
أحـكـام وشـروط قرض البطاقة االئتمانية عبر الهاتف
Loan on Phone (LOP) Terms & Conditions

1.    ال ُيقــدم تســهيل القــرض عبــر الهاتــف حصريــً إال لعضــو البطاقــة األساســية الــذي يســتوفي 
المعاييــر التــي يحددهــا البنــك العربــي المتحــد مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بهــذا المنتــج 

والــذي أبلغــه البنــك بعــرض المشــاركة فــي هــذا المنتــج.

القــرض  تســهيل  فــي  للمشــاركة  جدارتــه  مــدى  أن  األساســية  البطاقــة  عضــو  يعلــم      .2
عبــر الهاتــف تحــدد حســب مــا يتــراءى للبنــك علــى نحــو تــام وبنــاًء علــى المعاييــر التــي 
يضعهــا البنــك بمــا فــي ذلــك حقيقــة أن عضــو البطاقــة األساســية لــم يكــن قــد اســتنفذ 

حــده االئتمانــي بالكامــل وقــت االســتفادة مــن تســهيل القــرض عبــر الهاتــف.

3.    يحتفــظ البنــك بالحــق فــي أن يرفــض أو يلــِغ تســهيل القــرض عبــر الهاتــف المقــدم لعضــو 
البطاقــة األساســية دون اإلفصــاح عــن أي أســباب لذلــك الرفــض.

4.   يســتطيع عضــو البطاقــة األساســية أن يســتخدم تســهيل القــرض عبــر الهاتــف مــن خــال 
اإلنترنــت  البنــك / الخدمــات المصرفيــة عبــر  لــدى  قنــوات متعــددة مثــل مركــز االتصــال 
التابعــة للبنــك / الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك التابعــة للبنــك وذلــك فــي أي 
وقــت. ويجــب إجــراء القــرض علــى الهاتــف مقابــل ألــف )1000( درهــم علــى األقــل، مــع مراعــاة 

الحــد األقصــى لحــد بطاقــة االئتمــان بواقــع % 80 والحــد المتــاح علــى البطاقــة االئتمانيــة.

ــة للبنــك،  5.    تصــدر الموافقــة علــى تســهيل القــرض عبــر الهاتــف حســب الســلطة التقديري
إذ يجــوز أن يرفــض البنــك أي طلــب للحصــول علــى تســهيل القــرض عبــر الهاتــف علــى 

ــة للبنــك. ــك بمــا يتماشــى مــع السياســات واإلجــراءات الداخلي ــي وذل نحــو كلــي أو جزئ

ــه ال يتجــاوز  ــر أن ــف، غي ــر الهات ــغ أي القــرض عب ــه - مبل ــراءى ل ــا يت 6.    يحــدد البنــك - حســب م
فــي أي حالــة الحــد االئتمانــي الــذي لــم يســتخدمه عضــو البطاقــة.

الــذي قــد يكــون  7.    يجــوز أن يطلــب عضــو البطاقــة مبلــغ تســهيل القــرض عبــر الهاتــف 
لــه بنــاًء علــى حــده االئتمانــي، غيــر أن ذلــك يخضــع للقــرار النهائــي للبنــك. متاحــً 

8.    فــي مقابــل موافقــة البنــك علــى توفيــر تســهيل القــرض عبــر الهاتــف لعضــو البطاقــة، 
الهاتــف  عبــر  القــرض  لتســهيل  األصلــي  المبلــغ  تســديد  علــى  البطاقــة  عضــو  يوافــق 
مضافــً إليــه جميــع الفوائــد والرســوم والمصروفــات المســتحقة بموجــب هــذه األحــكام 

والشــروط.

