بطاقات سيتي االئتمانية – بيان الحقائق الرئيسية
يقــدم بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا معلومــات مهمــة لــك ،وينبغــي أن يُقــرأ مــع الشــروط واألحــكام الخاصــة بســيتي بنــك والــواردة فــي الموقــع
اإللكترونــي .https://www.citibank.ae/tnc :فــي حــال وجــود تعــارض بيــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند والشــروط واألحــكام الخاصــة
بســيتي بنــك تســري الشــروط واألحــكام.
يحتفظ سيتي بنك بالحق في تغيير الشروط واألحكام و/أو الفائدة والرسوم والمصروفات في أي وقت بموجب إخطار مسبق مدته  60يومًا.
وصف المنتج
تمثــل بطاقــة االتمــان اداة ماليــة مرنــة للدفــع واالقتــراض ،و ُتســتخدم -بوجــه عــام -لدفــع مقابــل البضائــع والخدمــات عبــر اإلنترنــت ،أو فــي
المتجــر ،أو لســحب نقــدي مــن ماكينــات الصــراف اآللــي محليــً أو دوليــً ،وهــي تختلــف عــن القــرض الشــخصي الــذي يُســتخدم الحتياجــات االقتــراض
النقــدي لمــرة واحــدة ،ويمكــن إعــادة اســتخدام حــد بطاقــة االئتمــان بعــد تســديد أي مبالــغ ُمقترَضــة.
معايير األهلية
• أن تكون مواطنًا إماراتيًا أو ُمقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأن يتراوح عمرك بين  21و 64عامًا في تاريخ الطلب.
• الحد األدنى لدخل مقدم الطلب 5000 :درهم إماراتي شهريًا (يجب التحقق منه ،على سبيل المثال :عن طريق كشوفات الحساب أو بيانات الراتب).
المزايا الرئيسية والخصائص
نوع البطاقة
الحد األدنى للراتب الشهري
(بالدرهم اإلماراتي)
عُ ملة المكافآت
المبالغ
الم َ
نفقة
ُ
بعملة غير
ُ
الدرهم
اإلماراتي
المكافآت
المكتسبة
ُ
النفقات
المحلية
(بالدرهم
اإلماراتي)

القيود على المكافآت
المكتسبة على
ُ
مشتريات البطاقة
سقف المكافآت على
مدفوعات فواتير الخدمات
العامة عبر قنوات سيتي
بنك عبر اإلنترنت ،الهاتف
المحمول أو الهاتف شهريًا

بطاقات االئتمان للمكافآت
بطاقات سيتي بنك االئتمانية – طيران اإلمارات
سيتي برستيج سيتي بريمير سيتي ريواردز
وورلد
ألتيمت
ألتيما
36,750

12,000

18,000
أميال سكاي واردز

30,000

15,000

8,000

نقاط برنامج سيتي ثانك يو

 1.5ميل /دوالر  1.25ميل /دوالر  1ميل /دوالر
أمريكي
أمريكي
أمريكي

سيتي كاش باك سيتي سيمبليسيتي
8,000

5,000

االسترداد النقدي ()٪

العمالت
 3نقاط /دوالر نقطتان /دوالر  1.5نقطة ٪٣ /على ُ
أمريكي بخالف الدرهم
دوالر
أمريكي
أمريكي
اإلماراتي

:EK.com
دوالر
 2.5ميل/
 1ميل /دوالر
أمريكي
أمريكي
أخرى 1 :ميل/
دوالر أمريكي
أميال بنسبة  ٪50على مشتريات البقالة
والمشتريات العقارية.
كسب أي أميال على:
ال ُت َ
 المشتريات التي تتجاوز حد االئتمانخالل دورة كشف الحساب.
 مدفوعات فواتير المرافق من خاللالقنوات غير التابعة لسيتي ،أو تيلكو ،أو
النفقات الحكومية.

