
CITI CREDIT CARDS - KEY FACTS STATEMENT

This Key Facts Statement provides you with important information and should be read in conjunction with Citibank’s General 
Terms & Conditions as communicated at https://www.citibank.ae/tnc. In the event of a conflict between the information 
provided in this document and Citibank’s General Terms & Conditions, the latter shall prevail.
Citibank reserves the right to change Terms & Conditions and/or Interest, Fees and Charges at any point with 60 days prior notice.

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

A Credit Card is a convenient payment and flexible borrowing financial instrument. It is generally used to pay for goods and services 
online, in-store or to withdraw cash at an ATM locally or internationally. Unlike a personal loan which is designed for a one-time cash 
borrowing need, the credit card limit can be re-used after you have repaid any amounts borrowed. 

FINANCE CHARGES

Interest free period: If you pay your outstanding balance shown on statement generation date in full by the Payment Due Date, 
the maximum interest free period for you is 52 days (for purchases made on the first day of a statement cycle) and the minimum 
period is 21 days (for purchases made on the last day of a statement cycle). There is no interest free period for Cash Advances, 
Loan on Card (LOC) or Easy Instalment Plan, as interest will be charged from the date of such transactions until they are paid in full.
Finance charges: If you do not pay your total outstanding balance shown on statement generation date in full on or before the 
Payment Due Date, interest will be charged at the applicable rate and will be shown in your next statement calculated on a daily 
basis, individually on each transaction from the transaction date to the next statement date, until the amount is paid in full, and 
shall not be pro-rated. 
In such instances, it would be in your interest to make payment in full as early as possible to take benefit of reduced interest 
charge. Please refer to the interest calculation illustration below. The bank does not charge interest on interest.
Interest Calculation (Illustrative example for a representation of calculation methodology, which may differ from your 
actual interest calculation. Please refer to the Terms and Conditions for full product details at www.citibank.ae/tnc ): 
Assuming the statement cycle of a customer is 15th of every month, the September statement date is 15th September with a 
payment due date of 6th October. The customer made a purchase of AED 1,000 on the 10th of September, received the next 
statement on 15th September with an outstanding balance of AED 1,000 (assuming no other transactions) and a payment due 
date of 6th October. If the customer makes a payment of AED 1,000 (full balance) on or before the due date (6th Oct), no interest 
is charged. If the customer makes a partial payment of AED 300 on the due date (6th October), assuming an Annual Percentage 
Rate of 39.00% on the card, interest will be levied as follows:

QUALIFYING CRITERIA

• UAE national or resident, aged between 21 and 64 years at the date of application 
• Minimum Income of applicant: AED 5000 per month (must be verifiable, e.g. bank statements, payslips)

Card Type
Emirates-Citibank Credit Cards Rewards Credit Cards

Citi Cashback Citi Simplicity
Ultima Ultimate World Citi Prestige Citi Premier Citi Rewards

Min Monthly Salary 
(AED) 36,750 18,000 12,000 30,000 15,000 8,000 8,000 5,000

Rewards Currency Skywards Miles (per USD) Citi ThankYou Points (per USD) Cashback (%)

N/A

Rewards earn

• 2.5 on 
Emirates.
com (AED)

• 1.5 on 
non-AED

• 1 on AED

• 1.25 non-
AED 

• 1 on AED

• 1 on non-
AED 

• 0.75 on 
AED

• 3 on non-
AED

• 2 on AED

• 3 on all 
dining & 
fuel

• 2 on non-
AED

• 1 on AED

• 1.5 on all 
Grocery & 
non-AED

• 1 on AED

• 3% on non-
AED spend 

• 2% on 
grocery spend 

• 1% on all 
other spend

Rewards earn 
restrictions on card 
purchases

50% miles earn on Grocery & Real 
Estate purchases.
No miles earned on:
- Purchases above the credit limit 
within a statement cycle.

- Utility bill payments via non Citi 
channels, Telco or Government spend.