9.    ُتفــرض جميــع الرســوم إمــا علــى نحــو مســبق )مثــل رســوم المعالجــة( أو فــي الوقــت ذي 
الصلــة )مثــل رســم اإلغــاق المبكــر أو مــا شــابه ذلــك( طبقــً لجــدول رســوم البنــك العربــي 

.www.uab.ae المتحــد المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك

10.  يـتــــراوح ســعــــر الفــائــــدة الثــابــــت لتسـهـــيل القــرض عبــر الهاتــف بيــن % 0  و % 1.90 شــهريً 
يقــل حســب  أو  يزيــد  قــد  ذلــك  الفائــدة  أن ســعر  إال  الُمختــارة،  االســتحقاق  مــدة  حســب 
أوضــاع الســوق وألســباب أخــرى. وفيمــا يلــي أدنــاه األســعار المعمــول بهــا )جميــع أســعار 

الفائــدة المذكــورة أدنــاه علــى أســاس شــهري(:

أسعار / الشهور

سعر الفائدة
)مستقر(

رسم المعالجة

12 شهور9 شهور6 شهور3 شهور

% 1.90% 0% 1.29% 0.99

2.10 % بحد أدنى 
أو 210 درهم 

إماراتي*

2.10 % بحد أدنى 
أو 210 درهم 

إماراتي*

2.10 % بحد أدنى 
أو 210 درهم 

إماراتي*

3.15 % بحد أدنى 
أو 315 درهم 

إماراتي*

         *أيهمــا أعلــى
11.  يســدد عضــو البطاقــة تســهيل القــرض عبــر الهاتــف للبنــك علــى أقســاط شــهرية عبــر 

دفعــات بطاقتــه فــي المــدة التــي يختارهــا عضــو البطاقــة

ــغ  ــي مبل ــف بقســمة إجمال ــر الهات .12.  ُيحســب مبلــغ كل قســط شــهري لتســهيل القــرض عب
عضــو  يختارهــا  التــي  المــدة  فــي  الشــهور  عــدد  علــى  الهاتــف  عبــر  القــرض  تســهيل 
البطاقــة. وُيحســب إجمالــي مبلــغ تســهيل القــرض عبــر الهاتــف بإضافــة المبلــغ األساســي 
لتســهيل القــرض عبــر الهاتــف والفائــدة أثنــاء مــدة تســهيل القــرض عبــر الهاتف.القســط 

الشــهري لتســهيل القــرض عبــر الهاتــف = )المبلــغ/ المــدة( + )معــدل المبلــغ شــهريً(

13.  تفــرض الفائــدة بالســعر الــذي يحــدده البنــك علــى تســهيل القــرض عبــر الهاتــف. ويشــمل 
األصلــي  المبلــغ  لتســديد  مبالــغ  الهاتــف  عبــر  القــرض  لتســهيل  شــهري  قســط  كل 

الفائــدة. ورســوم 

14. عنــد معالجــة طلــب الحصــول علــى تســهيل القــرض عبــر الهاتــف، ينخفــض الحــد االئتمانــي 
بهــا.  المعمــول  والمصروفــات  بالرســوم  مقترنــً  المعاملــة  لمبلــغ  مقابــل  بمبلــغ  المتــاح 

وُيســترد هــذا المبلــغ تدريجيــً عنــد تســديد كل قســط علــى البطاقــة.

15. إذا ُقبــل طلــب الحصــول علــى تســهيل القــرض عبــر الهاتــف، يخصــم البنــك مبلــغ حســاب 
لــدى  البطاقــة  عضــو  حســاب  مــن  االئتمانــي  الهاتــف  عبــر  القــرض  وتســهيل  البطاقــة 

البنــك. ويتطلــب تحويــل األمــوال إلــى الحســاب لــدى البنــك يومــي عمــل بحــد أدنــى.

البطاقــة  عضــو  إلــى  الهاتــف  عبــر  القــرض  لتســهيل  الشــهرية  األقســاط  فواتيــر  تحــرر   .16
وتقيــد فــي كشــف الحســاب. ويبــدأ تحريــر الفواتيــر مــن أول كشــف حســاب ُيرســل لعضــو 

البطاقــة بعــد صــرف تســهيل القــرض عبــر الهاتــف.
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1.   The LOP is offered exclusively to a Primary Card Member only who meets 
the criteria determined by UAB from time to time for this product and to 
whom the offer to participate in such product has been communicated 
by UAB.

2.   The Primary Card Member understands that his/her eligibility to participate 
in the LOP facility is entirely at UAB’s discretion based on the criteria 
established by UAB, including the fact that the Primary Card Member has 
not fully utilized his/her credit limit at the time of availing the LOP facility.

3.    UAB reserves the right to refuse or revoke the LOP facility to the Primary 
Card Member without disclosing any reasons for such refusal.

