الشروط واألحكام الخاصة بمعايير حماية المستهلك
ISLAMIC BANKING TERMS AND CONDITIONS
GOVERNING CONSUMER PROTECTION
•يصــدر هــذا الطلــب أو غيــره مــن األحــكام أو الشــروط العامــة للبنــك أو
جــدول الرســوم أو أي اتفاقيــات أو نســخ إلكترونيــة منشــورة علــى الموقــع
اإللكترونــي للبنــك بلغتيــن (العربيــة واإلنجليزيــة) ،وفــي حــال وجــود
أي نــزاع أمــام المحاكــم أو أي ســلطات مختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة أو فــي حــال وجــود أي تضــارب بيــن النصيــن ،يعتمــد
نــص اللغــة العربيــة (حتــى لــو لــم يتحــدث الطرفــان اللغــة العربيــة أو لــم
يكتباهــا أو لــم يفهماهــا).

This application, UAB's general Terms and Conditions, schedule
of charges, any agreements or any electronic copy which is
disclosed on UAB's website are made in two languages (English
and Arabic) and in the event of any dispute before the courts
or other competent authorities in the United Arab Emirates, if
there is a contradiction between the two texts, the Arabic text
shall prevail (even if you do read, speak or understand the Arabic
language).

•

الرســوم ،والمصاريــف ،والغرامــات ،واألســعار،
الرســوم
•يوضــح جــدول
ِ
َ
وغرامــات التخلــف عــن الســداد ،وغيرهــا مــن النفقــات المختلفــة
المســتحقة الســداد مــن العميــل مقابــل المنتجــات المختلفــة .تخضــع
الرســوم والمصروفــات للتغييــر مــن وقــت آلخــر حســب تقديــر البنــكُ .ي َّ
وفــر
جــدول الرســوم فــي جميــع فروع/المواقــع اإللكترونيــة لــدى البنــك
ـدث بصفــة دوريــة؛ ولــذا فإنــه يخضــع للتغييــر ويلتــزم
العربــي المتحــد و ُيحـ َّ
العميــل بهــذه التغييــرات .مــع العلــم بــأن البنــك يبلــغ العميــل بهــذه
التغييــرات فــور تطبيقهــا مــن خــال إرســالها إلــى عنوانــه المســجل لــدى
البنــك .يلتــزم العميــل بزيــارة موقــع البنــك اإللكترونــي لالطــاع علــى آخــر
المســتجدات.

Schedule of charges sets out the various Fees, charges, penalties,
rates, default rates, etc. payable by its Customer for various
products. These Fees and charges are subject to change from to
time, at the discretion of UAB. Schedule of charges are available
at all UAB branches/website and are updated periodically.
These changes are binding on the Customer. UAB will inform the
Customer on their available registered contact information as
and when changes are implemented. The Customer is obligated
to visit UAB’s website to stay updated.

•

The Terms and Conditions relating to UAB Online Services must
be read in conjunction with and in addition to these Terms
and Conditions. Terms and Conditions shall be governed by
and construed in accordance with the laws of the United Arab
Emirates. The courts of UAE shall have the jurisdiction to settle
any dispute that may arise out of or in connection with the Terms
and Conditions. The Arabic version of these rules shall prevail in
case of any dispute arising in regard to interpreting, implementing
the English version. These Terms and Conditions are subject to
change, at the sole discretion of UAB and these changes are
binding on the Customer. Terms and Conditions are available
on UAB website www.uab.ae. UAB will inform the Customer
on available registered contact as and when the changes are
implemented. The Customer is obligated to visit UAB’s website
to view the Terms and Conditions as and when required or for
assistance to obtain the required Terms and Conditions please
contact us on 800474 or UAB online.

•

•يجــب أن يقــرأ العميــل الشــروط واألحــكام الخاصــة بالخدمــات المصرفيــة
االلكترونيــة التــي يقدمهــا البنــك العربــي المتحــد عبــر اإلنترنــت مــع
هــذه الشــروط واألحــكام .تحكــم قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ُفســر الشــروط واألحــكام .إذا وقــع أي نــزاع تتمتــع محاكــم دولــة اإلمــارات
وت ِّ
العربيــة المتحــدة باالختصــاص لتســوية أي نــزاع ينشــأ عــن هــذه الشــروط
واألحــكام أو يتصــل بهــا .تعتمــد النســخة العربيــة مــن هــذه القواعــد
فــي حــال وجــود أي نــزاع ناجــم عــن تفســير النســخة باللغــة اإلنجليزيــة أو
تنفيذهــا .تخضــع هــذه الشــروط واألحــكام للتغييــر وفقــً لتقديــر البنــك
وحــده ويلتــزم العميــل بهــذه التغييــرات .الشــروط واألحــكام متوفــرة
علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك العربــي المتحــد www.UAB.AE
ويلتــزم العميــل بهــذه التغييــرات .مــع العلــم بــأن البنــك يبلــغ العميــل
بهــذه التغييــرات فــور تطبيقهــا مــن خــال إرســالها إلــى عنوانــه المســجل
لــدى البنــك .يلتــزم العميــل بزيــارة الموقــع اإللكترونــي للبنــك لالطــاع
علــى الشــروط واألحــكام كلمــا لــزم األمــر ،أو فــي حــال الحاجــة إلــى
الحصــول علــى نســخة مــن هــذه الشــروط واألحــكام ُيرجــى االتصــال بنــا
علــى رقــم  800474أو مــن خــال موقــع البنــك علــى االنترنــت.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بإبــاغ المســتهلكين فــي حــال تقديــم أي
خصــم أو هدايــا أو غيرهــا مــن الحوافــز علــى منتجاتــه و/أو خدماتــه المالية،
وتلتــزم المؤسســات الماليــة المرخصــة بــأن تكشــف بــكل وضــوح وعلــى
نحــو منفصــل عــن الشــروط واألحــكام الخاصــة بهــذا الخصــم أو الهدايــا أو
الحوافــز وبــأن تُب ِّيــن أي شــروط و/أو قيــود .يجــب توفيــر طــرق مباشــرة
وســهلة لالطــاع علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالخصــم أو الهدايــا
أو الحوافــز .ت َّ
ُوفــر هــذه الشــروط واألحــكام علــى الموقــع اإللكترونــي
الرســمي للبنــك؛ بحيــث يتمكــن المســتهلكون مــن االطــاع عليهــا
بســهو لة .
•يقبــل العميــل بموجبــه أنــه فــي حــال أي تخلــف أو تأخــر عــن ســداد
الدفعــة المســتحقة عــن أي مــن المنتجــات الماليــة التــي اســتفاد
بهــا العميــل مــن البنــك العربــي المتحــد فإنــه يحــق للبنــك
العربــي المتحــد أن يحــرر محضــر شــرطة أو يرفــع دعــوى قضائيــة
ضــد المســتهلك الســترداد الخســائر الناجمــة عــن تخلــف العميــل.
أو
يوافــق المســتهلك بموجبــه علــى حــق البنــك العربــي المتحــد فــي إلغــاء
عقد/اتفاقيــة التمويــل فــي حــال التأخر/التخلــف عــن الوفــاء بــأي مــن
المنتجــات الماليــة التــي اســتفاد بهــا المســتهلك .وفــي هــذه الحــال،
يتحمــل المســتهلك إجمالــي المســتحقات مــع األرباح/أصــل القــرض/
الرســوم والمصروفــات وغيرهــا مــن الرســوم القانونيــة.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بتزويــد المســتهلكين بنســخة مــن
الشــروط واألحــكام الخاصــة بالمنتــج المالــي و/أو الخدمــات الماليــة
التــي يســألون عنهــا .يجــب توجيــه جميــع الشــروط واألحــكام الخاصــة
بالمراســات بصــورة خطيــة.

