شروط وأحكام تحويل األرصدة
BALANCE TRANSFER TERMS AND CONDITIONS

UAB BC T&C V1.1 MAY 2021

 -1التســهيل الخــاص بتحويــل األرصــدة متــاح لصاحــب البطاقــة الرئيســي الــذي يتمتــع حســاب
بطاقتــه بتصنيــف جيــد وفــق مــا يحــدده البنــك العربــي المتحــد ،وال يمكــن ألصحــاب البطاقــة
الفرعييــن تقديــم طلــب لالســتفادة مــن التســهيل الخــاص بتحويــل األرصــدة.

The Balance Transfer facility is open to the principal Card Member whose
card account is in good standing as determined by UAB. Supplementary Card
Members cannot apply for a Balance Transfer facility.

1.

 -2التســهيل الخــاص بتحويــل األرصــدة متوفــر لحســابات البطاقــة االئتمانيــة األخــرى الخاصــة بــك
والصــادرة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــط.

The Balance Transfer facility is available for other Credit Card accounts
belonging to you and issued in the U.A.E only.

2.

 -3يمكــن لصاحــب البطاقــة تقديــم طلبــه عــن طريــق نمــوذج الطلــب /الخــط المســجل /خدمــات
البنــك العربــي المتحــد المصرفيــة عبــر اإلنترنــت /خدمــات البنــك العربــي المتحــد المصرفيــة
عبــر الهاتــف المتحــرك وذلــك لتحويــل األرصــدة المســتحقة مــن بنــوك أخــرى تعمــل داخــل
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك فــي أي وقــت ،وكل عمليــة لتحويــل األرصــدة يجــب أال
تقــل قيمتهــا عــن  2،500درهــم إماراتــي بحــد أقصــى  %80مــن حــد البطاقــة االئتمانيــة والحــد
المتــاح عبــر البطاقــة االئتمانيــة.

The Card Member can apply via application form/recorded line /UAB Online
Banking /UAB Mobile Banking to transfer outstanding balances from other
banks operating in the U.A.E at any point of time. Each Balance Transfer must
be for at least AED 2,500, subject to maximum of 80% of the credit card limit
and available limit on the credit card.

3.

 -4تحويــات األرصــدة تعتمــد علــى شــروط إنشــاء الحســاب والحــد االئتمانــي المخصــص لــه ،وإذا
كانــت المعلومــات التــي يقدمهــا صاحــب البطاقــة غيــر مكتملــة ،فلــن يتمكــن البنــك العربــي
المتحــد مــن تنفيــذ طلــب التحويــل ولــن يتحمــل أي التــزام بشــأن ذلــك.

Balance Transfers are contingent upon account set-up and assigned credit
limit. If the information the Card Member provides is incomplete, UAB will not
be able to and will not be under any obligation to process the transfer request.

4.

 -5يخضــع اعتمــاد التســهيل الخــاص بتحويــل األرصــدة لتقديــر البنــك العربــي المتحــد وحــده
دون غيــره .وقــد يرفــض البنــك العربــي المتحــد أي طلــب لتحويــل األرصــدة كليــً أو جزئيــً دون
إبــداء أي ســبب مهمــا كانــت طبيعتــه.

Approval of Balance Transfer facility is at the sole discretion of UAB. UAB may
refuse any request for a Balance Transfer, in whole or in part, without assigning
any reason whatsoever.

5.

 -6إذا اعتمــد البنــك العربــي المتحــد الطلــب وفــق تقديــره ،فســيقوم بحوالــة تحويــل األرصــدة
المحــدد مــن جانــب صاحــب البطاقــة حســب الترتيــب المحــدد أعــاه بمبالغهــم الكليــة أو
الجزئيــة وفقــً لمــا حــدده البنــك العربــي المتحــد وكذلــك للحــد االئتمانــي المتــاح لصاحــب
البطاقــة.

If UAB at its discretion approves the request, it will transfer the Balance
Transfer specified by the Card Member, in the order nominated above, in
their full amounts or any part amounts as determined by UAB and the Card
Member’s available credit limit.

6.

