األسئلة الشائعة عن خدمة التقسيط عبر الهاتف

)FAQ for Loan on Phone (LOP

?1. What’s LOP

 .1ماهــو القرض عبر الهاتف؟
القــرض عبــر الهاتــف خدمــة بنكيــة تتيــح للعميــل أن يأخــذ حــد بطاقتــة االئتمانيــة نقــدًا إلــى
حســابه .يمكنــه تســديد االقســاط شــهري ا معادلــة علــى بطاقتهاالئتمانيــة.

Loan on phone is where the customer can take his credit card limit as cash to
his account. He can repay as equivalent monthly installments on his credit card.
?2. What is the minimum and maximum amount customer can borrow

 .2مــا هــو الحد األدنى و الحد األقصى للمبلغ الــذي يمكن للعميل اقتراضه؟
الحــد األدنــى  1000درهــم إماراتــي وحتــى 80 %مــن حــد المتــاح للبطاقــة االئتمانيــة .تخضــع
لموافقــة البنــك العربــي المتحــد.

Minimum of AED 1,000 up to %80 of the available credit card limit. Subject
to UAB’s Approval.

 .3مــا هــي القنــوات التــي يمكــن للعميــل اســتخدامها لالســتفادة مــن خدمــة
القــرض عبــر الهاتــف؟

?3. What Channels can Customer use to avail LOP on his UAB credit card
a. Via online banking.

* الخدمــات المصرفيــة عبر اإلنترنت.

b. Call center.

* مركــز االتصــال خدمة العمالء.

c. Mobile banking.

* الخدمــة المصرفيــة عبر الهاتف.

?4. Can a Supplementary credit card holder avail LOP

 .4هل يمكن لحامل بطاقة ائتمان إضافيه االستفادة من خدمة القرض عبر الهاتف؟

No. This service can be availed by a Primary Credit Card holder only.

ال .يمكــن االســتفادة مــن هــذه الخدمة لحامل بطاقة االئتمان األساســية فقط.

?5. What if customer made full payment before the last instalment

 .5ماذا لو ســدد العميل كامل المبلغ قبل القســط األخير؟
العميــل الــذي يقــوم بــأي مدفوعــات إضافيــة علــى علــى البطاقــة االئتمانيــة ســيتم التعديــل
بنــاء علــى االســتخدام .فــي حــال رغــب العميــل فــي إغــاق الصفقــة بدفعــة إضافيــة .يجــب
عليــه طلــب تســوية الصفقــة عــن طريــق االتصــال بخدمــة العمــاء للبنــك العربــي المتحــد.
800474

Customer making any additional payments on the card will be adjusted based
on the usage. In case the customer wants to close the deal with an additional
payment he should request for settlement of the deal by contacting UAB
customer service 800474.

 .6مــا هــي المــدة التــي يســتغرقها تحويــل مبلــغ خدمــة قــرض عبــر الهاتــف مــن
بطاقــة االئتمــان إلــى حســاب البنــك العربــي المتحــد؟

6. How long it takes to transfer LOP amount from Credit card to UAB
?account
The funds will be credited to Customer’s UAB account within 2 working day.

ستتم إضافة األموال إلى حساب البنك العربي المتحد الخاص بالعميل في غضون يومي عمل.
 .7مــاذا لــو لــم يســتخدم العميــل المبلــغ مــن خدمــة قــرض عبــر الهاتــف بعــد
االســتفادة مــن الصفقــه؟
يتعيــن علــى العميــل دفــع األقســاط الشــهرية لمبلــغ القــرض عبــر الهاتــف المتوفــر فــي
كشــف بطاقــة االئتمــان .بغــض النظــر عــن اســتخدام العميــل لألمــوال أم ال.
 .8مــاذا يحــدث إذا فشــل العميــل فــي ســداد الحــد األدنــى مــن الســداد لمــدة
شــهرين؟
ســيتم إلغــاء قــرض عبــر الهاتــف ويصبح الرصيد اإلجمالي مســتحقا كمســتحق بيع بالتجزئه.

?7. What if customer don’t use LOP Amount after availing the deal
Customer has to pay the LOP monthly Installments billed in the statement of
credit card, Irrespective of customer utilizing the funds or not.
8. What happens if the customer fails to make a minimum payment for
?two months
LOP will be cancelled and Total balance of the LOP will become due as a retail
outstanding.

 .9هل يكســب العمالء اســترداد نقدي على طلب خدمة قرض عبر الهاتف؟

?9. Do Customers earn cashback on LOP

ال يكســب العمالء اســترداد نقدي على معاملة قرض عبر الهاتف.

No, Customers do not earn cashback for LOP transaction.

 .10ماهــي الرســوم و التكاليــف التــي ســيتم تطبيقهــا علــى خدمــة قــرض عبــر
الهاتــف؟
ســيتم فــرض ســعر الفائــدة الشــهرية علــى خدمــة قــرض عبــر الهاتــف .باإلضافــة إلــى ســداد
مبالــغ رأس المــال و الرســوم .
الخطــط المتاحــة لمــدة  3و  6و  9و  12شــهرًا .رســوم الخدمــة و الفائــدة المفروضــة كما يلي:

?10. What are the fees and charges that will apply on LOP
Monthly Interest rate will be charge on the LOP in addition to repayment
amounts of principal, fees/charges.
Plans are available for 9 ,6 ,3, and 12 Months. Processing fees and interest
charged for the same is as follows:
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12 Months

9 Months

6 Months

3 Months

LOP

0.99%

1.29%

0%

1.90%

Flat Interest Rate
Upfront Processing Fee
Early Closure Fee

قرض عبر الهاتف

Months 3

Months 6

Months 9

Months 12

معدل فائدة ثابتة

%1.90

%0

%1.29

%0.99

رسوم المعالجة

 %2.10أو
 210درهم *

 %3.15أو
 315درهم *

 %2.10أو
 210درهم *

 %2.10أو
 210درهم *

2.10% or 3.15% or 2.10% or 2.10% or
*AED 210* AED 315* AED 210* AED 210

رسوم اإلغالق المبكر

 %1.05أو
 105درهم *

 262.5درهم

 %1.05أو
 105درهم *

 %1.05أو
 105درهم *

1.05% or AED
AED 105* 262.5

1.05% or 1.05% or
*AED 105* AED 105

* Whichever is higher

* أيهما أعلى
لمعرفــة الرســوم  /الرســوم المحدثــه يرجــى الرجــوع إلــى جــدول الرســوم المتــاح علــى موقــع البنــك
العربــي المتحــد األلكتروني www.uab.ae

For the update fees/charges kindly refer to Schedule of Charges available on
UAB website www.uab.ae.
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