United Arab Bank is obliged to inform the Consumers when UAB
is offering any form of rebate, gift or other incentive on their
Financial Products and/or Services. Licensed Financial Institutions
must clearly disclose separately the terms and conditions
associated with that rebate, gift or incentive and highlight any
conditions and/or restrictions. Easy and direct access must be
provided to obtain the specific terms and conditions related
to the rebate, gift or incentive. Such Terms and Conditions will
be available on the official website of UAB where the Consumers
can easily access them.
Customer hereby accepts that in case of any default or delay
in the due payment on any financial products availed by the
Customer from United Arab Bank; UAB has the right to pursue a
police case or legal case against the Consumer in order to recover
the losses in due course of default.

•

•

Or
The Consumer hereby agrees on the United Arab Bank rights
to foreclose the finance facility/agreement in case of delay
of payment/default on any financial products availed by the
Consumer. In such cases the total outstanding with profit/
principal/Fees and charges and other legal charges will be paid
by the Consumer.
United Arab Bank is obliged to provide the Consumers with a
copy of the Terms and Conditions of the Financial Product and/
or Service that pertains to their inquiry. All Terms and Conditions
related communication should be addressed in writing.

•

The front end staff (i.e. sales, branch or Customer service
)representatives) must disclose all Schedule of Charges (SOC

•

•يجــب علــى الموظفيــن الذيــن يتعاملــون مباشــر ًة مــع العمــاء -وهــم
موظفــو المبيعــات أو ممثلــو الفــرع أو خدمــة العمــاء -توضيــح جميــع
الرســوم التــي تســري علــى المســتهلكين ،مــع ضــرورة تزويــد
المســتهلكين بنســخة مــن الرســوم الخاصــة بالمنتــج المالــي و/أو
بنــاء علــى طلــب المســتهلك
الخدمــات الماليــة وقــت توقيــع العقــد أو
ً
فــي أي وقــت .يجــب شــرح طــرق حســاب التســهيالت التــي يطلبهــا
المســتهلكون فــي بيــان الحقائــق الرئيســية وكذلــك رســوم الغيــر إن
وجــدت (وفــي حــال انتفــاء وجــود الحســابات الدقيقــة إذًا يجــب تزويدهــم
بحســابات تقديريــة أو متوســط حســاب).
•يمكــن للعميــل الرجــوع إلــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بالبنــك العربــي
المتحــد أو بيانــات الحقائــق الرئيســية لمعرفــة مــا إذا كانــت الرســوم
والنفقــات تُدفــع لمــرة واحــدة أم أنهــا متكــررة.
•فــي حــال ســرقة بطاقــة االئتمــان أو فقدانهــا يجــب علــى العميــل أن ُيخطــر
البنــك علــى الفــور لمنــع اســتخدام بطاقــة الخصم ،ولكــن ال ُي َ
حظر الوصول
إلــى خدمــة الــرد الصوتــي التفاعلــي تلقائيــً .وفــي هــذه الظــروف ،يجــب
علــى العميــل أيضــً أن يرســل تعليمــات إلــى البنــك فــي حــال حظــر
الدخــول إلــى خدمــة الــرد الصوتــي التفاعلــي .يحتفــظ البنــك بالحــق
فــي طلــب تأكيــد خطــي بشــأن هــذه التعليمــات .يفهــم العميــل ويوافــق
تحمــل البنــك المســؤولية عــن أي إســاءة اســتخدام تقــع مــن أي
علــى عــدم ُّ
شــخص آخــر فــي هــذه الحــال وال عــن إخفــاق العميــل فــي إرســال تعليمــات
إلــى البنــك لمنــع الوصــول إلــى خدمــة الــرد الصوتــي التفاعلــي.
•يوافــق البنــك العربــي المتحــد بموجبــه علــى أن يبلــغ العميــل -مــن خــال
أي وســيلة تواصــل -فــي حــال إدخــال أي تغييــر علــى شــروط وأحــكام
هــذا العقــد مــا لــم يكــن قــد جــرى الكشــف عــن هــذا التغييــر بصــورة
واضحــة ومنفصلــة وصريحــة وقــد وافــق عليهــا المســتهلك/العميل.
فــي حــال إجــراء أي معامــات غيــر مصــرح بهــا علــى بطاقــة الصــراف اآللــي/
بطاقــة الخصــم بطريقــة احتياليــة يحــق لــك الخــوض فــي نــزاع
رســمي مــع البنــك .تخضــع كل النزاعــات للتحقيــق العــادل وتُــوزَّع
عليــك المكتشــفات والنتائــج كافــةً  .إذا ثبــت إي إهمــال مــن العميــل عندئذ
يتحمــل العميــل المســؤولية .قــد تســتغرق التحقيقــات فــي النزاعــات مــدة
تصــل إلــى  120يومــً.
•يوافــق البنــك العربــي المتحــد علــى أن يبلــغ العميــل خطيــً وقبــل
 60يومــً تقويميــً مــن إجــراء أي مراجعــة فــي األســعار/طريقة
الحســاب أو الرســوم ،ويمكــن إبــاغ العميــل بذلــك مــن خــال رســائل
إلكترونيــة رســمية أو مــن خــال أي وســيلة تواصــل أخــرى مقبولــة.
يجــوز للبنــك العربــي المتحــد -مــن وقــت آلخــر -أن ُيغ ِّيــر معــدل أو
مبلــغ الرســوم أو النفقــات المســتحقة مــن العميــل بموجبــه والمــدة
التــي تكــون فيهــا هــذه الرســوم أو النفقــات مســتحقة مــن العميــل
بموجبــه مــن خــال تغييــر جــدول الرســوم والنفقــات .تســري هــذه
حــدده البنــك العربــي
التغييــرات بــدءًا مــن تاريــخ الســريان الــذي ُي ِّ
المتحــد (أو علــى الفــور فــي حــال عــدم تحديــد تاريــخ بعينــه) .يكــون
جــدول الرســوم والنفقــات الجديــد متوفــرًا فــي فــروع البنــك العربــي
ـاء علــى طلــب العميــل مــن البنــك
المتحــد ،وعلــى موقعــه اإللكترونــي ،وبنـ ً
العربــي المتحــد .يخضــع أي ســعر أو رســم لــم يــرد فــي جــدول الرســوم
والمصروفــات لألســعار أو الرســوم الســائدة المعمــول بهــا لــدى البنــك
العربــي المتحــد بخصــوص هــذا البنــد ،ويجــوز للبنــك العربــي المتحــد
تغييــره مــن وقــت آلخــر .يجــوز للعميــل أن يطلــب -فــي أي وقــت -الســعر
أو الرســم الحالــي الــذي يطبقــه البنــك العربــي المتحــد بشــأن أي بنــد
معيــن .يخطــر البنــك العربــي المتحــد العميــل بــأي تغييــرات فــي األســعار
أو الرســوم مقدمــً ،ويقــر العميــل بأنــه ملــزم بســداد هــذه األســعار أو
الرســوم بعــد تغييرهــا إلــى البنــك العربــي المتحــد بغــض النظــر عمــا إذا
جــرى إخطــاره بالتغييــر أم ال.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن يكشــف -مــن خــال بيــان الحقائــق
الرئيســية/نموذج الطلــب أو كشــف الرســوم -مــا إذا كان نــوع الحســاب
يتطلــب وديعــة مبدئيــة لفتــح الحســاب والحــد األدنــى مــن الرصيــد
المطلــوب الحفــاظ عليــه فــي الحســاب مــن هــذا النــوع .ينبغــي أن يكــون
العميــل علــى درايــة بتبعــات عــدم االحتفــاظ بالحــد األدنــى (اليومــي/
الشــهري) مــن الرصيــد فــي الحســاب ،بمــا فــي ذلــك فــرض أي رســوم.