 -7إذا كان المبلــغ الــذي ســيتم تحويلــه وفــق مــا ورد فــي الطلــب يزيــد علــى قيمــة الحــد االئتماني
المتــاح بشــأن بطاقــة صاحــب البطاقــة بحلــول تاريــخ تنفيــذ عمليــة تحويــل األرصــدة مــن طــرف
البنــك العربــي المتحــد ،فقــد يتــم رفــض الطلــب مــع إبــاغ العميــل بذلــك.

If the amount to be transferred as mentioned in the application exceeds the
available credit limit on the Card Member’s Card on the date of processing
the Balance Transfer by UAB, request might be rejected and customer will be
notified.

7.

 -8يتــم تنفيــذ عمليــات تحويــل األرصــدة خــال  5أيــام عمــل علــى أســاس أفضــل خيــار متــاح
وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ اعتمــاد الطلــب الخــاص بصاحــب البطاقــة ،وقــد تحــدث حــاالت تأخيــر
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ عمليــات تحويــل األرصــدة لــذا مــن المهــم والمطلــوب مواصلــة ســداد
الدفعــات الماليــة علــى البطاقــة /البطاقــات حتــى يتلقــى صاحــب البطاقــة تأكيــدًا ضمــن
الكشــوف الالحقــة ينــص علــى أن مبلــغ عمليــة تحويــل األرصــدة قــد تــم إضافتــه بنجــاح ،ولــن
يتحمــل البنــك العربــي المتحــد المســؤولية عــن أي دفعــة ماليــة متأخــرة الســداد أو فائــدة/
رســوم نشــأت علــى البطاقــة /البطاقــات بســبب تجاهــل أو تأخيــر تنفيــذ طلــب تحويــل
األرصــدة.

Balance Transfers will be processed within 5 working days on a best effort basis
from the date the Card Member’s application is approved. Delays may occur in
processing Balance Transfers, so it is vital to continue making payments on the
Card/s until the Card Member receives confirmation in future statements that
the Balance Transfer amount has been credited. UAB will not be responsible for
any overdue payment or interest/charges incurred on the Card/s due to decline
or delay in execution of the Balance Transfer request.

8.

 -9ســيتمكن البنــك العربــي المتحــد فقــط مــن تحويــل المبلــغ المحــدد مــن جانــب صاحــب
البطاقــة ،وأي رصيــد يتبقــى بعــد إنجــاز عمليــة تحويــل األرصــدة يتحمــل صاحــب البطاقــة
المســؤولية عنــه.

UAB will only be able to transfer the amount nominated by the Card Member.
Any remaining balance after the Balance Transfer will be the Card Member’s
responsibility.

9.

 -10فــي حالــة اعتمــاد طلــب تحويــل األرصــدة المقــدم مــن صاحــب البطاقــة ،فســيخصم البنــك
العربــي المتحــد المبلــغ مــن حســاب البطاقــة ويرســل مبلــغ تحويــل األرصــدة إلــى البنــك/
البنــوك أو بطاقــة االئتمــان المحــددة مــن صاحــب البطاقــة.

10. If the Card Member’s Balance Transfer request is approved, then UAB shall
debit the Card account and send the Balance Transfer sum to the bank/s or
credit card assigned by the Card Member.

 -11وفــي الوقــت ذاتــه ،يتــم االحتفــاظ /حجــز مبلــغ مالــي يعــادل إجمالــي مبلــغ تحويــل األرصــدة
وذلــك مــن الحــد االئتمانــي للبطاقــة وال يكــون متاحــً بالنســبة لصاحــب البطاقــة حتــى
تســوية األرصــدة المســتحقة المذكــورة.

11. Simultaneously, a sum of money equal to the total Balance Transfer amount will
be reserved/ blocked from the credit limit of the Card and shall not be available
to the Card Member until settlement of the said outstanding balances.

 -12رســوم ومصاريــف تحويــل األرصــدة التــي قــد يفرضهــا البنــك العربــي المتحــد وفــق تقديــره
مــن حيــن آلخــر تســري وتخضــع كذلــك للتغييــر بموجــب إرســال إخطــار مســبق ،وســعر
الفائــدة المطبــق علــى تحويــل األرصــدة يتــم احتســابه علــى أســاس ســعر موحــد ،وبمجــرد
ـاء علــى الرســوم والمصاريــف المتفــق عليهــا ،فإنهــا ســتظل
حجــز معاملــة تحويــل األرصــدة بنـ ً
دون تغييــر علــى مــدار فتــرة معاملــة تحويــل األرصــدة.