4.   The Card Member can apply LOP facility via multiple channels such as UAB 
Contact Centre /UAB Online Banking /UAB Mobile Banking at any point of 
time. LOP must be for at least AED 1,000/- subject to maximum of 80% of 
the credit card limit and available limit on the credit card.

5.     Approval of LOP facility is at the sole discretion of UAB. UAB may refuse 
any request of LOP, in whole or in part, in line with internal Bank’s Policies 
and Procedures. 

6.   The amount of any LOP shall be determined by UAB in its sole discretion 
but it shall not in any case exceed the Card Member’s unutilized credit 
limit.

7.   The Card Member may request the amount of the LOP facility which may 
be available to him/her based on his/her credit limit, however the same 
shall be subject to the final determination of UAB.

8.    In consideration of UAB agreeing to make available to the Card Member 
the LOP facility, the Card Member agrees to repay the principal amount 
of the LOP facility plus all interest, charges and fees payable hereunder.

9.     All applicable fees shall be charged either upfront (e.g. processing fee) or 
at the relevant time (e.g. early closure fee or similar) in accordance with 
UAB’s Schedule of Charges available on UAB website www.uab.ae. 

10.   LOP fixed interest rate shall vary from 0% to 1.90% per month depending 
on the tenor selected,  however such interest rate may increase or 
decrease depending on market conditions and for other reasons. 
Applicable Rates are as below (All interest rates mentioned below are on 
a per month basis).

1.90 % 0 % 1.29 % 0.99 %

3.15 %,
  min or 

AED 315*

2.10 %, 
min or

 AED 210*

2.10 %, 
min or 

AED 210*

2.10 %, 
min or

 AED 210*

Rate/Months

Interest Rate
(Flat) 

Processing Fee

3M 6M 9M 12M

                 *whichever is higher

11. The Card Member shall repay the LOP to UAB in monthly installments through 
his/her Card payments, such term to be selected by the Card Member.

12.  The amount of each LOP monthly installment shall be computed by dividing 
the total LOP amount by the number of months in the term selected by 
the Card Member.  The total LOP amount shall be computed by adding the 
principal amount of the LOP and the interest during the term of the LOP.
LOP Monthly Installment = (Amount/Tenor) + (Amount*Rate p.m.)

13.  Interest at the rate determined by UAB shall be charged on the LOP facility. 
Each LOP monthly installment will include amounts for the repayment of 
principal and interest charges.

14. Upon processing of a LOP request, the available credit limit will be reduced 
by an amount equivalent to the transaction amount, associated charges 
and applicable fee.  This amount will be restored progressively as each 
installment is paid back on the Card.

15.  If the LOP facility request is approved, then UAB shall debit the Card 
Account & Credit LOP amount to UAB account held by Card Member. A 
minimum of 2 business days is required for the transfer of funds to the 
UAB account.

16.  The LOP monthly installments shall be billed to the Card Member in the 
Statement of Account. Billing shall commence from the first Statement of 
Account sent to the Card Member following the disbursement of the LOP.

http://www.uab.ae
http://www.uab.ae
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17. يعــد عضــو البطاقــة مســؤوالً عــن ســداد القســط الشــهري لتســهيل القــرض عبــر الهاتــف 
لتســهيل  البطاقــة  عضــو  اســتخدام  عــن  النظــر  بغــض  الحســاب  كشــف  فــي  المفوتــر 
عــدم  فــي  البطاقــة  عضــو  اســتمر  وإذا  لــه.  اســتخدامه  عــدم  أو  الهاتــف  عبــر  القــرض 
اســتخدام تســهيل القــرض عبــر الهاتــف، فــإن أي مدفوعــات أصليــة محملــة علــى حســاب 
البطاقــة تقيــد فــي حســاب البطاقــة. وال يســترد عضــو البطاقــة الرســوم المفروضــة علــى 

حســاب البطاقــة.

