نقد تحت الطلب “كاش ُأن كال” مع البطاقة من اإلمارات اإلسالمي
Cash On Call on your Emirates Islamic Card

اسم العميل
Customer Name
رقم االتصال
Contact Number
المكتب
Office

الهاتف
Mobile
رقم بطاقة ائتمان اإلمارات اإلسالمي (إذا كنت تملك بطاقة ائتمان من اإلمارات اإلسالمي مسبقا)
)Emirates Islamic Card Number (If you already hold an Emirates Islamic Card

يرجى اختيار الفترة الزمنية حسب رغبتكم:
Please tick the tenure option of your choice:
قم بوضع عالمة على اختيارك
Tick for the selected option

معدل الربح
Profit Rate per month

الفترة الزمنية باألشهر
Tenure in months

1.29%

3

1.29%

6

1.09%

12

1.09%

18

0.99%

24

0.99%

36

0.89%

48

رمز ترويجي
Promo Code
يرجى الموافقة على النقد تحت الطلب “كاش ُأن كال” بمبلغ
‘OR’ the maximum eligible amount, whichever is lower.

درهم “أو” الحد األقصى للمبلغ المسموح ،أيهما أقل
Please approve Cash On Call of AED
تفاصيل البنك الذين ترغبون تحويل المبلغ إليه:
Details of the bank you want the money to be transferred to:
رقم الحساب البنكي
Bank Account Number
اسم البنك
Name of the Bank
اسم المستفيد كما يظهر في حسابكم البنكي
Beneficiary Name as it appears on your Bank Account
Customer Declaration

إقرار العميل
أؤكــد بموجبــه بأننــي قــرأت وفهمــت ووافقــت علــى شــروط وأحــكام النقــد تحــت الطلــب
“كاش ُأن كال” الخاصــة باإلمــارات اإلســامي .وأفهــم أيضــا بــأن هــذا يعتبــر بمثابــة موافقــة
علــى تفعيــل بطاقتــي االئتمانيــة (إن لم تكن مفعلة) وذلك من أجــل القيام بإجراءات النقد
تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” .أدرك أيضــا بــأن الشــروط واالحــكام المذكــورة عــن النقد تحت
الطلــب “كاش أون كــوال” تعتبــر إضافــة إلــى ضمــن الشــروط واألحــكام العامــة للمصــرف
للبطاقــات علــى النحــو المبين في جدول الرســوم الخاص بمصرف االمارات االســامي.

I hereby confirm that I have read, understood and I agree to the Cash On Call terms
and conditions of Emirates Islamic. I further understand that this will be deemed
as a consent for activation of my card (in case still inactive) in order to process the
Cash on Call. I also understand that the terms and conditions of Cash on Call are in
addition to the Emirates Islamic General Terms and Conditions for Cards, and the
Bank’s Schedule of Charges.

التاريخ
Date

توقيع العميل
Customer Signature

Y

Y

Y

Y

M

M

D

D

Version Jan 2018
تخضع المعامالت للشروط و األحكام العامة للمصرف
اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC

الشروط واألحكام الخاصة بالنقد تحت الطلب “كاش ُأن كال”
Terms and Conditions of Cash on Call

الشروط واألحكام الخاصة بالنقد تحت الطلب”كاش ُأن كال” مع بطاقة االئتمان من
اإلمارات اإلسالمي
تعتبــر الشــروط واألحــكام المذكــورة أدنــاه إضافــة إلــى الشــروط واألحــكام التــي تــم الموافقة
عليهــا مــن قبلكــم (“حامــل البطاقــة”) عنــد قبــول بطاقــة االئتمــان الخاصــة بمصــرف
اإلمــارات اإلســامي .مالــم يتطلــب الســياق خــاف ذلــك ،يكــون للمصطلحــات الرئيســية الــواردة
هنــا نفــس المعنــى المبيــن قريــن كل منهــا فــي شــروط وأحــكام بطاقــة ائتمــان مصــرف
االمــارات اإلســامي.
-1

النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” هــي عمليــة خاصــة بالبطاقــة كمــا هــو مبيــن فــي
طلــب الحصــول علــى النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” (“الطلــب”) ،والــذي بموجبــه
يطلــب حامــل البطاقــة الحصــول علــى النقــد مــن خــال شــيك أو تحويــل إلــى حســابه
المصرفــي مــع مصــرف اإلمــارات اإلســامي ش م ع (المصــرف) وبالمقابــل يقــوم
المتعامــل بســداده إلــى المصــرف علــى دفعــات شــهرية متســاوية وفقــا للمــدة الزمنيــة
المحــددة ومعــدل الربــح المبيــن فــي الطلــب.