12. Balance Transfer fees and charges, as may be levied by UAB at its discretion
from time to time shall apply and are subject to change by giving prior notice.
The interest rate on the Balance Transfer is charged at a flat rate. Once the
balance transfer deal is booked on the agreed fees and charges, same will
remain unchanged during the term of the balance transfer deal.

 -13مطلــوب ســداد دفعــة ماليــة شــهرية ذات حــد أدنــى كل شــهر وذلــك بحلــول تاريــخ اســتحقاق
بطاقــة االئتمــان أو قبلــه وذلــك لمواصلــة االســتفادة مــن عــدم فــرض أي فوائــد لمــدة  6أشــهر
علــى بطاقــات البنــك العربــي المتحــد .والتخلــف عــن ســداد تلــك الدفعــة الماليــة ذات الحــد
ســينهي خيــار االســتفادة مــن عــدم فــرض أي فوائــد لمــدة  6أشــهر مــع تطبيــق
األدنــى
ُ
معــدالت وأســعار التجزئــة الشــهرية الســائدة الخاصــة بالبنــك العربــي المتحــد.

13. Minimum monthly payment needs to be made each month on or before credit
card due date to continue to benefit from the 0% interest for 6 months on
UAB cards. Failure to make minimum payment will bring the 0% interest for 6
months to an end and prevailing UAB retail monthly rates and fees will apply.

 -14إذا ظلــت أي مبالــغ خاصــة بتحويــل األرصــدة مســتحقة بعــد انتهــاء مــدة األشــهر الســتة،
فتخضــع هــذه المبالــغ إلــى معــدالت وأســعار التجزئــة الشــهرية الســائدة الخاصــة بالبنــك
العربــي المتحــد المطبقــة علــى البطاقــة.

14. If any Balance Transfer amounts remain outstanding upon expiry of 6 months
tenure, such amounts shall be subject to the prevailing UAB retail monthly
rates applicable to the card will apply.

 -15يتمتــع صاحــب البطاقــة بخيــار ســداد مبلــغ تحويــل األرصــدة خــال ســتة أشــهر وفــق تقديــره
الخــاص طبقــً ألحــكام البنديــن  13و.14

15. Card Member has an option to pay the Balance Transfer amount within six
months at his own discretion subject to clause no. 13 and 14.
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Warning:
If you make only the minimum repayment/payment each period, you will pay
more in interest/profit/fees and it will take you longer to pay off your
outstanding balance.

تحذير:
إذا قمت فقط بسداد الحد األدنى من التسوية /السداد ،وجب عليك سداد مبلغ إضافي
من الفوائد /األرباح /الرسوم وهذا سيتطلب منك االستمرار لفترة طويلة في سبيل
استيفاء رصيدك المستحق.
 -16يتــم احتســاب رســم تنفيــذ غيــر قابــل لالســترداد علــى مبلــغ تحويــل األرصــدة وذلــك حســب
جــدول الرســوم الحالــي وخصــم ذلــك الرســم مــن حســاب البطاقــة وذلــك فيمــا يتعلــق بــكل
عمليــة ناجحــة لتحويــل األرصــدة إن وجــدت.

16. A non-refundable processing fee on the Balance Transfer amount as per the
current Schedule of Charges will be charged to and debited from the Card
account for each successful Balance Transfer if any.

 -17خيار إعادة السداد ال يسري على معامالت تحويل األرصدة.

17. No Cashback will be given for Balance Transfers.

 -18ستتم تسوية الدفعة الشهرية الخاصة بصاحب البطاقة وفق ترتيب األولوية التالي:
أ) نظام األقساط
ب) تحويل األرصدة
ج) معامالت التجزئة
د) المعامالت النقدية

18. The Card Member’s monthly payment will be adjusted in the following order of
preference:
a) Installment Plan
b) Balance Transfer
c) Retail Transactions
d) Cash Transactions

 -19وســيحاول البنــك العربــي المتحــد فــض أي نــزاع حســب شــروط االتفاقيــة والشــروط المنصــوص
عليهــا أعــاه.

19. UAB will attempt to resolve any dispute as per the Agreement and the above
mentioned terms.
20. This Balance Transfer offers can be availed for a limited period only.

