
Finance Charges per month1Annual Fee (AED)Primary Card

1.99%420Corporate Credit Card

1.99%420DMCC

Other Fees and Charges

3.15% or AED 103.95 whichever is higher  Cash advance fee

1.99% Per monthCash interest

AED 292.95 Per MonthOver limit fee

AED 241.50 Per MonthLate payment fee

1.60%Foreign currency mark-up fees***

AED 157.50International Delivery charges

AED 21Card replacement fee

AED 105Cheque Return fee

AED 10.50Copy of sales voucher

Duplicate statement fee (per copy)

AED 15.75 per month (or max fees AED 47.25)> up to last 3 months

AED 51.45 per transaction0% installment plans**

FreeIssuance of secret pin

General

25 daysPayment due date  
(from the statement date)

5% or AED 100 (whichever is higher)Minimum payment due*

50% of credit limitCash advance limit

1.05% of Principle Outstanding or AED 262.50,
whichever is higherCancellation fees: Installment Plan

Please Note:

1.  All fees and charges are exclusive of Value Added Tax (VAT) or similar sales tax. If VAT is applicable, it will 
be chargeable and payable in addition to, and at the same time as, the above mentioned charges. These 
fees and charges are subject to change, which will apply from the effective date specified by the Bank.

2. Finance Charges are levied on all transaction types (Retail Purchases / Cash Advance), calculated 
from transaction date till repayment date (calculated based on average daily balance).

 No finance charges (except for Cash Advances) will be levied in case 100% payment is made on or 
before the payment due date.

3. Annual fee billed will not be reversed if the card is activated, used or cancelled.

4. For latest Terms and Conditions or Schedule of Charges, please visit our website  
emiratesnbd.com/cards.

Terms and Conditions:
1Finance charges are subject to increase by 0.5% in case the Card account is twice or more past due in the 
past six months. An account is considered past due if the minimum payment due is not received before the 
payment due date. Subsequently, finance charges will revert to the prevailing product finance charges if the 
Card account is no longer twice or more past due within the last six months. 
*Applicable for DMCC Corporate Cards only.      
**Applicable for DMCC transactions only.
***This fee is charged on transactions done in any currency other than UAE Dirham and is in addition to 
standard processing fee (approx. 1.15%) charged by Mastercard or Visa International or Diners Club.

Se
pt

em
be

r 
20

22

CORPORATE  BANKING 

Credit Card Service and Price Guide 
(Exclusive of VAT1)



20
22

بر 
م

بت
س

رسوم التمويل الشهرية1 الرسم السنوي(درهم) البطاقة الرئيسية 

%1.99 420 بطاقة الشركات االئتمانية

%1.99 420 مركز دبي للسلع المتعددة

رسوم ومصاريف أخرى

3.15% أو 103.95 درهم أيهما أعلى رسم سلفة نقدية

1.99% شهريًا فائدة السحب النقدي

292.95 درهم لكل شهر رسم تجاوز حد االئتمان

241.50 درهم لكل شهر رسم السداد المتأخر

%1.60 رسوم صرف العملة األجنبية***

157.50 درهم رسوم التوصيل حول العالم

21 درهم رسم استبدال البطاقة

105 درهم رسم ارتجاع شيك أو أمر خصم مباشر

10.50 درهم نسخة عن قسيمة المبيعات

رسم النسخة اإلضافية لكشف الحساب 
(لكل نسخة)

15.75 درهم لكل شهر (الحد األقصى للرسوم 47.25 درهم) < لغاية آخر 3 أشهر 

51.45 درهم للمعاملة خطة الدفع بالتقسيط بدون فوائد %0**

مجانًا إصدار الرقم السري

عام

25 يومًا  تاريخ استحقاق الدفعة
(من تاريخ إصدار كشف الحساب)

5% أو 100 درهم )أيهما أعلى( الحد األدنى للدفعة المستحقة*

50% من حد االئتمان حد السلفة النقدية

1.05% من أصل المبلغ المستحق أو AED 262.50 درهم، أيهما أعلى رسوم اإللغاء: خطة التقسيط

مالحظة

جميع الرسوم والمصاريف غير شاملة لضريبة القيمة المضافة )VAT( أو أي ضريبة مبيعات مماثلة. إذا كانت ضريبة القيمة   .1
المضافة قابلة للتطبيق، فسيتم تحصيلها ودفعها باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاله وفي الوقت نفسه. قد تخضع هذه 

الرسوم والنفقات للتغيير، وسيتّم تطبيقها اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده البنك.

يتم فرض رسوم التمويل على جميع أنواع المعامالت )مشتريات التجزئة / السلف النقدية(، وسيتّم احتسابها اعتبارًا من   .2
تاريخ تنفيذ المعاملة حتى تاريخ السداد )محسوبة على أساس متوسط الرصيد اليومي(.

لن يتم فرض أي رسوم تمويل )باستثناء حاالت السلف النقدية( إذا تّم دفع كامل القيمة المستحقة 100% في تاريخ 
استحقاق الدفع أو قبله.

لن يتم إعادة قيمة الرسوم السنوية التي تم تطبيقها إذا كانت البطاقة غير فّعالة أو ال تستخدم أو تّم إلغاؤها.  .3

لالّطالع على أحدث الشروط واألحكام أو على جدول الرسوم والنفقات، تفّضل بزيارة موقعنا اإللكتروني  .4 
emiratesnbd.com/ar/cards

تطبق الشروط واألحكام:

1ستخضع رسوم التمويل لزيادة بنسبة 0.5% في حال تّم التأخر عن تسديد المبلغ المستحق على حساب البطاقة مرتين أو أكثر 

خالل ستة أشهر متتالية. سيتم إعتبار المبلغ المستحق على الحساب مستحق السداد في حالة عدم إستالم الحد األدنى من المبلغ 
المستحق قبل تاريخ استحقاق السداد. وبناء على ذلك، ستعود رسوم التمويل إلى قيمتها األساسية المطبقة على المنتج إذا لم 

يعد حساب البطاقة مستحقًا للدفع مرتين أو أكثر خالل آخر ستة أشهر. 

*ينطبق على بطاقات شركات مركز دبي للسلع المتعددة فقط.      

**ينطبق على المعامالت الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة فقط.

***ُتفرض هذه الرسوم على المعامالت التي تتم بأي عملة غير الدرهم اإلماراتي باإلضافة إلى الرسوم اإلدارية القياسية )1.15% تقريبًا( 

التي تفرضها ماستركارد أو فيزا العالمية أو داينرز كلوب

دليل خدمات ورسوم البطاقة االئتمانية
1(VAT) ال تشمل األسعار ضريبة القيمة المضافة

الخدمات المصرفية للشركات