No cashback 
on purchases 
above the 
credit limit 
within a 
statement 
cycle

Rewards cap on 
utility bill payments 
via Citibank Online, 
Mobile or Phone 
channels per month 

1,000 miles 750 miles 500 miles 1,000 pts 750 pts 750 pts No cashback

Instalment Loans

- Loan on Card: Avail cash loan on credit card and pay back in instalments (may not be available within 
the first few months from card account opening). 

- Easy Instalment Plan: Convert transactions or eligible statement balance into instalments. 
- Balance Transfer: transfer outstanding non-Citibank credit card balances to your Citi Card. 
Note: These optional features are only available after opening your Citi credit card account, are subject 
to eligibility and granted at the sole discretion of Citibank. Loan amount and tenure are subject to approval 
and may vary depending on eligibility criteria set by Citibank. Refer to T&C Section D(2) (c) and D(2)(d)

KEY BENEFITS & FEATURES

Citibank reserves the right to change, add or withdraw the above benefits & features at any time with 30 days prior notice.
For further details, please visit our website www.citibank.ae.



KEY FEES & CHARGES – For the full Schedule of Charges, please visit www.citi.me/soc and navigate to the Credit Card Section

Transaction Balance on which 
interest is charged (AED) Period # of days Calculation Interest 

(AED)
Card Purchase of AED 1,000 
(10th Sep) 1000 10 Sep – 05 Oct 26 39%*26/365*1000 27.78

Payment of AED 300 on due 
date (6th Oct) 700 06 Oct  – 15 Oct 10 39%*10/365*700 7.48

Interest charged in October statement (15th October) 35.26

Card Type Annual Membership Fee 
(AMF)*

 Monthly Retail / Cash 
Interest Rate (fixed rate)** 

Annual Percentage Rate for 
Retail / Cash (fixed rate)

Emirates-Citibank Ultima AED 3,000 3.25% 39.00%

Emirates-Citibank Ultimate AED 800 3.25% 39.00%

Emirates-Citibank World AED 400 3.25% 39.00%

Citi Prestige AED 1,500 3.25% 39.00%

Citi Premier AED 750 3.25% 39.00%

Citi Rewards AED 300 3.25% 39.00%

Citi Cashback AED 300 3.25% 39.00%

Citi Simplicity - 3.50% 42.00%

Key Fees and Penalty for All Credit Cards

Late Payment Fee *^ AED 230

Over Limit Fee *^ AED 249 or the highest over limit amount assessed daily 
during the statement period, whichever is lower.

Processing Margin for International and/or Foreign Currency 
Transactions 2.99%

Cash Advance Fee *^ 3% (up to AED 250) or AED 99 whichever is higher

Metal supplementary card one-time issuance fee (for Ultima 
Mastercard only)* AED 1,000 / card

YOU NEED TO KNOW

ALLOCATION OF PAYMENTS
All payments received by Citibank from you in relation to the Card Account may be applied in payment of amounts due 
from you (unless required by law or otherwise at the discretion of the Bank) in the following order: (a) Interest and principal 
amount billed for Loan on Card/Easy Installment Plan; (b) Interest charged on Cash Advances, which has been billed; (c) Cash 
Advances Fees, which have been billed; (d) Interest charged on Purchases, which has been billed; (e) Charges which have 
been billed; (f) Late Payment Fees and Overlimit Fees; (g) Card Insurance charges and fees (if any); (h) Card membership 
fees (if billed); (i) Cash Advances which have been drawn and billed; (j) Purchases which have been made and billed; (k) Cash 
Advances which have been drawn but not billed; (l) Purchases which have been made and but not billed; and (m) Interest, 
fees and charges which been accrued but not billed.

CREDIT LIMIT
You will be provided with a Credit Limit at the time of opening your credit card. The Credit Limit is reviewed and may be 
revised from time to time at the sole discretion of the bank. Transactions above the Credit Limit may be declined or incur 
an Over Limit Fee, as applicable. Final issuance of the Credit Card is subject to Citibank’s discretion and its receipt of all 
documents and requirements requested in form and substance satisfactory to Citibank. You may be requested to provide 
additional documents at any time during the application process. 