that are applicable to Consumers and provide Consumers with a
copy of the Fees specific to the Financial Product and/or Service,
at the time of signing a contract or upon a Consumer’s request
at all times. The Consumers should be aware of the calculations
of their requested facility in the Key Facts Statement and also
the third party charges if any (if the exact calculations are not
available then an estimate or range can be provided as well) .
The Customer can refer to UAB Terms and Conditions, disclosure
document or Key Facts Statement to know the nature of the
Fees and charges whether it is a onetime Fees or re-occurring.

•

In the event of a stolen or lost debit card, the Customer shall
immediately notify UAB to block his/her debit card access, access
to IVR is not automatically blocked. In such circumstances, the
Customer should also immediately give an instruction to UAB
if access to IVR should be blocked. UAB reserves the right to
ask for written confirmation of such instruction. The Customer
understands and agrees that UAB will not be liable for any
misuse by another person in such an event and for failure of the
Customer to instruct UAB to block IVR access.

•

United Arab Bank hereby agrees to inform the Customer by any
mode of communication whenever there is a change in terms
and conditions of a contract unless this has been clearly,
separately, and prominently disclosed and agreed by way of
expressed consent by the Consumer/Customer.

•

In the event of any unauthorized transactions on your ATM/Debit
Card, which maybe fraudulent in nature, you have the right to
raise a formal dispute with UAB. All such disputes would be fairly
investigated, and all findings and outcomes will be shared with
you. In case any client negligence is established, liability to pay
would remain with the client. Dispute investigations may take up
to 120 days.
;United Arab Bank agrees to inform the client in writing
60 calendar days prior of any revision in rates/calculation
methodology or Fees. The same can be communicated through
official emails or any approved mode of communication.

•

United Arab Bank may, from time to time, change the rate,
amount of Fees or charges payable by the Customer hereunder
and the period of time within which the Fees or charges are
payable by the Customer hereunder by changing the Schedule
of Fees and Charges. Such changes shall apply from the effective
date specified by United Arab Bank (or if no date is specified,
immediately). The new Schedule of Fees and Charges will be
available at United Arab Bank's branches, on its website and
upon any request by the Customer to United Arab Bank. Any rate,
Fees or charge not listed in the Schedule of Fees and Charges will
be in accordance with United Arab Bank's prevailing rate, fee or
charge for such item, which United Arab Bank may also change
from time to time. The Customer may at any time request United
Arab Bank's current rate, fee or charge for any particular item.
United Arab Bank will notify the Customer of changes to the
rates, Fees or charges in advance, the Customer acknowledges
that it will be obligated to pay any changed rates, Fees or charges
of United Arab Bank regardless of whether it takes notice of such
change.
United Arab Bank must disclose in the Key Facts Statement/
application form or Schedule of Charges (SOC) if the account
type requires an initial deposit to open the account and a
minimum balance to be maintained in that type of account.
Customer should be aware of the consequence of not maintaining
a minimum (daily/monthly) balance in the account including the
imposition of any Fee.
In case of Consumer applying for any financial product, UAB is
obliged to disclose the expected Annual Profit Rate in the

