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 "ِلف.بطاقة ائتمان "
 بيان الحقائق الرئيسية 

  والرسوم   الرئيسية  الميزات  حول  إرشادية  معلومات  بيان الحقائق الرئيسية هذا  يوفر.  مشترياتك  ثمن   لدفع  األموال   اقتراض  االئتمان  بطاقة   لك  تتيح
 . المنتج لهذا  ِلف.والتكا

 
 معلومات المنتج 

 يةالعالم البطاقة بالتينيوم  بطاقة المنتج عنو
 لتمكين  "ِلف."   عن  صادرة  مجانية  بطاقة التفاصيل

 االئتمان  بطاقات معامالت
 لتمكين  "ِلف."  قبل  من  رسوم  مقابل  تصدر  معززة  بمزايا  بطاقة

 .االئتمان بطاقات معامالت

 األهلية معايير
 

 إماراتي  درهم  5000 أدنى بحد راتب
1 العمر  متطلبات + 

 % 50  من أقل الدين تحمل نسبة

 ( بي سي إي أيه  درجة) جيدة نتمائا درجة

 
 الرسوم األساسية وأسعار الفائدة 

 العالمية البطاقة بالتينيوم  بطاقة الفئات 
 إماراتي  درهم  700 مجاني  السنوي الرسم
 % 3.09 % 3.25 الشهري  الفائدة سعر
 % 37 % 39 السنوي الفائدة سعر
 يإمارات  درهم  200 إماراتي  درهم  200 *طلبال إتمام مكافأة

 إماراتي  درهم 25 البطاقة  استبدال مسر
 إماراتي  درهم  175 المتأخر  الدفع رسم
 يوما   55 المجانية الفائدة فترة
 . أعلى أيهما درهم  100 أو المستحق الختامي الرصيد   من ٪5 الشهري  للسداد  األدنى الحد
 إماراتي  درهم 50 المسؤولية خطاب/مسؤولية وجود عدم
 (المتحدة العربية اإلمارات خارج تتم التي المعامالت كافة  على  تحصيلها يتم) ٪1.99 **   جنبيةألا لةبالعم المعامالت رسم



  
 

.  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيبنك االمارات دبي الوطني مرخص من البن  

.  دبي الوطنيبنك مملوك من قبل بنك االمارات  " هو ِلف. "  

ةلك و معايير المصاحبهة المستحماي لتوضيح لوائح  ةالمتحد  ةك المركزي لدولة االمارات العربيالبن ه من قبلموج  ذا ة ه ئيسيئق الربيان الحقا  
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 ( أعلى  أيهما) إماراتي  درهم  99  أو ٪3 النقدية  السلفة رسم
 إماراتي  درهم 25 المختوم الكسف رسم
  رة لم  معالجة  رسم:  النظامية  األقساط  خطة
 واحدة

 مجاني 

  لمرة   ةجالعم   رسم%:  0  األقساط  خطة
  واحدة

 معاملة لكل  إماراتي درهم 49

  المستحق المبلغ أصل   من ٪1 اإللغاء رسم:  الرصيد تحويل /األقساط خطة
 إلغاؤها   أو امهااستخد أو البطاقة تنشيط تم إذا الفاتورة على المفروضة السنوية الرسوم قلب يتم لن
 .تقويمية أيام 6 غضون   في الطلب استكمال ينبغي *
 ماستر كارد التي تتقاضاها٪ 1.15 تقريبا   تبلغ التي  المعالجة رسوم يشمل ال **

  الرسوم   إلى   باإلضافة   ودفعها  تحصيلها  فسيتم  للتطبيق،  قابلة   المضافة  القيمة  ضريبة  كانت  إذا.  المضافة  القيمة  ضريبة   تشمل  ال  الرسوم   كافة
 الوقت نفس وفي أعاله المذكورة

 
 هامة  طو شر 
 الدخل   إلى القرض أقساط إجمالي نسبة الدين تحمل نسبة
 االئتمان مكتب  نقاط

 
 وتوفرها  المالية  والمؤسسات  البنوك  من  الفردية  االئتمانية  المعلوماتب  وتحتفظ  تجمع  وكالة  هو  االئتمان  مكتب