18.  إذا دفــع عضــو البطاقــة مبلغــً أقــل مــن الحــد األدنــى للســداد المســتحق بحلــول موعــد 
االســتحقاق المحــدد فــي كشــف الحســاب، تطبــق جميــع المصروفــات والرســوم حســب 
ومصروفــات  رســوم  قائمــة  علــى  ولاطــاع  الرســوم.  وجــدول  والشــروط  األحــكام  هــذه 
علـــى  المـتـــاح  الـرســـوم  لـجـــــدول  الـرجــــوع  يــرجـــى  بهــا،  المعمــول  االئتمانيــة  البطاقــات 

.  www.uab.ae اإللكترونــي  الموقــع 

تحذير:

إذا قمت بسداد / دفع الحد األدنى فقط كل فترة فستدفع فائدة رسوم إضافية وستزداد  	
الفترة التي عليك خالها سداد الرصيد المستحق عليك

في حالة التخلف عن السداد، قد يتم تطبيق رسوم تأخير . جميع الرسوم تشمل ضريبة  	
القيمة المضافة المعمول بها

إذا لم تقم بسداد مدفوعات بطاقتك االئتمانية في الوقت المحدد، سوف يترتب متأخرات  	
على بطاقتك مما قد يؤثر ذلك على تصنيفك االئتماني )االتحاد للمعلومات االئتمانية( وقد 

يحد من قدرتك في الحصول على التمويل في المستقبل.

في حالة استمرار التخلف عن السداد وفقً للجدول الزمني و الشروط المتفق عليها، قد  	
يشرع البنك في اتخاذ اجراءات السترداد المبلع المستحق على البطاقة ، أو تقييد استخدام 

أو أمكانية الوصول إلى خدمات البنك أو اتخاذ اجراء قانوني بحق العميل

19.  ُتســوى الدفعــة الشــهرية لعضــو البطاقــة بترتيــب االســتخدام التالي: 

أ. خطة التقســيط.  

ب. تحويــل رصيد.  

ج. معامــات أفراد.  

د. معامــات نقدية.  

20.  أي دفعــة يســددها عضــو البطاقــة للبنــك بمــا يزيــد علــى المبلــغ المســتحق ال تعتبــر 
تســوية معجلــة لخطــة التقســيط ويحتجــز المبلــغ الزائــد علــى أنــه رصيــد بالســالب إذا لــم 
يكــن هنــاك مبلغــً مســتحقً علــى البطاقــة. وفــي حــال وجــود مســتحقات علــى البطاقــة، 

تســوى بنــاًء علــى ذلــك.

مــن  متتالييــن  شــهريين  لقســطين  الكاملــة  الدفعــة  البطاقــة  عضــو  يســدد  لــم  إذا    .21
تســهيل القــرض عبــر الهاتــف، يصبــح كل الرصيــد المســتحق إلجمالــي مبلــغ تســهيل 
القــرض عبــر الهاتــف واجــب الســداد فــورًا مــن عضــو البطاقــة وللبنــك الحــق فــي المطالبــة 
بســداده واســترداده فــورًا. وال يعــد البنــك مســؤوالً عــن أي إجــراءات ومطالبــات وخســائر 
أو  يتكبدهــا  قــد  ومصروفــات  ورســوم  القانونيــة(  التكاليــف  ذلــك  فــي  )بمــا  وتكاليــف 

يتحملهــا عضــو البطاقــة بســبب البرنامــج.

22.  إذا انتــوى عضــو البطاقــة إغــاق حســاب البطاقــة، ٌيســتحق حينئــذ علــى عضــو البطاقــة 
أي مبلــغ غيــر مفوتــر فيمــا يتعلــق بإجمالــي تســهيل القــرض عبــر الهاتــف. ويصبــح كافــة 

الرصيــد المســتحق لحســاب البطاقــة واجــب الســداد مــن عضــو البطاقــة.

23. ال ُتقــدم أي ميــزة الســترداد النقــود فيمــا يتعلــق بتســهيل القــرض عبــر الهاتــف المشــمول 
بالبنــد رقــم 27.