 -2يخصــم مجمــوع مبلــغ النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” مــع الرســوم اإلداريــة المبينــة
فــي الطلــب مــن حســاب بطاقــة االئتمــان والــذي ينتــج عنــه تخفيــض الحــد االئتمانــي
المتوفــر فــي البطاقــة.
 -3فــي حالــة الســداد المبكــر للنقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” ويعنــي قبــل انتهــاء المــدة
الزمنيــة بالكامــل ،تطبــق رســوم الســداد المبكــر بقيمــة  150درهــم مــن الرصيــد المتبقــي
للبطاقــة علــى حســاب البطاقــة.
 -4لــن يكــون المصــرف مســؤوال عــن أيــة “رســوم” أو “رســم خدمــة” يتــم خصمهــا مــن
حامــل البطاقــة لــدى بنــك آخــر أو مؤسســة ماليــة بمــا فيهــا اإلمــارات اإلســامي نظــرا
لرفــض أو تأخيــر تنفيــذ طلــب النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال”.
 -5تخضع الموافقة الخاصة بالنقد تحت الطلب “كاش ُأن كال” إلرادة المصرف المفردة.
 -6لــن يتــم منــح نقــاط مكافــآت أو اســترداد نقــدي علــى معاملــة النقــد تحــت الطلــب “كاش
ُأن كال”.
 -7يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية التأكــد مــن أنه/أنهــا قــدم معلومــات ســارية
وصحيحــة للمصــرف وذلــك لضمــان القيــام بإجــراءات النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال”
بشــكل مالئــم.
 -8مهمــا تكــن الظــروف واألحــوال لــن يتحمــل المصــرف أو أي مــن مســؤوليه أو مدرائــه أو
موظفيــه أو وكالئــه مســؤولية أي خســارة أو ضــرر أو مصاريــف ناجمــة أو بخــاف ذلــك
متعلقــة بطلــب النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال”.
 -9ال يقــدم المصــرف وال يعــرض أيــة ضمانــات وال يقبــل أي مســؤولية أو التــزام مــن أي نــوع
فيمــا يتعلــق بطلــب النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” ويخلــي بموجبــه مســؤوليته عــن
جميــع وأيــة ضمانــات ذات الصلــة ســواء صراحــة أو ضمنــا.
 -10لــن يكــون المصــرف مخــا بالتزاماتــه أو بخــاف ذلــك ملتزمــا بإجــراء النقــد تحــت الطلــب
“كاش ُأن كال” نتيجــة ألي حالــة مــن حــاالت القــوى القاهــرة .تعنــي حالــة القــوة القاهــرة
فــي هــذه الشــروط واألحــكام الظــروف التــي تتجــاوز الســيطرة المعقولــة للمصــرف
بمــا فــي ذلــك ،ومــن ضمــن أشــياء أخــرى ،القضــاء والقــدر ،النزاعــات الصناعيــة ،األنظمــة
والقوانيــن الحكوميــة أو الخاصــة بالســلطات فــي أي واليــة قضائيــة .وفــي تلــك الحــاالت،