CONTACT US: For any complaints / queries you can write to us at uaeservice@citi.com or call us on +971 4 311 4000. 
Citibank, N.A. - UAE Branch (Citi) is licensed by the Central Bank of the UAE as a branch of a foreign bank.

* VAT applicable over and above these charges | ** Annual Percentage Rate divided by 12 |^ Not applicable on Citi Simplicity

Warning: Missing the minimum payment due in any month and/or non-adherence to the bank’s Terms and Conditions 
may subject you to negative consequences and limit your ability to access further financing in the future, including but 
not limited to, late fee charges, a negative impact on your credit bureau rating, your card account going into arrears 
and/or collections measures which may include legal action and/or trigger all monies becoming due immediately.
If you only make the minimum payment each month, you will pay more in interest and it will take you longer to pay 
off your outstanding balance.

Total outstanding balance: means the total debit balance outstanding as of the statement generation date including 
outstanding interest and fees.
Minimum Payment Due: If you have an outstanding balance, each month you must pay at least the Minimum Payment 
Due by the Payment Due date. The Minimum Payment Due is calculated as 2.74% of the Current Balance on Statement of 
Account, plus if applicable (a) current billed Late Payment Fee, (b) current billed finance charges, (c) monthly amount(s) of 
installment loans including Easy Installment Plan(s) and Loan on Card(s) etc., (d) Over Limit amount, (e) Past Due Amount, 
(f) taxes (g) Loan on Card (beyond credit limit) processing fee or AED 100, whichever is higher with the maximum equals to 
current balance. 



بطاقات سيتي االئتمانية – بيان الحقائق الرئيسية
https:// :يقــدم بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا معلومــات مهمــة لــك، وينبغــي أن ُيقــرأ مــع الشــروط واألحــكام الخاصة بســيتي بنــك والــواردة فــي الموقــع اإللكترونــي

www.citibank.ae/tnc. فــي حــال وجــود تعــارض بيــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند والشــروط واألحــكام الخاصــة بســيتي بنــك تســري الشــروط واألحكام.
يحتفظ سيتي بنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام و/أو الفائدة والرسوم والمصروفات في أي وقت بموجب إخطار مسبق مدته 60 يومًا.

وصف المنتج

ــي  ــت، أو ف ــر اإلنترن ــات عب ــع والخدم ــل البضائ ــع مقاب ــام- لدف ــه ع ــتخدم -بوج ــراض، وُتس ــع واالقت ــة للدف ــة مرن ــان اداة مالي ــة االتم ــل بطاق تمث
المتجــر، أو لســحب نقــدي مــن ماكينــات الصــراف اآللــي محليــً أو دوليــً، وهــي تختلــف عــن القــرض الشــخصي الــذي ُيســتخدم الحتياجــات االقتــراض 

النقــدي لمــرة واحــدة، ويمكــن إعــادة اســتخدام حــد بطاقــة االئتمــان بعــد تســديد أي مبالــغ ُمقتَرضــة. 

الرسوم المالية

ــن فــي تاريــخ إصــدار الكشــف كامــًا فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع فــإن الحــد  المــدة الُمعفــاة مــن الفوائــد: إذا دفعــت الرصيــد الُمســتحق عليــك الُمبيَّ
ــذة فــي اليــوم األول مــن دورة أي كشــف(، والحــد األدنــى للمــدة  األقصــى للمــدة الُمعفــاة مــن الفوائــد بالنســبة لــك هــو 52 يومــً )للمشــتريات الُمنفَّ
ــذة فــي آخــر يــوم مــن دورة أي كشــف(. ال ُتفــَرض المــدة الُمعفــاة مــن الفوائــد بالنســبة للدفعــات المقدمــة النقديــة،  هــو 21 يومــً )للمشــتريات الُمنفَّ

أو القــروض علــى البطاقــات، أو خطــة التقســيط الســهلة إذ إن الفائــدة ســُتفرض مــن تاريــخ تلــك المعامــات حتــى دفعهــا بالكامــل.
ــن فــي تاريــخ إصــدار الكشــف كامــًا فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع أو قبلــه  الرســوم الماليــة: إذا لــم تدفــع إجمالــي الرصيــد الُمســتحق عليــك الُمبيَّ
فســُتفرض الفائــدة بالســعر الســاري، وســتظهر فــي الكشــف التالــي الخــاص بــك المحســوب علــى أســاس يومــي وعلــى أســاس فــردي علــى كل 