 -20عروض تحويل األرصدة هذه متاحة لفترة زمنية محدودة.
 -21ويحتفــظ البنــك العربــي المتحــد لنفســه وفــق تقديــره المطلــق بالحــق فــي تعديــل و /أو إضافــة
شــروط وأحــكام إلــى هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت دون ســابق إخطــار لحامــل البطاقــة،
وأي تعديــات أو إضافــات كهــذه ســتكون متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك العربــي
المتحــد .www.uab.ae

21. UAB reserves the right, at its absolute discretion, to amend and/or supplement
these terms and conditions at any time without any prior notification to the
Cardholder. Any such amendments or supplements shall be provided on UAB
website: www.uab.ae.

 -22وإلــى جانــب مــا تقــدم ،تظــل الشــروط واألحــكام العامــة للبنــوك ســارية بالنســبة لتحويــل
األرصــدة ،ويرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي  www.uab.aeلالطــاع علــى تلــك الشــروط
واألحــكام.

22. In addition to the above, the banks General Terms and Conditions continue to
apply for the Balance Transfer. Please visit www.uab.ae to access these Terms
and Conditions.

عينة توضيحية الحتساب الرسوم:
إذا استفاد صاحب البطاقة من تحويل األرصدة دون إجراء معامالت أخرى على البطاقة
االئتمانية.

Sample Illustration of Charges:
If Card Member availed BT without any other transactions on the credit
card.
AED 10,000

Amount of Balance Transfer

3% min AED 300

Processing Fee
Tenure
Minimum Payment at 5% of
Outstanding

مبلغ تحويل األرصدة

 10.000درهم إماراتي

رسوم التنفيذ

 %3بحد أدنى  300درهم إماراتي

المدة

 6أشهر

6 Months

الدفعة المالية ذات الحد األدنى بواقع %5
من المستحق

 500درهم إماراتي

AED 500

During 6 Month of BT assuming no Retail Transaction:

خالل  6أشهر من تحويل األرصدة على افتراض عدم إجراء معامالت تجزئة:

AED 300

)Processing Fee (AED

0%

First 6 Month Interest Rate

 2.649.08درهم إماراتي

AED 2,649.08

Total Principal repaid in 6
months (Calculated assuming
minimum payment of 5 % of
the outstanding amount is paid
)every month

 7.350.92درهم إماراتي

AED 7,350.92

رسوم التنفيذ (درهم إماراتي)

 300درهم إماراتي

سعر الفائدة ألول  6أشهر

%0

إجمالي أصل الدين المسدد خالل 6
أشهر (محسوب على افتراض أن يتم
سداد الدفعة المالية ذات الحد األدنى
بواقع  %5من المبلغ المستحق كل
شهر)
إذا أصبح المبلغ المستحق المتبقي بعد 6
أشهر (درهم إماراتي)

بعد  6أشهر:
سعر الفائدة المطبق بعد  6أشهر
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رسوم التمويل الصادرة بها فاتورة
للشهر السابع (محسوبة بمعدل %3.19
على المبلغ المستحق بنهاية كل دورة
فوترة)

If Remaining Outstanding after 6
)months is (AED
After 6 months:

 %3.19من الرصيد المستحق المتبقي
 234.49درهم إماراتي

3.19% of Remaining
Outstanding Balance

Applicable Rate of Interest After
6 Months

AED 234.49

Billed Finance Charge for the 7th
month Calculated at the rate of
3.19% on amount outstanding
at the end of each billing cycle

فــي حالــة التخلــف عــن الســداد ،يســري علــى البطاقــة رســمًا إضافيــً بســبب التأخــر عــن الســداد
بمبلــغ  230درهــم إماراتــي  %5 +ضريبيــة القيمــة المضافــة.

In the event of Default, an additional Late Payment Fee of AED 230+ 5% VAT will be
charged to the card.

وللحصــول علــى القائمــة الخاصــة بالســعر المطبــق علــى بطاقــة االئتمــان ،يرجــى الرجــوع إلــى جــدول
الرســوم المتــاح مــن خــال لموقــع اإللكترونــي .www.uab.ae

For the list of applicable credit card rate please refer to Schedule of Charges
available in the website www.uab.ae.
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