 ٪٢على البقالة
 0.75ميل /نقطتان /دوالر  1.5نقطة 1 /نقطة/
دوالر و ٪١على جميع
أمريكي
دوالر أمريكي
أمريكي
دوالر أمريكي
النفقات األخرى

 1,000ميل

 750مي ً
ال

 500ميل

ال يوجد استرداد
نقدي على
المشتريات
التي تتجاوز حد
االئتمان خالل
دورة كشف
الحساب.
 1,000نقطة

 750نقطة

 750نقطة

ال يوجد

ال يوجد استرداد
نقدي

 قروض على البطاقة :يجري توفير القروض النقدية على البطاقة و ُتسدد على أقساط (قد ال تكون متاحة خاللاألشهر القليلة األولى من فتح حساب البطاقة).
المستحق على أقساط.
 خطة التقسيط السهلة :تحويل المعامالت أو رصيد الكشف ُالمستحق ألرصدة البطاقات غير الخاصة بسيتي بنك إلى بطاقة سيتي الخاصة بك.
قروض ُتسدد بالتقسيط  -تحويل الرصيد :تحويل المبلغ ُ
مالحظة :تكون الخصائص االختيارية هذه متاحة فقط بعد فتح حساب بطاقة سيتي االئتمانية الخاص بك،
بناء
مع مراعاة األهلية و ُتمنح حسب تقدير سيتي بنك وحده .يخضع مبلغ القرض ومدته للموافقة وقد يتغير ً
المبينة من قبل سيتي بنك .يُرجى الرجوع إلى قسم د(()2ج) ود(()2د) من الشروط واألحكام.
على معايير األهلية ُ
يومــا.
يحتفــظ ســيتي بنــك بالحــق فــي تغييــر أو إضافــة أو ســحب المزايــا والميــزات المذكــورة أعــاه فــي أي وقــت مــع إشــعار مســبق قبــل ً 30
لمزيــد مــن التفاصيــل  ،يرجى زيــارة موقعنــا .www.citibank.ae
الرسوم المالية
المب َّيــن فــي تاريــخ إصــدار الكشــف كامـ ً
ا فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع فــإن
المــدة ُ
المســتحق عليــك ُ
المعفــاة مــن الفوائــد :إذا دفعــت الرصيــد ُ
الم َّ
نفــذة فــي اليــوم األول مــن دورة أي كشــف) ،والحــد األدنــى
المعفــاة مــن الفوائــد بالنســبة لــك هــو  52يومــً (للمشــتريات ُ
الحــد األقصــى للمــدة ُ
الم َّ
المعفــاة مــن الفوائــد بالنســبة للدفعــات المقدمــة
نفــذة فــي آخــر يــوم مــن دورة أي كشــف) .ال ُتفـرَض المــدة ُ
للمــدة هــو  21يومــً (للمشــتريات ُ
ُ
النقديــة ،أو القــروض علــى البطاقــات ،أو خطــة التقســيط الســهلة إذ إن الفائــدة سـتفرض مــن تاريــخ تلــك المعامــات حتــى دفعهــا بالكامــل.
المب َّيــن فــي تاريــخ إصــدار الكشــف كامـ ً
ا فــي تاريــخ اســتحقاق الدفــع أو قبلــه
المســتحق عليــك ُ
الرســوم الماليــة :إذا لــم تدفــع إجمالــي الرصيــد ُ
فسـ ُتفرض 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 يُدفــع المبلــغ كامـ ً
ا ،وال تكــون بالتناســب.
المســتحق كامـ ً
ا فــي أقــرب وقــت ممكــن للحصــول علــى ميــزة ســعر الفائــدة األقــل.
فــي تلــك الحــاالت ،ســيكون مــن مصلحتــك ســداد المبلــغ ُ
المســتحقة.
ـدة
ـ
الفائ
ـى
ـ
عل
ـدة
ـ
فائ
أي
ـك
ـ
البن
ـرض
ـ
يُرجــى الرجــوع إلــى المثــال التوضيحــي لحســاب الفائــدة المبيــن أدنــاه وال يف
ُ
حســاب الفائــدة (مثــال توضيحــي) :بفــرض أن دورة كشــف العميــل ُتحســب فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن كل شــهر ،فــإن دورة كشــف شــهر
ســبتمبر تكــون فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن شــهر ســبتمبر ويكــون تاريــخ اســتحقاق الدفــع فــي  6أكتوبــر .أجــرى العميــل مشــتريات بقيمــة 1,000
درهــم إماراتــي فــي اليــوم العاشــر مــن شــهر ســبتمبر ،وتس ـ َّلم الكشــف التالــي فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن شــهر ســبتمبر بمبلــغ ُمســتحق
قــدره  1,000درهــم إماراتــي (بفــرض أنــه لــم ُتج ـ َر أي معامــات أخــرى) وتاريــخ اســتحقاق الدفــع فــي  6أكتوبــر .إذا دفــع العميــل مبلــغ  1,000درهــم
إماراتــي (الرصيــد كامـ ً
ا) فــي تاريــخ االســتحقاق أو قبلــه ( 6أكتوبــر) فلــن ُتفــرض أي فائــدة عليــه وإذا دفــع العميــل مبلــغ  300درهــم إماراتــي فــي
تاريــخ االســتحقاق ( 6أكتوبــر) بفــرض أن معــدل الفائــدة الســنوي يبلــغ  ٪39.00علــى البطاقــة فســوف ُتفــرض الفائــدة علــى النحــو التالــي:

المعاملة
مشتريات البطاقة بقيمة  1,000درهم
إماراتي ( 10سبتمبر)
دفع مبلغ  300درهم إماراتي في
تاريخ االستحقاق ( 6أكتوبر)

الرصيد الذي ُتفرض عليه
الفائدة (بالدرهم اإلماراتي)

المدة

عدد األيام

الحساب

الفائدة
(بالدرهم
اإلماراتي)

1000

 10سبتمبر –  5أكتوبر

26

1000 * 26/365 * ٪39

27.78

700

 6أكتوبر –  15أكتوبر

10

700 * 10/365 * ٪39

7.48
35.26

الفائدة المفروضة في كشف شهر أكتوبر ( 15أكتوبر)

المستحق :يُقصد به إجمالي الرصيد المدين والمستحق بتاريخ إصدار الكشف شام ً
المستحقة.
إجمالي المبلغ ُ
ال الفائدة والرسوم ُ
المســتحقة بحلــول
تاريــخ دفــع الحــد األدنــى :إذا كان عليــك رصيــد مســتحق ،فيجــب عليــك فــي كل شــهر دفــع -علــى األقــل -الحــد األدنــى للدفعــة ُ
تاريــخ اســتحقاق الدفــع .يُحســب الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة بنســبة  ٪2.74مــن الرصيــد الحالــي فــي كشــف الحســاب إضافــة إلــى مــا يلــي (إذا
كان قابـ ً
ا 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( ،ه)
ـتحق المتأخــر( ،و) الضرائــب( ،ز) رســوم معالجــة القــرض علــى البطاقــة أو مبلــغ  100درهــم إماراتــي أيهمــا أعلــى بحــد أقصــى مســاوٍ للرصيــد
المسـ َ
المبلــغ ُ
الحالــي .إذا كان رصيــدك الحالــي أقــل مــن مبلــغ  100درهــم إماراتــي فســيكون الحــد األدنــى للدفعــة المســتحقة مســاويًا لرصيــدك الحالــي.
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 شــام ً
ال بــا حصــر :رســوم الدفــع
المتأخــر ،و/أو التأثيــر الســلبي علــى تصنيفــك االئتمانــي ،و/أو قيــد حســاب بطاقتــك فــي دائــرة المتأخــرات ،و/أو اتخــاذ تدابيــر
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 وقتــً طوي ـ ً
المســتحق.
ا فــي تســديد رصيــدك ُ
الرسوم المالية الرئيسية – لالطالع على ملحق المصروفات بالكامل يُرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.citi.me/socar :
واالنتقال إلى قسم بطاقات االئتمان.
نوع البطاقة
سيتي بنك– طيران اإلمارات – ألتيما
سيتي بنك– طيران اإلمارات – ألتيمت
سيتي بنك– طيران اإلمارات – وورلد
سيتي برستيج
سيتي بريمير
سيتي ريواردز
سيتي كاش باك
سيتي سيمبليسيتي

رسوم العضوية السنوية*

سعر الفائدة الشهرية على عمليات سعر الفائدة السنوية على عمليات
البيع بالتجزئة والنقدية (ثابت)
البيع بالتجزئة والنقدية (ثابت)**