معاملــة مــن تاريــخ المعاملــة وحتــى تاريــخ الكشــف التالــي حتــى ُيدفــع المبلــغ كامــًا، وال تكــون بالتناســب.
فــي تلــك الحــاالت، ســيكون مــن مصلحتــك ســداد المبلــغ الُمســتحق كامــًا فــي أقــرب وقــت ممكــن للحصــول علــى ميــزة ســعر الفائــدة األقــل. 

ُيرجــى الرجــوع إلــى المثــال التوضيحــي لحســاب الفائــدة المبيــن أدنــاه وال يفــرض البنــك أي فائــدة علــى الفائــدة الُمســتحقة.
حســاب الفائــدة )مثــال توضيحــي لتمثيــل منهجيــة الحســاب، وقــد يختلــف عــن حســابك الفعلــي للفائــدة. ُيرجــى اإلحالــة إلــى الشــروط واألحــكام 
الخاصــة بتفاصيــل المنتــج كامــًا علــى الموقــع اإللكترونــي: www.citibank.ae/tnc(: بافتــراض أن دورة كشــف الحســاب للعميــل هــي الخامــس عشــر مــن 
كل شــهر، فــإن تاريــخ كشــف حســاب ســبتمبر هــو الخامــس عشــر مــن ســبتمبر وُيســتحق الســداد فــي الســادس مــن أكتوبــر، وقــد أجــرى العميــل عمليــة شــراء بقيمــة 
1،000 درهــم إماراتــي فــي العاشــر مــن ســبتمبر، وتســلم الكشــف التالــي فــي الخامــس عشــر مــن ســبتمبر وترصــد في ذمتــه مبلــغ وقــدره 1،000 درهــم إماراتــي )بافتراض 
عــدم وجــود معامــات أخــرى( وُيســتحق ســداده فــي الســادس مــن أكتوبــر. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه إذا ســدد العميــل مبلــغ 1،000 درهــم إماراتــي )المبلــغ المترصــد 
بذمتــه بالكامــل( فــي أو قبــل تاريــخ االســتحقاق )الســادس مــن أكتوبــر(، فلــن ُتحتســب عليــه أي فائــدة، أمــا إذا ســدد العميــل دفعــة جزئيــة قدرهــا 300 درهــم إماراتــي 

فــي تاريــخ االســتحقاق )الســادس مــن أكتوبــر(، بافتــراض معــدل نســبة ســنوي قــدره ٪39.00 علــى البطاقــة، فســيتم احتســاب الفائــدة علــى النحــو اآلتــي:

معايير األهلية

• أن تكون مواطنً إماراتيً أو ُمقيمً في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأن يتراوح عمرك بين 21 و64 عامً في تاريخ الطلب.
• الحد األدنى لدخل مقدم الطلب: 5000 درهم إماراتي شهريً )يجب التحقق منه، على سبيل المثال: عن طريق كشوفات الحساب أو بيانات الراتب(.

المزايا الرئيسية والخصائص

سيتي سيتي كاش باكبطاقات االئتمان للمكافآتبطاقات سيتي بنك االئتمانية – طيران اإلماراتنوع البطاقة
سيمبليسيتي سيتي ريواردزسيتي بريميرسيتي برستيجوورلدألتيمتألتيما

الحد األدنى للراتب الشهري 
36,75018,00012,00030,00015,0008,0008,0005,000)بالدرهم اإلماراتي(

االسترداد النقدي )٪(نقاط سيتي ثانك يو )لكل دوالر أمريكي(أميال سكاي واردز )لكل دوالر أمريكي(عملة الجوائز