•

•

•إذا قــدم المســتهلك طلبــً للحصــول علــى أي منتــج مالــي يلتــزم البنــك
بــأن يكشــف عــن معــدل الربــح الســنوي المتوقــع فــي نمــوذج الطلــب/
العقد/االتفاقية/كشــف الرســوم أو بيــان الحقائــق الرئيســية الــذي
ســدده البنــك مقابــل الوديعــة ،وأن يوضــح جميــع الرســوم الخاصــة
ُي
ِّ
بجميــع الخدمــات القياســية واإلضافية/االختياريــة والتــي تســري علــى
حســاب الودائــع ،ومــرات دفــع األربــاح ،وأي ظــروف مــن شــأنها التأثيــر فــي
مبلــغ أو عــدد دفعــات األربــاح.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن يبلــغ المســتهلكين بتبعــات اســترداد
وديعــة ثابتــة قبــل تاريــخ اســتحقاقها/أي غرامــات تســري علــى معــدل
الربــح أو الرســم المطبــق مــن خــال نمــوذج الطلب/العقد/االتفاقيــة/
كشــف الرســوم أو بيــان الحقائــق الرئيســية الخاصــة باإلغــاق المبكــر
لحســاب الودائــع أو أي تغييــر فــي الربــح الســنوي أو معــدالت الربــح خــال
إطــار زمنــي محــدد.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن يبلــغ المســتهلكين -مــن خــال نمــوذج
الطلب/العقد/االتفاقية/كشــف الرســوم أو بيــان الحقائــق الرئيســية-
بمعــدل النســبة الســنوي المتوقــع والمقــرر فرضــه علــى المنتــج
االئتمانــي المعــروض لتســهيل عمليــة المقارنــة بيــن المنتجــات االئتمانيــة
وبيــن المؤسســات.
•يجــب علــى البنــك العربــي المتحــد أن يوضــح مــدى ضــرورة تقديــم ضمــان
أو كفيــل أو ُمو ِّقــع مشــارك أو ضمــان احتياطــي بخصــوص أي منتــج
ائتمانــي قبــل توقيــع العقــد مــن قبــل المســتهلك .يجــب علــى البنــك أن
ُيفصــح عــن الغــرض مــن هــذه المتطلبــات والشــروط المفروضــة علــى رهن
الضمــان وأي ضمانــات احتياطيــة بمــا فــي ذلــك حقــوق المؤسســة الماليــة
فــي التصــرف فيهــا وطريقــة التصــرف فيهــا.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن يعلــن عــن حظــر فــرض ربــح علــى الربــح
المســتحق عــن أي منتــج ائتمانــي يمنحــه البنــك للمســتهلكين.
•إذا كان المســتهلك قــد اســتفاد مــن أي منتــج مــن خــال تمويــل بســعر
متغيــر يلتــزم البنــك بــأن ُيفصــح -مــن خــال نمــوذج الطلب/العقــد/
االتفاقية/كشــف الرســوم أو بيــان الحقائــق الرئيســية -عــن األثــر
المحتمــل لزيــادة معــدل الربــح الســنوي الخــاص بهــذا التمويــل ،مــع ضــرورة
أن يكــون هــذا اإلفصــاح مصحوبــً بمثــال توضيحــي.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن ُيفصــح -مــن خــال نمــوذج الطلــب/
العقد/االتفاقية/كشــف الرســوم أو بيــان الحقائــق الرئيســية -عــن
إمكانيــة التســوية المبكــرة ،مــع ضــرورة توضيــح الرســوم المســتحقة
فــي حــال إنهــاء المنتــج االئتمانــي قبــل انتهــاء مدتــه ،وطريقــة حســاب
الرســوم ،وموعــد ســدادها مــن ِق َبــل العميــل.
•إذا اســتفاد العميــل مــن أي منتــج مالــي يقدمــه البنــك أو تســويق منتجــات
تأمينية/تكافليــة و/أو الخدمــات المرتبطــة بهــذا المنتــج االئتمانــي/
التمويلــي يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن يبلــغ المســتهلكين خطيــً
بأنــه يمكنهــم قبــول التأمين/التكافــل أو رفضــه .يســري هــذا االختيــار
علــى المنتجــات الماليــة التــي تتيــح للعميــل قبــول التأمين/التكافــل
أو رفضــه.
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•فــي حــال اختيــار العمــاء منتجــات ماليــة تشــترط توفيــر تغطيــة تأمينيــة/
تكافليــة لغــرض االئتمان/المنتــج التمويلــي أو الخدمــة التمويليــة ،يلتــزم
البنــك العربــي المتحــد بــأن ُيفصــح للعميــل بصــورة خطيــة الغــرض مــن
التأمين/التكافــل فــي نمــوذج الطلب/العقد/االتفاقية/كشــف الرســوم
أو بيــان الحقائــق الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك تكاليــف منتــج التكافــل/
التأميــن ويكــون مــن حــق المســتهلك أن يختــار مــزود تأمين/تكافــل
مــن بيــن مــا ال يقــل عــن  3مــن مــزودي التكافل/التأميــن المعتمديــن
مــن البنــك .يحــق للمســتهلك أن يختــار مــزود التأميــن /التكافــل خــال
ُ
ـتهلك البنـ َ
ـك العربــي المتحــدة
فتــرة زمنيــة معقولــة .إذا لــم يبلــغ المسـ
بمــزود التأميــن الــذي اختــاره عندئــذ يحــق للبنــك أن يختــار مــزود التأميــن/
التكافــل مــن بيــن مــزودي التأمين/التكافــل المعتمديــن والمعروضيــن
علــى المســتهلك.
•يجــب علــى البنــك العربــي المتحــد أن يبلــغ العميــل -مــن خــال نمــوذج
الطلب/العقد/االتفاقية/كشــف الرســوم أو بيــان الحقائــق الرئيســية-

application form/contract/agreement/Schedule of Charges
(SOC) or Key Facts Statement that will be paid on the deposit.
All Fees on both standard and additional/optional services
applicable to the deposit account , the frequency of profit
payments and any circumstances that might affect the
amount or frequency of the profit payments.
United Arab Bank is required to inform Consumers of the
implication of redeeming a fixed deposit before maturity/ any
penalty applied to the profit rate or Permissible Fees applicable in
the application form/contract/agreement/Schedule of Charges
(SOC) or Key Facts Statement to early closure of deposit account
or any change in the annual profit or rates within a specified time
frame.
United Arab Bank is required to provide Consumers with the
expected Annual Percentage Rate in the application form/
contract/agreement/Schedule of Charges (SOC) or Key Facts
Statement that will be charged on the offered Credit Product to
facilitate comparison between Credit Products Institutions.
United Arab Bank must disclose whether security, a
guarantor, co-signer or collateral is required for a Credit Product
before the Consumer signs the contract. UAB must fully disclose
the purpose of these requirements and the conditions placed on
the pledging of security and any other collateral including the
Licensed Financial Institution’s rights to dispose of them and the
manner in which they may be disposed.