  على   والقدرة  االئتمانية،  ارةد جال  تقييم  على  المقرضين  هذا   يساعد.  ئتمانيا  تقرير  شكل  على   والمستهلكين  للمقرضين
 . األخرى القرض وشروط الفائدة سعر على يؤثر أن ويمكن القرض، سداد

 .سنوي السعر عنها ويعتبر المنتج، وأجور والرسوم المطبقة الفائدة يتضمنو مرجعي، سعر هو السنوية الفائدة سعر السنوي الفائدة سعر
  فائدة   رسوم أي  دفع  عليك  يتعين  فلن  قبله،  أو  السداد   استحقاق  بتاريخ  لكامبال  الحساب  كشف  رصيد  مدفوعات  تلقينا  اإذ

 الحساب  كشف رصيد على
 رسوم  مسبق،  إشعار  دون   نفرض،  فقد  قبله،  أو  السداد  استحقاق  تاريخ  في  بالكامل  الحساب  كشف  رصيد  تدفع  لم  إذا

 .بالكامل المستحق السداد  من األدنى الحد دفعت  قد كنت إذا حتى مالية
  كافة   على  وكذلك  السابق  الشهر  حساب  كشف  في  مذكور  هو  كما  المستحق  المبلغ  إجمالي  على  الفائدة  رسوم  بيقطت  ميت

  بالكامل   المستحقة  المبالغ  إجمالي  دفع  فيه   يتم  الذي   الوقت  يحين  حتى(  المعنية  المعاملة  تاريخ  من )  الجديدة  المعامالت
 . البطاقة حساب على المفروضة والرسوم الفائدة رسوم  كافة ذلك في بما



  
 

.  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيبنك االمارات دبي الوطني مرخص من البن  

.  دبي الوطنيبنك مملوك من قبل بنك االمارات  " هو ِلف. "  

ةلك و معايير المصاحبهة المستحماي لتوضيح لوائح  ةالمتحد  ةك المركزي لدولة االمارات العربيالبن ه من قبلموج  ذا ة ه ئيسيئق الربيان الحقا  
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  للسداد   األدنى  الحد
 الشهري

  الرصيد   من  ٪100  إلى   ٪5  من  ويتراوح  "ِلف."  تطبيق  في   المستخدم  قبل  من  للدفع  الدنيا  المئوية  النسبة  تحديد  تم
 دفعه  فينبغي  درهم،  100  من  أقل  الختامي  الرصيد  كان   إذا.  أعلى  أيهما  إماراتي،  درهم  100  أو  المستحق  الختامي
 بالكامل

 
 ط هامة بروا

 اإلنترنت  على موقعنا زيارة يرجى األخرى، المنتج وتفاصيل المصرفية والباقات  واألجور الرسوم أحدث لمعرفة
• https://liv.me/charges 

 
 سعر الفائدة السنوي لتوضيح الشراء* 

 2.000 ( إماراتي درهم)  2021 يوليو 1 في  الشراء
 2021/ 06/07: الكشف تاريخ

 2.000 2021/ 07/ 06 في المؤرخ للكشف ستحقمال المبلغ إجمالي
 100 07/2021/ 06 بتاريخ الصادر الكشف في كما المستحق للمبلغ  األدنى الحد

 2021/ 31/07:  الدفع استحقاق تاريخ
 100 الدفع  استحقاق بتاريخ العميل  قبل من للدفع   األدنى الحد

 : ةالتالي الفائدة رسوم فرض يتم ، 08/2021/ 06: الكشف بتاريخ
 61.97 (يوليو 31  إلى يوليو 1 من) يوما   30  لمدة درهم 2000  على فائدة (أ

 14.21 (أغسطس 6  إلى  أغسطس 1 من) أيام 6  لمدة درهم  1.900  على فائدة (ب
 76.18 06/08/2021  في المؤرخ الكشف في  المحملة الفوائد إجمالي

 : مالحظة
 . تحسب الفائدة على الفائدة المستحقةال •
  100 أو الرصيد،  من  ٪ 5 الشهرية  للدفعة  أدنى  بحد   ،٪39.0  سنوي  بسعر   إماراتي  درهم  2000  بقيمة  ائتماني  درصي  وجود  حالة  في •

