوم المصرف 
بموجبه ببيع شهادات الوكالة التي يتم شراؤها والتي هي بحوزة المصرف مقابل سعر يعادل تكلفة االستحواذ وربحًا محدداً.

روابط مهمة

لالطالع على بيان المعلومات الرئيسية والمعلومات الهامة ا�خرى، يرجى زيارة 
(https://www.emiratesislamic.ae/arb/key-information/) ضوئيًا QR أو مسح رمز



مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 
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معلومات إضافية

•  يحق للمصرف، دون الرجوع إلى المتعامل، أن يخصم من حسابات المتعامل أي رسوم أو نفقات أو عمولة مستحقة الدفع مقابل الخدمات المصرفية المقدمة
    وفقًا للرسوم والعموالت المصرفية المعتمدة والمعلنة.

•  يحق للمصرف من وقت Àخر، ووفق تقديره الخاص، تغيير أو تعديل أي من الشروط وا�حكام المتعلقة بهذا المنتج. وسيتم إعالمك بهذه التغييرات عن طريق إرسال إشعار قبل 60 يومًا.
•  هناك حاالت قد تضطر فيها لدفع رسوم أخرى. 

•  تسمح لك فترة السماح با�لغاء "خيار الشرط" بإلغاء المنتج في غضون خمسة (5) أيام عمل من توقيع الطلب أو خطاب العرض ولن يتمكن المصرف من إتمام ا�جراءات 
     حتى انتهاء هذه الفترة ما لم تتنازل عن هذا الحق، لÐلغاء خالل هذه الفترة، فإنه يجب عليك توجيه إخطار للمصرف بذلك.

•  يمكنك التواصل مع المصرف عن أي استفسارات أو مساعدة أو شكاوى لدى أي فرع من فروعه أو من خالل زيارة 
     موقعه ا�لكتروني

•  يجب قراءة شروط وأحكام المصرف (بما في ذلك أي طلبات ومستندات ذات صلة) بما يتماشى مع بيان المعلومات الرئيسية ويحدد نطاق تطبيقها وفقا لها.

تنبيه هام

تنبيه هام

إذا لم تقم بسداد أقساط / مدفوعات التمويل الخاص بك، فهذا يعني أن على حسابك متأخرات، مما قد يؤثر على تصنيفك االئتماني وربما يحد من إمكانية حصولك على التسهيالت التمويلية في 
المستقبل.

إذا قمت بدفع/ سداد الحد ا�دنى فقط كل فترة، فستدفع المزيد من ا�رباح/ الرسوم وستستغرق وقتًا أطول لسداد رصيدك المستحق.

تنبيه هام

في حال عدم وفائك بااللتزامات المنصوص عليها في  شروط وأحكام المنتج، قبل وخالل عالقتك معنا، ستكون هناك عواقب تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، الغرامات.

تنبيه هام

يتعين عليك تزويد المصرف بنسخ عن وثائقك المحدثة في جميع ا�وقات (الهوية ا�ماراتية، جواز السفر، التأشيرة، الرخصة التجارية، إلخ). وقد يؤدي عدم تقديم هذه الوثائق إلى فرض رسوم أو 
تقييد معامالتك أو تجميد حسابك أو إغالقه.

.[/https://www.emiratesislamic.ae/eng/personal-banking/cards/credit-cards]
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تاريخ المعاملة:                                                                                                                                                                              1 يوليو 2021 

مبلغ المعاملة:                                                                                                                                                                            2,000 درهم 

تاريخ الكشف:                                                                                                                                                                                  6 يوليو 2021 

الحد ا�دنى للمبلغ المستحق (%5 من مشتريات التجزئة):                                                                                             100 درهم

المبلغ المستحق:                                                                                                                                                                         2,000 درهم 

تاريخ استحقاق الدفع:                                                                                                                                                                 31 يوليو 2021 

معدل الربح الشهري:                                                                                                                                                                  % 3.25 من الفاتورة غير المدفوعة على البطاقة االئتمانية  

إجمالي المدفوعات التي تم سدادها:                                                                                                                                    100 درهم  

 تاريخ السداد:                                                                                                                                                                                   21 يوليو 2021
 تاريخ الكشف التالي:                                                                                                                                                                    6 أغسطس 2021  

 المعاملة تمت بين 6 يوليو و6 أغسطس:                                                                                                                           ال يوجد

مصرف ا�مارات ا�سالمي (ش.م.ع.) مرخص من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 
يمثل بيان المعلومات الرئيسية إحدى تعليمات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي ضمن الئحة حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لها 

حقوق الطبع والنشر © 2022. جميع الحقوق محفوظة.
الصفحة 5 من 5

يونيو 2022

المعاملة:

السيناريو االفتراضي: تسديد الحد ا�دنى قبل تاريخ االستحقاق

في كشف الحساب الصادر بتاريخ: 06/08/2021 ، سيتم تحصيل ا�رباح المحتسبة التالية:

1معدل الربح السنوي بغرض توضيح العمليات الشرائية:

مالحظة: رصيد اتئماني بقيمة 2,000 درهم بمعدل سنوي %39.0، مع حد أدنى للسداد بواقع %5 من الرصيد، أو 100 درهم، أيهما أعلى، سيستغرق سداده 33 شهراً أو ما يزيد قليًال عن 3 سنوات.

أ )    ا�رباح المحتسبة على 2,000 درهم لمدة 20 يومًا (من 1 يوليو إلى 20 يوليو)                                           42.74
ب ) ا�رباح المحتسبة على 1,900 درهم لمدة 16 يومًا (من 21 يوليو – 5 أغسطس)                                          32.48
      إجمالي ا�رباح المحتسبة في كشف الحساب الصادر بتاريخ 2021/08/06                                                     76.22