•

•

•

United Arab Bank is obliged to disclose the prohibition to
charge profit on accrued profit of any Credit Product granted to
Consumers.

•

In a case where the Consumer had availed a product with variable
rate financing, UAB is obliged to disclose in the application form/
contract/agreement/Schedule of Charges (SOC) or Key Facts
Statement to Consumers the potential impact of an increase in
the Annual Profit Rate on the financing. The disclosure must be
explained through an illustrative example.

•

United Arab Bank is obliged to disclose whether early settlement
is possible in the application form/contract/agreement/Schedule
of Charges (SOC) or Key Facts Statement and which Permissible
Fees are payable if the Credit Product is terminated before the
end of the tenor along with that, the methodology of Fees will be
calculated when they are payable by the client.

•

In the case where the Customer has availed a financial product
UAB offers or market insurance/takaful products and/or
services associated with the credit/financing product, United
Arab Bank is obliged to inform the Consumers in Writing that they
have the choice to accept or reject the offer of the insurance/
takaful. This option is applicable for the financial products where
the Customer has the option to choose insurance/takaful or not.

•

In the case of Customers opting for those financial products
where insurance/takaful coverage is a mandatory component
of the Credit/Financing Product and/or Service, United Arab
Bank is obliged to disclose the purpose of the insurance/
takaful in the application form/contract/agreement/Schedule of
Charges (SOC) or Key Facts Statement including the costs of the
insurance/takaful product in writing to the Consumer and
inform the Consumer that the Consumer has the right to choose
an insurance/takaful provider from minimum choice of
3 insurance/takaful providers approved by bank. The Consumer
has the right to choose the choice of insurance/takaful provider
within a reasonable period of time. If the Consumer does not
inform United Arab Bank of the choice of a provider, UAB has the
right to choose an insurance/takaful provider from the approved
insurance/takaful providers presented to the Consumer.

•

United Arab Bank has to inform the Consumer regarding the

•

بــأي تكاليــف إضافيــة قــد يتحملهــا المســتهلك بســبب اختيــار مــزود
التأمين/التكافــل ،وتُضــاف هــذه التكاليــف إلــى أصــل التمويــل وتُحتســب
لهــا تكاليــف أربــاح إضافيــة.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن ُيفصــح للمســتهلكين عــن بيانــات
البنــك أو الجهــة التــي تصــدر المنتــج المهيــكل ،بمــا فــي ذلــك اســم هــذه
الجهــة وبيانــات االتصــال بهــا.
•يســمح البنــك العربــي المتحــد بفتــرة الغــاء الشــراء (خيــار الشــرط)
مدتهــا  5أيــام عمــل علــى هيئــة مســتند منفصــل .يحــق للمســتهلك
أن يختــار طلــب المشــورة مــن أي شــخص آخــر ،بمــا فــي ذلــك المحاميــن أو
المستشــارين للوصــول إلــى قــرار مســتنير ،بشــرط أن يقــرر المســتهلك
فــي يــوم العمــل الســادس مــا إذا كان يرفــض أو يتفــاوض علــى تعديــل
العقــد ،وإال دخــل العقــد حيــز النفــاذ عمــ ً
ا بهــذه الشــروط واألحــكام.
•إذا قــرر المســتهلك عــدم المضــي قدمــً فــي المنتــج المالــي و/أو الخدمــة
الماليــة خــال فتــرة الغــاء الشــراء (خيــار الشــرط) يجــب علــى البنــك
العربــي المتحــد رد أي رســوم ذات صلــة مخصومــً منهــا أي تكاليــف
متكبــدة بالفعــل علــى نحــو معقــول وبشــكل مباشــر بســبب نمــوذج
الطلب/العقد/االتفاقية/كشــف الرســوم أو بيــان الحقائــق الرئيســية.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد -فيمــا يتعلــق بالمعامــات التــي تحتــاج
إلــى تنفيــذ فــوري ،بمــا فــي ذلــك صــرف العمــات األجنبيــة -بــأن ُيفصــح
للمســتهلك -مــن خــال نمــوذج الطلــب أو مســتندات المعاملــة أو بيــان
الحقائــق الرئيســية -مــا إذا كان يتع َّيــن علــى المســتهلك التنــازل عن فترة
الغــاء الشــراء بتوقيــع نمــوذج تنــازل عــن فتــرة الغاء الشــراء (خيار الشــرط).
يلتــزم العميــل بإخطــار البنــك العربــي المتحــد بســحب المنتج/الخدمــة
خــال فتــرة الغــاء الشــراء خطيــً أو عبــر أي وســيلة تواصــل إلكترونيــة
يقبلهــا البنــك العربــي المتحــد.
يجــوز للبنــك العربــي المتحــد أن ُيلــزم العميــل بــأن يتنــازل عــن حقــه فــي
فتــرة الغــاء الشــراء بخصــوص المنتجــات أو الخدمــات التــي تحتــاج إلــى
تنفيــذ فــوري أو تكــون حساســة للســعر بســبب وقــت التنفيــذ وذلــك عنــد
توقيــع العقــد .إذا قــرر العميــل التنــازل عــن حقــه فــي فتــرة الغــاء الشــراء
فلــن يكــون لــه الحــق فــي اســترداد الرســوم أو المصاريــف.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد -فيمــا يتعلــق بطلــب إغــاق الحســاب-
بتوفيــر طــرق االتصــال المناســبة والرقميــة وأرقــام االتصــال الالزمــة
لمســاعدة المســتهلكين علــى مــدار  24ســاعة وطــوال أيــام األســبوع فــي
اإلبــاغ عــن فقــدان حســابه و/أو بطاقتــه االئتمانية/بطاقــة الدفع/ســنداته
الرقميــة أو ســرقتها أو التعــرض ألي غــش أو إســاءة اســتخدام.
•فــي حــال وقــوع أي معاملــة غيــر مصــرح بهــا ُيســمح للمســتهلك بفتــرة ال
تقــل عــن  30يــوم عمــل إلبــاغ البنــك عــن هــذه المعاملــة عقــب إبــاغ
المســتهلك بهــا إبالغــً صحيحــً وعقــب إبــاغ البنــك العربــي المتحــد أو أي
وكيــل مفــوض بالمعاملــة غيــر المصــرح بهــا.
•يصــدر البنــك العربــي المتحــد بطاقــات خصــم بطريقــة آمنــة ترتبــط بــأي
نــوع مــن الحســابات .يجــوز للبنــك أن يفــرض الرســوم الــواردة فــي كشــف
الرســوم بخصــوص إصــدار البطاقــات الجديــدة أو البطاقــات البديلــة
للبطاقــات المفقــودة أو تجديــد البطاقــات المنتهيــة الصالحيــة .مــع العلــم
حــدث الرســوم والمصروفــات الخاصــة بهــذه األنشــطة مــن
بــأن البنــك ُي ِّ
وقــت آلخــر مــن خــال كشــف الرســوم.
•ال يمكــن للبنــك العربــي المتحــد أن يصدر بطاقة خصم أولية للمســتهلك
دون موافقــة صريحــة منــه .وال يمكــن للبنــك أن يصــدر بطاقــة بديلــة
ألي بطاقــة خصــم مباشــر مفقــودة أو مســروقة إال بموجــب ترخيــص مــن
المســتهلك .يمكــن إصــدار بطاقــة بديلــة تلقائيــً للعميــل فــي حــال
انتهــاء صالحيــة البطاقــة الحاليــة أو علــى النحــو المتفــق عليــه مــع
المســتهلك .يجــب علــى البنــك إصــدار بطاقــات جديــدة فــي حــال تطبيــق
تغييــرات إجرائيــة ،ويجــب تزويــد المســتهلك بإخطــار خطــي منفصــل
ومســبق .يمكــن أن يكــون هــذا اإلخطــار فــي شــكل خطــاب خطــي أو
رســالة بريــد إلكترونــي أو رســالة قصيــرة.
•يجــب أن يضمــن البنــك العربــي المتحــد إصــدار البطاقــات وتســليمها إلــى