ال يوجد

اكتساب ريوردز

• 2.5 على موقع 
 Emirates.com

)بالدرهم اإلماراتي(
• 1.5 على عملة غير 

الدرهم اإلماراتي
• 1 على الدرهم 

اإلماراتي

• 1.25 على 
عملة غير 

الدرهم 
اإلماراتي

• 1 على 
الدرهم 
اإلماراتي

• 1 على عملة 
غير الدرهم 

اإلماراتي 
• 0.75 على 

الدرهم 
اإلماراتي

• 3 على عملة 
غير الدرهم 

اإلماراتي
• 2 على 

الدرهم 
اإلماراتي

 • 3 على جميع 
المطاعم 

والوقود
• ٢ على 

المشتريات 
بغير الدرهم 

اإلماراتي
• ١ على 

المشتريات 
بالدرهم 
اإلماراتي

 • 1.5 على 
جميع 

منتجات 
البقالة بغير 

الدرهم 
اإلماراتي

• 1 على 
المشتريات 

بالدرهم 
اإلماراتي

• 3٪ على اإلنفاق 
بعملة غير 

الدرهم اإلماراتي 
• 2٪ على اإلنفاق 
على مشتريات 

البقالة
• 1٪ على جميع 

النفقات األخرى

القيود على المكافآت 
الُمكتسبة على 

مشتريات البطاقة

أميال بنسبة 50٪ على مشتريات البقالة 
والمشتريات العقارية.

ال ُتكَسب أي أميال على:
- المشتريات التي تتجاوز حد االئتمان خال دورة 

كشف الحساب.
- مدفوعات فواتير المرافق من خال القنوات غير 

التابعة لسيتي، أو تيلكو، أو النفقات الحكومية.

ال يوجد استرداد 
نقدي على 
المشتريات 

التي تتجاوز حد 
االئتمان خال 

دورة كشف 
الحساب.

سقف المكافآت على 
مدفوعات فواتير الخدمات 

العامة عبر قنوات سيتي 
بنك عبر اإلنترنت، الهاتف 

المحمول أو الهاتف شهرًيا

ال يوجد استرداد 750 نقطة750 نقطة1,000 نقطة500 ميل750 ميًا1,000 ميل
نقدي

قروض ُتسدد بالتقسيط

- قروض على البطاقة: يجري توفير القروض النقدية على البطاقة وُتسدد على أقساط )قد ال تكون متاحة خال 
األشهر القليلة األولى من فتح حساب البطاقة(.

- خطة التقسيط السهلة: تحويل المعامات أو رصيد الكشف الُمستحق على أقساط.
- تحويل الرصيد: تحويل المبلغ الُمستحق ألرصدة البطاقات غير الخاصة بسيتي بنك إلى بطاقة سيتي الخاصة بك.

مالحظة: تكون الخصائص االختيارية هذه متاحة فقط بعد فتح حساب بطاقة سيتي االئتمانية الخاص بك، 
مع مراعاة األهلية وُتمنح حسب تقدير سيتي بنك وحده. يخضع مبلغ القرض ومدته للموافقة وقد يتغير بناًء 

على معايير األهلية الُمبينة من قبل سيتي بنك. ُيرجى الرجوع إلى قسم د)2()ج( ود)2()د( من الشروط واألحكام.

يحتفــظ ســيتي بنــك بالحــق فــي تغييــر أو إضافــة أو ســحب المزايــا والميــزات المذكــورة أعــاه فــي أي وقــت مــع إشــعار مســبق قبــل 30 يوًمــا. لمزيــد مــن التفاصيــل، 
.www.citibank.ae يرجى زيــارة موقعنــا



www.citi.me/socar :الرسوم المالية الرئيسية – لاطاع على ملحق المصروفات بالكامل ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني
واالنتقال إلى قسم بطاقات االئتمان.