 3,000درهم إماراتي
 800درهم إماراتي
 400درهم إماراتي
 1,500درهم إماراتي
 750درهم إماراتي
 300درهم إماراتي
 300درهم إماراتي
-

الرسوم واألسعار والمصروفات والغرامات على جميع بطاقات االئتمان
رسوم الدفع المتأخر*^
رسوم الحد الزائد*^
هامش المعالجة للمعامالت الدولية و/أو العمالت األجنبية
رسوم الدفعة المقدمة النقدية *^
رسوم إصدار بطاقة إضافية معدنية لمرة واحدة (لحاملي بطاقة ماستر
كارد ألتيما فقط)*

٪٣٩٫٠٠
٪٣٩٫٠٠
٪٣٩٫٠٠
٪٣٩٫٠٠
٪٣٩٫٠٠
٪٣٩٫٠٠
٪٣٩٫٠٠
٪٤٢٫٠٠

٪3.25
٪3.25
٪3.25
٪3.25
٪3.25
٪3.25
٪3.25
٪3.٥٠
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 249درهمًا إماراتيًا أو أعلى مبلغ يتجاوز الحد يُجرى تقييمه يوميًا
أثناء مدة الكشف ،أيهما أقل
٪٢٫٩٩
( ٪٣حتى  250درهمًا إماراتيًا) أو  99درهمًا إماراتيًا أيهما أعلى
 1,000درهم إماراتي /البطاقة

المضافة على تلك المصروفات | ** معدل النسبة السنوية مقسومًا على  ^ | 12ال تسري على سيتي سيمبليسيتي
* ُتفرض ضريبة القيمة ُ
ما تريد أن تعرفه
تخصيص الدفعات
ُ
المســتحقة عليــك (مــا لــم
ـغ
ـ
المبال
ـع
ـ
دف
ـي
ـ
ف
ـتخدم
ـ
س
ت
ـد
ـ
ق
ـة
ـ
البطاق
ـاب
ـ
بحس
ـق
ـ
يتعل
ـا
ـ
فيم
ـك
ـ
بن
ـيتي
ـ
س
ـك
ـ
من
ـلمها
ـ
يتس
ـي
جميــع الدفعــات التـ
ُ
يتطلــب القانــون خــاف ذلــك أو حســب تقديــر البنــك) بالترتيــب التالــي( :أ) مبلــغ الفائــدة وأصــل مبلــغ القــرض المفوتــر للقــرض علــى البطاقــة/
خطــة التقســيط الســهلة( ،ب) الفائــدة المفروضــة علــى الدفعــات المقدمــة النقديــة المفوتــرة( ،ج) رســوم الدفعــات النقديــة المفوتــرة( ،د)
الفائــدة المفروضــة علــى المشــتريات المفوتــرة( ،ه) المصروفــات المفوتــرة( ،و) رســوم الدفــع المتأخــر ورســوم الحــد الزائــد( ،ز) مصروفات ورســوم
إصــدار البطاقــة (إن وُ جــدت)( ،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
المســتحقة ولكنهــا غيــر مفوتــرة.
غيــر مفوتــرة( ،م) الفائــدة والرســوم والمصروفــات ُ
حد االئتمان
سـ ُتمنح 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 ُتفـرَض رســوم الحــد الزائــد ،حســب مــا يكــون قابـ ً
ا للتطبيــق .يخضــع اإلصــدار النهائــي
ـن لســيتي بنــك .قــد
المرضييـ ِ
لبطاقــة االئتمــان لتقديــر ســيتي بنــك ،وتس ـ ُّلمه جميــع المســتندات والمتطلبــات المطلوبــة بالصيغــة والموضــوع ُ
يُطلــب منــك تقديــم مســتندات إضافيــة فــي أي وقــت أثنــاء عمليــة تقديــم الطلــب.
لالتصال بنا :ألي شكاوى /استفسارات ،يمكنك مخاطبتنا عبر البريد اإللكتروني uaeservice@citi.com :أو االتصال على.+971 4 311 4000 :
ســيتي بنــك إن أيــه – فــرع اإلمــارات العربيــة المتحــدة (ســيتي) مرخــص مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بوصفــه فرعــً للبنــك
األجنبي.