يبــرئ المصــرف ذمتــه تجــاه حامــل البطاقــة دون الحاجــة إلــى توجيــه أي إشــعار.
 -11يتــم إتاحــة النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” بالنســبة لبطاقــات االئتمــان الخاصــة بالبنــوك
األخــرى والمؤسســات الماليــة الصــادرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــط.
 -12ســيتم خصــم الحمايــة االئتمانيــة (كمــا مبيــن فــي الطلــب) وفقــا للســعر الســائد
للرصيــد المتبقــي لحامــل البطاقــة والــذي يشــمل مبلــغ النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن
كال” والدفعــات الشــهرية المتســاوية أيضــا .ويجــب علــى حامــل البطاقــة أن يســتمر فــي
توفيــر الحمايــة االئتمانيــة علــى بطاقــة ائتمــان اإلمــارات اإلســامي طيلــة فتــرة ســريان
تحويــل الرصيــد الخــاص بالمعاملــة.
 -13يبلــغ الحــد األدنــى للمبلــغ الــذي يجــب توفــره بموجــب معاملــة النقــد تحــت الطلــب
“كاش ُأن كال”  1.000درهــم ويصــل الحــد األقصــى إلــى  %80مــن الحــد المتــاح علــى بطاقــة
اإلمــارات اإلســامي.
ُ
 -14يقســم مبلــغ النقــد تحــت الطلــب “كاش أن كال” والرســوم اإلداريــة المطبقــة إلــى
دفعــات شــهرية متســاوية .وفــي الكشــف الخــاص بحســاب حامــل البطاقــة يتــم
إضافــة الدفعــات الشــهرية المتســاوية الخاصــة بالنقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” إلــى
إجمالــي المبلــغ المســتحق علــى البطاقــة.
 -15يفهــم حامــل البطاقــة بــأن الشــروط واألحــكام المبينــة هنــا تعتبــر إضافــة لشــروط
وأحــكام بطاقــة اإلمــارات اإلســامي االئتمانيــة.
 -16تدفــع الرســوم اإلداريــة بالنســبة للبطاقــات القائمــة علــى الربــح مــرة واحــدة باحتســاب
نســبة مــن إجمالــي المبلــغ المتــاح كنقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال”.
 -17بالنســبة للبطاقــات القائمــة علــى الربــح يكــون “معــدل الربــح” المخصــوم مــن مبلــغ
النقــد تحــت الطلــب “كاش ُأن كال” معــدل ثابــت ويطبــق خــال المــدة الزمنيــة التــي
اختارهــا حامــل البطاقــة فــي الطلــب.
 -18إذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن ســداد أي دفعــة مــن الدفعــات الشــهرية المتســاوية،
ســوف يضــاف المبلــغ الغيــر مدفــوع مــن الدفعــات الشــهرية المتســاوية إلــى الرصيــد
المســتحق علــى بطاقــة االئتمــان وفقــا لمعــدل الربــح الســائد للبطاقــة.
 -19يتم سداد دفعات بطاقة االئتمان وفقا لما يلي حسب األولوية:
-1