الرصيد الذي ُتفرض عليه المعاملة
الحسابعدد األيامالمدةالفائدة )بالدرهم اإلماراتي(

الفائدة 
)بالدرهم 
اإلماراتي(

مشتريات البطاقة بقيمة 1,000 درهم 
3927.78٪ * 26/365 * 10261000 سبتمبر – 5 أكتوبر1000إماراتي )10 سبتمبر(

دفع مبلغ 300 درهم إماراتي في 
397.48٪ * 10/365 * 610700 أكتوبر – 15 أكتوبر 700تاريخ االستحقاق )6 أكتوبر(

35.26الفائدة المفروضة في كشف شهر أكتوبر )15 أكتوبر(

سعر الفائدة الشهرية على عمليات رسوم العضوية السنوية*نوع البطاقة
البيع بالتجزئة والنقدية )ثابت(**

سعر الفائدة السنوية على عمليات 
البيع بالتجزئة والنقدية )ثابت(

3٩.٠٠٪3.٢5٪3,000 درهم إماراتيسيتي بنك– طيران اإلمارات – ألتيما
3٩.٠٠٪3.٢5٪800 درهم إماراتي سيتي بنك– طيران اإلمارات – ألتيمت 

3٩.٠٠٪3.٢5٪400 درهم إماراتيسيتي بنك– طيران اإلمارات – وورلد
3٩.٠٠٪3.٢5٪1,500 درهم إماراتيسيتي برستيج

3٩.٠٠٪3.٢5٪750 درهم إماراتيسيتي بريمير
3٩.٠٠٪3.٢5٪300 درهم إماراتيسيتي ريواردز

3٩.٠٠٪3.٢5٪300 درهم إماراتيسيتي كاش باك
٤٢.٠٠٪3.5٠٪-سيتي سيمبليسيتي

الرسوم واألسعار والمصروفات والغرامات على جميع بطاقات االئتمان
230 درهمً إماراتيًرسوم الدفع المتأخر*^

249 درهمً إماراتيً أو أعلى مبلغ يتجاوز الحد ُيجرى تقييمه يوميً رسوم الحد الزائد*^
أثناء مدة الكشف، أيهما أقل

٢.٩٩٪هامش المعالجة للمعامات الدولية و/أو العمات األجنبية

3٪ )حتى 250 درهمً إماراتيً( أو 99 درهمً إماراتيً أيهما أعلىرسوم الدفعة المقدمة النقدية *^
رسوم إصدار بطاقة إضافية معدنية لمرة واحدة )لحاملي بطاقة ماستر 

1,000 درهم إماراتي/ البطاقةكارد ألتيما فقط(*

ما تريد أن تعرفه

تخصيص الدفعات
جميــع الدفعــات التــي يتســلمها منــك ســيتي بنــك فيمــا يتعلــق بحســاب البطاقــة قــد ُتســتخدم فــي دفــع المبالــغ الُمســتحقة عليــك )مــا لــم 
يتطلــب القانــون خــاف ذلــك أو حســب تقديــر البنــك( بالترتيــب التالــي: )أ( مبلــغ الفائــدة وأصــل مبلــغ القــرض المفوتــر للقــرض علــى البطاقــة/ 
ــرة، )د(  ــة المفوت ــات النقدي ــوم الدفع ــرة، )ج( رس ــة المفوت ــة النقدي ــات المقدم ــى الدفع ــة عل ــدة المفروض ــهلة، )ب( الفائ ــيط الس ــة التقس خط
الفائــدة المفروضــة علــى المشــتريات المفوتــرة، )ه( المصروفــات المفوتــرة، )و( رســوم الدفــع المتأخــر ورســوم الحــد الزائــد، )ز( مصروفات ورســوم 
إصــدار البطاقــة )إن ُوجــدت(، )ح( رســوم عضويــة البطاقــة )إذا كانــت مفوتــرة(، )ط( الدفعــات المقدمــة النقديــة التــي جــرى ســحبها والمفوتــرة، 
)ي( المشــتريات المنفــذة والمفوتــرة، )ك( الدفعــات المقدمــة النقديــة التــي جــرى ســحبها ولكنهــا غيــر مفوتــرة، )ل( المشــتريات المنفــذة ولكنهــا 

غيــر مفوتــرة، )م( الفائــدة والرســوم والمصروفــات الُمســتحقة ولكنهــا غيــر مفوتــرة.