24.  بموجــب إنجــاز معالجــة طلــب تســهيل القــرض عبــر الهاتــف ســواء علــى أســاس ورقــي 
أو إلكترونــي يؤكــد عضــو البطاقــة أن جميــع المعلومــات التــي قدمهــا صحيحــة ودقيقــة 
وحديثــة للغايــة وأن عضــو البطاقــة قــد قــرأ وفهــم ويوافــق علــى االلتــزام بهــذه األحــكام 
والشــروط. ويجــوز للبنــك فــي أي وقــت أن يطلــب أي معلومــات إضافيــة كمــا قــد يعــد 

ــً علــى نحــو معقــول. ويمتثــل عضــو البطاقــة فــورًا ألي مــن تلــك الطلبــات. ضروري

25.  يحتفــظ بالـبـنـــك بالحــق فــي أن يعــدل أو يكمــل، أو كا األمريــن معــً وحســب مــا يتــراءى 
لــه علــى نحــو مطلــق، هــذه األحــكام والشــروط فــي أي وقــت بتقديــم إخطــار مســبق 
ــة  ــق التـكـمــيـلـيـ ــات أو الــمــاحـ ــلك التـعــديـ لعضــو البطاقــة األساســية. وينشــر أي مــن تـ

. www.uab.ae :علــى المـوقـــع اإللكـتـرونـــي للـبـــنك

26.  إضافــة لمــا ذكــر أعــاه، يســتمر تطبيــق األحــكام والشــروط العامــة للبنــك وغيرهــا مــن 
أحــكام وشــروط البطاقــات االئتمانيــة علــى تســهيل القــرض عبــر الهاتــف. يرجــى زيــارة 

الموقــع اإللكترونــي  www.uab.ae لاطــاع علــى هــذه األحــكام والشــروط.

األخــرى  األحــكام والشــروط  بالكامــل باإلضافــة لجميــع  األحــكام والشــروط  27. تطبــق هــذه 
والتســهيات  بالخدمــات  يتعلــق  فيمــا  األساســية  البطاقــة  عضــو  علــى  بهــا  المعمــول 
لقبــول  البنــك وتســهياته  تقديــم خدمــات  البنــك. ويخضــع  مــن  التــي يحصــل عليهــا 
عضــو البطاقــة األساســية لجميــع األحــكام والشــروط ذات الصلــة. ويســفر عــدم قبــول 

األحــكام والشــروط أو اإلخــال بهــا عــن ســحب تلــك الخدمــات أو التســهيات فــورًا.

17.  The Card Member shall be liable to pay the LOP monthly installment billed 
to the Statement of Account regardless of the Card Member’s utilization 
or non-utilization of the LOP. If the Card Member kept the LOP unused, 
any principal repayments charged to the Card Account will be credited to 
the Card Account. Fees charged to the Card Account will not be refunded 
to the Card Member.

18.  If the Card Member pays less than the Minimum Payment Due by the 
Payment Due Date specified in the Statement of Account, all fees and 
charges as per this Terms and Conditions and Schedule of Charges will be 
applicable. For the list of applicable credit card fees and charges please 
refer to Schedule of Charges available in the website www.uab.ae.

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.

• In case of default on payment a delayed payment penal charges may 
apply. All fees are inclusive of applicable VAT (value-added tax).

• If you do not meet the repayments/ payments on your credit card on time, 
your credit card will go into arrears. This may affect your credit rating 
(Al Etihad Credit Bureau) and may limit your ability to access financing in 
future.

• If default persists in case of not receiving payments as per schedule and 
agreed terms, UAB may initiate action for recovery, restrict usage and 
accessibility to services and or legal action.

19.  The Card Member’s monthly payment will be adjusted in the following  
order of usage:

a. Installment Plan
b. Balance Transfer
c. Retail Transactions
d. Cash Transactions
20.  Any payment that is in excess of the due amount by the Card Member 

to UAB will not be considered as an accelerated settlement of the 
installment plan and the excess amount will be retained as a negative 
balance If there is no outstanding on the card. In case of outstanding in 
card it will be adjusted accordingly.

21. If the Card Member fails to make full payment of two consecutive LOP 
monthly installments, the entire outstanding balance of the total LOP 
amount shall immediately become due and payable by the Card Member, 
and UAB shall have the right to demand and recover the immediate 
payment thereof. UAB will not be responsible or liable for any actions, 
claims, damages, costs (including legal cost), charges and expenses which 
a Card Member may suffer, sustain or incur by way of the Program.

22.  If the Card Member intends to close the Card Account then any unbilled 
amount of the Total LOP will be immediately due to the Card Member. 
The entire outstanding balance of the Card Account shall immediately 
become due and payable by the Card Member.