رسوم التأخير في السداد ،رسوم تجاوز الحد المسموح ،الرسوم السنوية؛

-2

خطة الدفع السهل (إيزي بالن)/الدفعات الشهرية المتساوية/النقد عند الطلب/
تحويل الرصيد؛

-3

خطة النقد (سحب النقد)؛

-4

الخطة الخاصة باألفراد (المشتريات الخاصة باألفراد).

Terms and Conditions of Cash on Call for Emirates Islamic Card
The terms and conditions below are in addition to the terms and conditions already
accepted and agreed by you (the “Cardholder”) at the time of acceptance of
Emirates Islamic Bank Card unless the context otherwise requires the capitalized
terms used herein shall have the same meaning assigned to them in Emirates Islamic
Bank Card terms and conditions .
1.		 “Cash On Call” is a Card Transaction as stated in the Cash on Call form (“Form”),
pursuant to which the Cardholder requests to take cash against available
balance of his card with Emirates Islamic Bank (the “Bank”) and repay the same
to the Bank as per the tenor and profit stated in the Form .
2.		 The total of Cash On Call amount along with the Processing Fee will be charged to
the Card Account reducing the available credit limit of the Card .
3.		 In case of early settlement of the Cash On Call i.e., before the expiry of entire
tenor an early settlement fee of AED 150 shall be levied on the card account.
No early settlement request can be processed within 90 days of COC booking date.
4.		 The Bank shall not be held responsible for any ‘fee’ or ‘charge’ levied to the
Cardholder by any bank including Emirates Islamic or any financial institution
due to a decline or a delay in execution of the Cash On Call request.
5.		 Approval of Cash On Call is at the sole discretion of the Bank.
6.		 No Reward Points or Cash Back will be awarded for Cash On Call.
7.		 It is Cardholder’s responsibility to ensure that he/she provides the correct and
valid information to the Bank in order to ensure that the Cash On Call request is
booked appropriately.
8.		 Under no circumstances or events shall the Bank, any of its officer’s, director’s
employees or agents be liable or responsible for any loss, damage or expense
arising out of or otherwise related to the Cash on Call request.
9.		 The Bank does not offer or provide any warranties, or accept any responsibility or
liability of any kind in respect of the Cash on Call request and hereby disclaims
any and all expressed or implied warranties with respect of the same.
10. The Bank shall not be in breach of its obligations or otherwise be liable to
conduct the Cash on Call request as a result of any Force Majeure Event. A Force
Majeure Event in these terms and conditions, shall mean circumstances beyond
the reasonable control of Emirates Islamic including, amongst other things, acts
of Almighty Allah, industrial disputes, acts and regulations of any government or
authority in any jurisdiction. In such circumstances, the Bank’s obligations to the
Cardholder shall automatically stand discharged without the need to provide
notice.
11. Cash On Call is available for transfer to other banks and financial institutions
accounts in the United Arab Emirates (UAE) only.
12. Credit Shield (as stated in the Form) at the prevalent rate will be charged to the
Cardholder’s outstanding balance, which will include the Cash On Call Equated
Monthly Installment (EMI) amount as well. The Cardholder will have to continue
to avail the Credit Shield Protection on his Emirates Islamic Card until the validity
of the deal
13. The minimum amount that can be availed under Cash On Call is AED 1,000 and
maximum amount is upto 80% of available limit on Cardholder’s Emirates Islamic
Card.
14. The Cash On Call amount along with the applicable processing fee is divided
into EMI’s. In Cardholders statement, Cash On Call EMI will get added to the Total
Amount Due on the card
15. Cardholder understands that the terms and conditions stated here are in
addition to the terms and conditions of the Emirates Islamic Credit Card.
16. The Processing Fee for Profit Based Cards is a one-time fee which is calculated as
a percentage of the total amount availed as Cash On Call.
17. For Profit Based Cards the ‘Profit Rate’ charged on Cash On Call amount is a flat
rate and is levied for the tenor option chosen by the Cardholder in the Form.
18. In case a Cardholder misses an EMI payment, the same will get added to the
balance on the card and will attract the prevailing Profit Rate of the card.
19. Payments made to the Card will settle in following order of priority
Late Payment Fee, Overlimit fee, Annual Fee

		 1.

Easy Payment Plan (EPP)/Equated Monthly Installments (“EMI”)/
Cash On Call/Balance Transfer

		 2.

)Cash Plan (Cash Withdrawal

		 3.

)Retail Plan (Retail Purchases

		 4.
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20. All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax or any
other similar sales tax (VAT). The Customer hereby agrees to pay an amount
in respect of any applicable VAT.

 جميــع الرســوم والمصاريــف والعمــوالت غيــر شــامل لضريبــة القيمــة المضافــة أو أي-20
 يوافــق العميــل بموجبــه علــى دفــع أي مبلــغ.)ضريبــة مبيعــات مشــابهة أخــرى (الضريبــة
.مقابــل ضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة

21. These terms and conditions are governed by and construed in accordance with
the laws of the United Arab Emirates and the Emirate of Dubai, any dispute arise
out of or in connection with these term and conditions shall be referred to the
jurisdiction of the competent courts the United Arab Emirates.

 تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام وتفســر وفقــا لقوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة-21
 ويتــم إحالــة أي نــزاع ينشــأ عــن أو يتعلــق بهــذه الشــروط واألحــكام،وقوانيــن إمــارة دبــي
.إلــى قضــاء المحاكــم المختصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

قرأت واوفقت وقبلت بموجبه الشروط واألحكام الواردة في هذا الطلب
I hereby ready, agree and accept the terms and conditions stated herein
اسم العميل
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