  1.300  حوالي  الدفع  المستحقة  الفائدة  إجمالي  يبلغ.  سنوات  3  من  بقليل  أقل  أو  شهرا    33  الدفع  يستغرق  أكبر،  أيهما  إماراتي،  درهم
 . إماراتي درهم
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 معلومات إضافية
 ة وتنفيذ شروط وأحكام البنك )بما في ذلك أي طلبات ووثائق ذات صلة( بما يتماشى مع معايير بيانات الحقائق الرسمية.راءيجب ق •
العرض ولن يتمكن   ( أيام عمل من توقيع الطلب أو خطاب5تسمح لك فترة السماح باإللغاء "خيار الشرط" بإلغاء المنتج في غضون خمسة ) •

إتمام اإلجراءا فإنه يجب عليك توجيه ت حالبنك من  الفترة،  الحق، إذا أردت اإللغاء خالل هذه  لم تتنازل عن هذا  الفترة ما  انتهاء هذه  تى 
 إخطار للبنك.

 .يوما   60 مدته لك مسبق إشعار  بواسطة ،به الخاصة واألحكام الشروط تعديل بحق البنك يحتفظ •
  ، " ِلف."  في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  وأحكام  شروط  في   المحدد  نحوال  على  المعنى  نفس  المستند  هذا  في  المستخدمة  المصطلحات  تحمل •

 . وتعديالتها
 الخدمات   مقابل  الدفع  حقةتمس  عمولة   أو  نفقات  أو  رسوم  أي   العميل  حسابات  من   يخصم  أن  العميل،  إلى   الرجوع  دون   للبنك،  يجوز •

 .والمعلنة المعتمدة المصرفية والعموالت  للرسوم وفقا   المقدمة  المصرفية
  الرسوم  أحدث  لمعرفة  اإلنترنت  شبكة  على  موقع  "ِلف."  زيارة  يمكنك.  أخرى  رسوم  دفع  فيها  عليك  يتعين  ظروف  هناك  تكون  قد •

 .ِلف.والتكا
 الدخول عبر تطبيق لف . مكنك االتصال بالبنك لتقديم أي استفسار أو  مساعدة أو شكاوى من خالل زيارة موقعه اإللكتروني أو بتسجيل ي •
 

 تحذير 
 المعامالت  تقييد  أو  رسوم   فرض  إلى  الوثائق  هذه  تقديم  عدم  يؤدي  قد.  األوقات  كافة   في  المحدثة  كقوثائ  من  بنسخ  البنك  بتزويد  بمطال  تأن •

 .الحساب إغالق  أو الحساب حظر أو
  مصرف   وائحل  مع  شىمايت  وبما  بالبنك  الخاصة  االمتثال  لسياسة  وفقا    مرض    غير  الحساب  سلوك  أن  تبين  إذا  الحساب  إغالق  للبنك  يجوز •

 .المركزي المتحدة العربية اإلمارات
  الهاتف   عبر  المصرفية  الخدمات  واعتمادات  الشخصي   التعريف  رقم   ذلك   في  بما  ائتمانهم  بطاقات  أمن   على  الحفاظ   العمالء  على   ينبغي •

 . اآلخرين قبل من احتيالية إجراءات أو  استخدام سوء أي لتجنب األوقات  كافة في المحمول
  إغالق   أو  حظر  أو  تقييد  تشمل  قد  عواقب  هناك  ستكون  معنا،  عالقتك  وأثناء  قبل  بنا  لخاصةا  واألحكام  الشروط  تلبية  في  كإخفاق  لةحا  في •

 . المصرفي حسابك
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 .المستحق  رصيدك لسداد أطول وقتا   األمر وسيستغرق أكبر، فائدة بدفع ستقوم فترة، لكل فقط األدنى الحد   بسداد قمت إذا •
 االئتمان   درجة  على  هذا  يؤثر  قد.  المتأخر  السداد  رسوم  عليه  وتترتب  حسابك  تأخري   فسوف  االئتمانية،  بطاقتك  تامدفوع  ادبسد  تقم  لم  إذا •

 . مستقبال   التمويل  على  الحصول على قدرتك من يحد قد مما بك، الخاصة
 . بك الخاصة االئتمان( تابطاق) قةبطا بموجب المستحقة المبالغ مقابل للمقاصة  البنك مع لديك أخرى حسابات أي استخدام يمكن •
 