additional costs that may be incurred if the insurance/takaful
costs of their choice in the application form/contract/agreement/
Schedule of Charges (SOC) or Key Facts Statement. These costs
will be added to the financing principal and thereby incurring the
additional profit costs.
United Arab Bank is obliged to disclose to the Consumers the
details of UAB or entity issuing the structured product including
the name and contact information of the entity.

•

United Arab Bank will allow a Cooling-off period (Khiyar Al
Shart) for 5 business days in the form of a separate document.
The Consumer has the right to choose to consult other persons
including a lawyer or any advisor in order to make an informed
decision. By the 6th business day, the Consumer must decide
to choose to reject or negotiate an amendment to the contract
or otherwise the contract may be in force in accordance with its
Terms and Conditions.

•

If the Consumer decides not to proceed with the Financial
Product and/or Service within the Cooling-off Period (Khiyar Al
Shart), United Arab Bank must refund any related Fees net of any
reasonable and direct costs already incurred in the application
form/contract/agreement/Schedule of Charges (SOC) or Key
Facts Statement.
With regard to transactions that require immediate
implementation including foreign exchange, United Arab Bank
is obliged to disclose such circumstances to the Consumer
whether in application form, transactional documents or Key
Facts Statement and that the Consumer will need to waive the
)Cooling-off option by signing the Cooling-off (Khiyar Al shart
waiver form.

•

•

The Customer is required to notify United Arab Bank of their
withdrawal from the product / service within the Cooling-off
Period in writing or via electronic means acceptable to United
Arab Bank.
United Arab Bank may require the Customer to waive their right
to a Cooling-off Period for products or services that require
immediate execution or may be price sensitive to the time of
execution at the point of signing the contract. If the Customer
choose to waive their right to a Cooling-off Period, they will no
longer be entitled to a refund of Fees and/or charges.
In the case of an account closure request United Arab Bank is
obliged to provide appropriate and responsive digital and phone
channels to assist Consumers 24 hours and 7 days a week to
easily report loss, theft, fraud or misuse of their account and/or
credit/payment cards/digital instruments.

•

In the case of any Unauthorized Transactions, Consumers are
allowed a minimum of 30 business day to report the transaction
to UAB after the Consumer has been properly informed of the
transaction.

•

United Arab Bank can issue debit cards in a secure manner that
are linked to any type of accounts. Bank may charge approved
Fees mentioned in the Schedule of Charges (SOC) for issuance of
new cards, replacement of lost cards or renewal of expired cards.
The Fees and charges for such activities will be updated from
time to time in the Schedule of Charges (SOC).

•

United Arab Bank cannot issue the Consumer’s initial debit card
without expressed consent from the Consumer. Bank cannot
issue a replacement for a lost or stolen debit card unless
authorized by the Consumer. A replacement card can be issued
automatically to the Consumer due to the expiry date of the
current card or as agreed to by the Consumer. If UAB must issue
new cards due to its own procedural changes, then the Consumer
must be provided with a separate and advanced notice in writing.
The notice can be in the form of written letter, email or SMS.