حد االئتمان
ســُتمنح حــد ائتمــان وقــت فتــح بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــك. يجــري مراجعــة حــد االئتمــان ويجــوز مراجعتــه مــن حيــن آلخــر حســب تقديــر البنــك 
وحــده. يجــوز رفــض المعامــات التــي تفــوق حــد االئتمــان أو ُتفــَرض رســوم الحــد الزائــد، حســب مــا يكــون قابــًا للتطبيــق. يخضــع اإلصــدار النهائــي 
ــد  ــك. ق ــيتي بن ــِن لس ــوع الُمرضيي ــة والموض ــة بالصيغ ــات المطلوب ــتندات والمتطلب ــع المس ــلُّمه جمي ــك، وتس ــيتي بن ــر س ــان لتقدي ــة االئتم لبطاق

ُيطلــب منــك تقديــم مســتندات إضافيــة فــي أي وقــت أثنــاء عمليــة تقديــم الطلــب.

لاتصال بنا: ألي شكاوى/ استفسارات، يمكنك مخاطبتنا عبر البريد اإللكتروني: uaeservice@citi.com أو االتصال على: 4000 311 4 971+.
ســيتي بنــك إن أيــه – فــرع اإلمــارات العربيــة المتحــدة )ســيتي( مرخــص مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بوصفــه فرعــً للبنــك 

األجنبي. 

* ُتفرض ضريبة القيمة الُمضافة على تلك المصروفات | ** معدل النسبة السنوية مقسومً على 12 | ^ ال تسري على سيتي سيمبليسيتي

تحذيــر: تفويتــك للحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة فــي أي شــهر و/أو عــدم التزامــك بالشــروط واألحــكام الخاصــة بالبنــك قــد 
يعرضــك لتبعــات ســلبية ويحــد مــن قدرتــك علــى الحصــول علــى تمويــل إضافــي فــي المســتقبل شــاماًل بــال حصــر: رســوم الدفــع 
ــر  ــاذ تدابي ــرات، و/أو اتخ ــرة المتأخ ــي دائ ــك ف ــاب بطاقت ــد حس ــي، و/أو قي ــك االئتمان ــى تصنيف ــلبي عل ــر الس ــر، و/أو التأثي المتأخ
التحصيــل التــي قــد تشــمل اإلجــراءات القانونيــة و/أو وجــوب جميــع األمــوال المســتحقة علــى الفــور. إذا قمــت فقــط بســداد الحــد 

األدنــى للدفعــة فــي كل شــهر فســوف تدفــع فائــدة أكثــر وســتأخذ وقتــًا طويــاًل فــي تســديد رصيــدك الُمســتحق.

إجمالي المبلغ الُمستحق: ُيقصد به إجمالي الرصيد المدين والمستحق بتاريخ إصدار الكشف شامًا الفائدة والرسوم الُمستحقة.
تاريــخ دفــع الحــد األدنــى: إذا كان عليــك رصيــد مســتحق، فيجــب عليــك فــي كل شــهر دفــع -علــى األقــل- الحــد األدنــى للدفعــة الُمســتحقة بحلــول 
تاريــخ اســتحقاق الدفــع. ُيحســب الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة بنســبة 2.74٪ مــن الرصيــد الحالــي فــي كشــف الحســاب إضافــة إلــى مــا يلــي )إذا 
كان قابــًا للتطبيــق(: )أ( رســوم الدفــع المتأخــر المفوتــرة والحاليــة، )ب( مصروفــات التمويــل المفوتــرة والحاليــة، )ج( المبلــغ الشــهري/ المبالــغ الشــهرية 
للقــروض بالتقســيط شــاملة خطــة/ خطــط التقســيط الســهلة والقــروض علــى البطاقــة/ البطاقــات وخــاف ذلــك، )د( المبلــغ الــذي يتجــاوز الحــد، )هـــ( 
المبلــغ الُمســتَحق المتأخــر، )و( الضرائــب،  )ز( رســوم إجــراء معاملــة القــرض علــى البطاقــة )حــال تجــاوز حــد التســهيل االئتمانــي( أو مبلــغ 100 درهــم 

إماراتــي، أيهمــا أعلــى بحيــث يكــون الحــد األقصــى معــاداًل للرصيــد الجــاري.