•

المســتهلك المــدون اســمه علــى البطاقــة أو إلــى أي شــخص مفــوض منــه
حســبما يعتمــده المســتهلك فــي نمــوذج الطلب/العقــد أو أي مســتند
رســمي آخــر لــدى البنــك.
يتحمل البنك العربي المتحد التزامًا قانونيًا بالحفاظ على السرية تجاه
َّ
العميل باستثناء الحاالت التالية:
أ -إذا كان اإلفصاح عن بيانات العميل مفروضًا من هيئة قانونية على
نحو صحيح.
أو
ب -إذا جرى اإلفصاح عن هذه البيانات بموجب موافقة صريحة من
العميل أو أي ممثل ُيع ِّينه العميل.
 يوافق العميل أيضًا على أنه يجوز للبنك -رهنًا بالقانون الساري -أنيستخدم بيانات العميل و ُيفصح عنها ،بما في ذلك البيانات الشخصية
من أجل:
أ -إجراء التحليالت المطلوبة لألغراض التالية:
 - 1تطبيق معدالت الربح والرسوم المتفاوتة (حيثما ينطبق).
 - 2تسجيل العميل تلقائيًا على التطبيقات الرقمية الخاصة بالبنك
العربي المتحد الخاصة بإدارة حساب العميل وذلك من أجل تحسين
الخدمة ،بما في ذلك تطبيقات الهاتف المتحرك ،وكشوف الحساب
الرقمية ،والمصادقة البيومترية ،والحلول األخرى.
ب -مشاركتها مع الشركات التابعة للبنك ،ومورديه ،وشركاء البيانات
وذلك إلعداد عروض منتجات ،وخدمات ،ومكافآت ،وخصومات ،وامتيازات
مخصصة لكل عميل لتحسين تجربة العميل مع البنك.
 تُعــد موافقــة العميــل علــى جمــع المعلومــات وتوزيعهــا علــى النحــوالمذكــور آنفــً إلزاميــة ،ويقــر العميــل بأنــه قــد يتعــذر علــى البنــك تقديــم
قدم العميل هذه الموافقة أو رفض
المنتج و/أو الخدمة المطلوبة إذا لم ُي ِّ
تقديمهــا فــي أي وقــت .إذا ســحب المســتهلك موافقتــه فــي المســتقبل
فلــن يؤثــر ذلــك علــى الوضــع القانونــي لعمليــة معالجــة المعلومــات التــي
ـاء علــى الموافقــة المســبقة .مــع العلــم بأن ســحب الموافقة يدخل
تمــت بنـ ً
حيــز النفــاذ خــال  30يومــً تقويميــً مــن تقديــم طلــب ســحب الموافقــة
مــن المســتهلك إلــى البنــك العربــي المتحــد مــا لــم يــرد خــاف ذلــك.
يحــق للبنــك العربــي المتحــد تقديــم بيانــات المســتهلك إلــى وكاالت
المعلومــات االئتمانيــة المعتمــدة مــن الحكومــة ،ويجــب إبــاغ
المســتهلكين بهــذا الشــرط وإخطارهــم بالقيــود الممكنــة التــي
قــد تســري علــى تمتعهــم بالمنتجــات و/أو الخدمــات الماليــة فــي
المســتقبل بموجــب تقديــم بيانــات العميــل إلــى هــذه الــوكاالت.
يوافــق العميــل بموجبــه ويفــوض البنــك العربــي المتحــد تفويضــً ال رجعــة
فيــه بــأن يجمــع المعلومــات و ُيفصــح عنهــا ويقدمهــا -ســواء داخــل
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا -بالقــدر الكامــل الــذي يجيــزه
القانــون ،بمــا فــي ذلــك دون حصــر المعلومــات الشــخصية ،والمعلومــات
الماليــة ،والمعلومــات المتعلقــة بالعميــل أو بهويتــه (بمــا في ذلك -حيثما
ينطبــق -المعلومــات المتعلقــة بمســاهمي العميــل و/أو شــركائه و/
أو مديريــه و/أو مالكــه المســتفيدين و/أو هويتهــم) أو حســاب العميــل
أو أي منتجــات أو خدمــات اســتفاد منهــا العميــل وأي معلومــات تتعلــق
بشــؤون العميــل («المعلومــات») إلــى البنــك العربــي المتحــد ،والشــركات
التابعــة لــه ،وشــركاته الحليفــة ،وفروعــه ،ومقدمــي الخدمــات التابعيــن
لــه ،والمتنــازل إليهــم ،ووكالئــه ،وشــركات التأميــن ،ومقاولــي الغيــر،
والمؤسســات الماليــة التابعــة للغيــر ،ووكاالت التحقــق مــن االئتمــان
واإلبــاغ عــن االئتمــان ،ومكاتــب االئتمــان ،والملفــات الســلبية المحليــة
والصناعيــة ،ووكاالت تحصيــل الديــون ،والمحاكــم ،وهيئــات التحكيــم،
والهيئــات التنظيميــة ،والمحاميــن ،ومدققــي الحســابات ،وبرامــج المكافأة
الخاصــة بالغيــر أو برامــج الــوالء أو االمتيــازات أو مــزودي خدمــات برنامــج
العالمــات التجاريــة المشــاركة أو أي شــركاء فــي العالمــات التجاريــة
المشــتركة للبنــك العربــي المتحــد ،وأي مستشــارين مختصيــن آخريــن
ممــن يســتعين بهــم البنــك العربــي المتحــد أو أي كيــان آخــر يتعامــل معه
البنــك العربــي المتحــد أو يتواصــل معــه بغــرض تقديــم مزايــا إلــى العميل،
بمــا فــي ذلــك العــروض الترويجيــة أو العــروض الخاصــة أو المكافــآت أو
إدارة المســابقات والمنافســات أو معالجــة البيانــات أو تحليــل المخاطــر

United Arab Bank must ensure that cards are issued and
delivered to the Consumer's name as written on the card, or
to an authorized Persons as approved by the Consumer in the
application form/contract or any official Bank's documents.

•

United Arab Bank has a legal obligation of confidentiality towards
a Customer except:

•

a. When disclosure of Customer Data is properly imposed by a
;legal authority
or
b. When disclosure is made with the expressed consent of
the Customer, or through a representative nominated by the
Customer.
- The Customer further agrees that subject to applicable
law, United Arab Bank shall use and disclose the Customer’s
information including personal information to:
a. perform analytics for the following purposes:
;)i. applying differentiated profit rates and Fees (where applicable
ii. auto-enrolling the Customer on United Arab Bank's digital
apps in order to manage the Customer’s Account with a view
to improve the Bank service and offerings, including the mobile
application, digital account statements, biometric authentication
;and other solutions
b. share with our affiliates, vendors and data partners in order
to prepare personalized offers of products, services, rewards
discounts and privileges with a view to improve Customer
experience.
- Customer’s consent for collection and sharing of Information as
described above is mandatory and the Customer acknowledges
that United Arab Bank may not be able to provide a requested
product and/or service if such consent is not given or revoked
at any time. A future withdrawal of expressed consent by a
Consumer shall not affect the lawfulness of processing of
information based on the prior expressed consent. Unless
specified otherwise, the withdrawal shall take effect within 30
calendar days of the Consumer requesting the withdrawal with
United Arab Bank.
United Arab Bank has the right to provide Consumer Data to
Government-authorized Credit Information Agencies. Consumers
must be informed of this requirement and be advised as to the
possible limitations of accessing future Financial Products and/
or Services based on the Consumer records provided to these
agencies.
The Customer hereby consents and irrevocably authorizes and
permits United Arab Bank to collect, disclose and furnish, both
within and outside the UAE, to the fullest extent permitted by law,
information, including but not limited to personal data, financial
information, information concerning the Customer or his identity
(including, as and where applicable, information concerning the
Customer’s shareholders, partners, directors and/or beneficial
owner(s) and/or their identity (ies)), the Customer’s Account,
any Products or services availed by the Customer and any
)”information relating to the Customer’s affairs (the “Information
to United Arab Bank, affiliates, associates, branches, service
providers, assignees, agents, insurers, third party contractors,
third party financial institutions, credit verification and credit
reporting agencies, credit bureaus, local and industry negative
files, debt collection agencies, court(s), tribunal(s), regulatory
body(ies), lawyers, auditors, any third party reward, loyalty,
privileges or co-branding program service providers or any cobranding partners of the United Arab Bank and other professional
advisors engaged by United Arab Bank or any other entity that
United Arab Bank may engage or communicate with for the

اإلحصائيــة أو تقديــم المشــورة فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع العمــاء أو أي
كيــان آخــر مــن أجــل تمكيــن البنــك العربــي المتحــد مــن أداء التزاماتــه
بموجبــه أو بموجــب أي اتفاقيــة أخــرى يكــون البنــك العربــي المتحــد طرفــً
فيهــا أو مــن أجــل إنفــاذ التزامــات العميــل المنصــوص عليهــا بموجبــه أو
حســب تقديــر البنــك العربــي المتحــد وحــده .يحتفــظ العميــل بالحــق فــي
طلــب الوصــول و/أو تصحيــح أي بيانــات و/أو بيانــات شــخصية تتعلــق بــه
مــن تلــك التــي يحتفــظ بهــا البنــك العربــي المتحــد بصــورة خطيــة أو عبــر
أي وســيلة تواصــل إلكترونــي يقبلهــا البنــك العربــي المتحــد.
•يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بــأن ُيفصــح عــن ســعر الفائــدة الســنوي
المئــوي الــذي يشــمل إجمالــي الربــح المســتحق وتكاليــف أي رســوم أخــرى
مركبــة علــى مــدى عــام فــي المســتندات المصرفيــة ذات الصلــة أو بيانــات
الحقائــق الرئيســية أو نمــاذج الطلبــات ذات الصلــة.
•ال ُيســمح للبنــك العربــي المتحــد بــأن يفــرض ربحــً علــى الربــح المســتحق
عــن أي منتجــات ائتمانيــة يمنحهــا للمســتهلكين .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،ال ُيســمح للبنــك بــأن يفــرض أي رســوم مســتقبلية غيــر مســتحقة
مــن تاريــخ الســداد المبكــر للتســهيالت االئتمانيــة بالكامــل .فــي حــال
التســوية الجزئيــة أو المبكــرة للتســهيالت يجــب تســوية الدفعــة
بصــورة تناســبية مــع أصــل المبلــغ المتبقــي.

purpose of providing benefits to you, including promotions, special
offers, rewards, administering contests and competitions, data
processing, statistical risk analysis, advice in relation to Customer
relationships or any other entity in order to enable United Arab
Bank to perform its obligations hereunder or under any other
agreement to which United Arab Bank is a party or to enforce the
Customer’s obligations hereunder or otherwise at United Arab
Bank's sole discretion. The Customer retains the right to request
access to and/or request correction of any data and/or personal
data relating to them held with United Arab Bank in writing or via
electronic means acceptable to United Arab Bank.
United Arab Bank is obliged to disclose the Annual Percentage
Rate (APR) which includes the total amount of the profit payable
and the cost of other Fees compounded over a year in the
relevant banking documents, Key Facts Statement or relevant
application forms.
United Arab Bank is not permitted to charge profit on accrued
profit on any Credit Products granted to Consumers. In addition,
also UAB is not permitted to charge future unearned from the
date of full early settlement of the credit facility. In the event of
a partial early settlement, the must be proportionately adjusted
based on the principal remaining.

•

•

•يجــب أن ُيفصــح البنــك العربــي المتحــد عــن ســعر الفائــدة الســنوي
المئوي/مبلــغ الربــح المفــروض علــى التســهيالت التمويليــة وتســهيالت
ـددة
المسـ َّ
الســحب علــى المكشــوف وكذلــك أرصــدة بطاقــة االئتمــان غيــر ُ
باســتخدام طريقــة الرصيــد المتناقــص.

United Arab Bank must disclose the APR/profit amount charged
for the financing and overdraft facilities as well as unpaid credit
card balances using the Reducing Balance Method.

•

•ال يجــوز للبنــك العربــي المتحــد أن يفــرض رســوم تمويــل علــى الرصيــد
الســلف النقديــة) إذا كان الرصيــد
الم
ســدد (باســتثناء معامــات ُّ
َّ
غيــر ُ
ســدد الــوارد فــي كشــف الحســاب مدفوعــً بالكامــل فــي تاريــخ
الم
َّ
غيــر ُ
اســتحقاق الدفعــة الخاصــة بالبطاقــات االئتمانيــة .فــي حــال الســداد
الجزئــي للرصيــد فــي تاريــخ االســتحقاق أو قبلــه (باســتثناء معامــات
الســلف النقديــة) تُحســب رســوم التمويــل علــى الرصيــد غيــر المســدد
ُّ
مــن تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي إلــى تاريــخ تقديــم الدفعــة الخاصــة
بالمبلــغ غيــر المســدد.

United Arab Bank is not allowed to levy finance Fees on the
)outstanding balance (excluding cash advance transactions
when the new balance outstanding shown in the statement is
paid in full by the payment due date on the credit cards. In the
event of part payment of the balance on or before the maturity
date (excluding cash advance transactions), finance Fees are to
be calculated on the outstanding balance from the period from
the contractual due date to the date on which payment of the
outstanding amount is made.

•

United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.
This Key Facts Sheet is a UAE Central Bank directive under the Consumer Protection Regulation.