23. No Cashback will be given for Loan on Phone as covered in Clause 27. 
24.   By completing the LOP application process whether in a paper-based or 

electronic form, the Primary Card Member confirms that all information 
provided by them is true, accurate and up-to-date and the Primary Card 
Member has read, understood and agrees to be bound by these Terms & 
Conditions. The Bank may, at any time, request any additional information 
as reasonably necessary and the Primary Card Member shall promptly 
comply with any such requests.

25. UAB reserves the right, at its absolute discretion, to amend and/or 
supplement these terms and conditions at any time by giving prior 
notification to the Primary Card Member. Any such amendments or 
supplements shall be provided on UAB website: www.uab.ae. 

26.  In addition to the above, the Bank’s General Terms & Conditions and other 
credit Card related Terms and Conditions continue to apply for the Loan 
on Phone.  Please visit www.uab.ae to access these Terms and Conditions.

27.  These Terms & Conditions shall apply in full and in addition to all other 
terms and conditions applicable to the Primary Card Member in 
connection with its services and facilities from the Bank. The provision 
of all services and facilities offered by the Bank is subject to the Primary 
Card Member’s acceptance of all related terms and conditions. Non-
acceptance or breach of the Terms & Conditions shall result in the 
immediate withdrawal of such services or facilities.
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If Card Member availed LOP with no Retail Transaction on the credit card.
Sample Illustration of Charges:

إذا انتفــع عضــو البطاقــة بتســهيل القــرض عبــر الهاتــف مــع عــدم وجــود أي معاملــة أفــراد علــى 
البطاقــة االئتمانيــة

نموذج توضيحي للرسوم:

مبلغ تسهيل التقسيط عبر الهاتف

رسم المعالجة

سعر الفائدة الشهري

مدة االستحقاق

القسط الشهري المعاد لتسهيل 
التقسيط عبر الهاتف

10,000 درهم إماراتي

% 0.99  

2.10% بحد أدنى أو 210 درهم إماراتي أيهما أعلى 

12 شهرًا

932,33 درهمً إماراتيً

AED 10,000 
2.10% or AED 210 
whichever is higher 

0.99 % 

12 Months

AED 932.33

Amount of LOP

Processing Fee

Monthly Interest Rate

Tenure

LOP Monthly EMI

على فـــرض أن الحــد األدنـــى للسـداد 
يبـلــغ  5 % ورسم معالجة طلب تسهيل 
التقسيط عبر الهاتف مدرج في كشف 

الفواتير نفسه

المــبــلــغ المــسـتـحـق )القـسـط الـشـهـري 
المعادلتسهـيـل الـتـقـسـيـط عبـر الهـاتـف 

+ الحد األدنى للسداد بواقع % 5(

210 درهم * 5 % = 10.50 درهمً إماراتيً

942.83 درهمً إماراتيً

AED 210*5% = AED 10.50

AED 942.83

Assuming Minimum payment is 
5% and the LOP processing fee is 
included in same billing statement

Due Amount ( LOP EMI + 5% min. 

payment )

Due Amount = LOP Monthly EMI +5% Min Repayment of Retail 
Purchase

If Card Member has done retail transactions and Availed LOP :

المبلغ المستحق = القسط الشهري المعادلتسهيل التقسيط عبر الهاتف + الحد األدنى 
لدفعة مشتريات األفراد بواقع % 5 

إذا كان عضو البطاقة قد أجرى معامالت أفراد واستفاد من تسهيل التقسيط الشهري عبر الهاتف:

متشربات أفراد

عدد
األقساط

خدمات 
البطاقات على 
اإلنترنت ) د إ(

الحد األدنى 
للتسديد 

)د إ(

رسم التمويل 
المفوتر )د إ(

الحد األدنى للسداد

القسط الشهري المعاد لتسهيل 
التقسيط عبر الهاتف

رسم التمويل المفوتر

5,000 درهم إماراتي

932,33 درهمً إماراتيً

% 5 

% 3.19 

15000.00250.00151.531182.331 5,000.00 250.00 151.53 1,182.33

24901.53245.08148.541177.412 4,901.53 245.08 148.54 1,177.41

34804.99240.25145.621172.583 4,804.99 240.25 145.62 1,172.58

44710.36235.52142.751167.854 4,710.36 235.52 142.75 1,167.85

54617.58230.88139.941163.215 4,617.58 230.88 139.94 1,163.21

64526.64226.33137.181158.676 4,526.64 226.33 137.18 1,158.67

74437.49221.87134.481154.217 4,437.49 221.87 134.48 1,154.21

84350.09217.50131.831149.848 4,350.09 217.50 131.83 1,149.84

94264.42213.22129.231145.559 4,264.42 213.22 129.23 1,145.55

104180.43209.02126.691141.3510 4,180.43 209.02 126.69 1,141.35

114098.10204.90124.191137.2411 4,098.10 204.90 124.19 1,137.24

124017.38200.87121.751133.2012 4,017.38 200.87 121.75 1,133.20

AED 5,000 

5%

AED 932.33

3.19%

Retail Purchase

Minimum Repayment

LOP Monthly EMI

Billed Finance Charge

No of 
Install
ment

Card O/S 
(AED)

Min. 
Repayment 

(AED)

Billed 
Finance 
Charge
(AED)

Due Amount 
inclusive of LOP 

EMI  (AED)

المبلغ المستحق شاماًل 
القسط الشهري المعاد 
لتسهيل التقسيط عبر 

الهاتف )د إ(

UA
B 

 L
O

P 
 T

&
C 

V.
 1

.0
 A

UG
 2

02
2

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

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

After LOP:

فــي حــال التعثــر فــي الســداد ُيفــرض علــى البطاقــة رســم التأخــر فــي الســداد وقــدره 230 درهمــً 
إماراتيــً + % 5 ضريبــة قيمــة مضافــة.

لاطــاع علــى قائمــة ســعر البطاقــة االئتمانيــة المعمــول بــه يرجــى الرجــوع لجــدول الرســوم المتــاح 
www.uab.ae علــى الموقــع اإللكترونــي

بعد تسهيل التقسيط عبر الهاتف:

خدمات البطاقات االئتمانية على اإلنترنت

المبلغ المستحق

الحد األدنى للسداد

3938.26 درهم إماراتي

196.91 درهم إماراتي

% 5 

AED 3,938.26

AED 196.91

5%

Credit Card O/S 

Due Amount

Minimum Repayment

http://www.uab.ae


األسئلة الشائعة عن خدمة التقسيط عبر الهاتف
FAQ for Loan on Phone (LOP)

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

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

b. Call center.

c. Mobile banking.

4. Can a Supplementary credit card holder avail LOP?
No. This service can be availed by a Primary Credit Card holder only.

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

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.

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.

9. Do Customers earn cashback on LOP?
No, Customers do not earn cashback for LOP transaction.

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:

LOP 3 Months 6 Months 9 Months 12 Months

Flat Interest Rate 1.90% 0% 1.29% 0.99%

Upfront Processing Fee 2.10% or 
AED 210*

3.15% or 
AED 315*

2.10% or 
AED 210*

2.10% or 
AED 210*

Early Closure Fee 1.05% or 
AED 105*

AED 
262.5

1.05% or 
AED 105*

1.05% or 
AED 105*

* Whichever is higher

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

United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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1. ماهــو القرض عبر الهاتف؟

القــرض عبــر الهاتــف خدمــة بنكيــة تتيــح للعميــل أن يأخــذ حــد بطاقتــة االئتمانيــة نقــدًا إلــى 
ــة. ــة علــى بطاقتهاالئتماني حســابه. يمكنــه تســديد االقســاط شــهري ا معادل

2. مــا هــو الحد األدنى و الحد األقصى للمبلغ الــذي يمكن للعميل اقتراضه؟

تخضــع  االئتمانيــة.  للبطاقــة  المتــاح  حــد  مــن   80 وحتــى%  إماراتــي  درهــم   1000 األدنــى  الحــد 
المتحــد. العربــي  البنــك  لموافقــة 

ــة  ــن خدم ــتفادة م ــتخدامها لالس ــل اس ــن للعمي ــي يمك ــوات الت ــي القن ــا ه 3. م
ــف؟ ــر الهات ــرض عب الق

* الخدمــات المصرفيــة عبر اإلنترنت.

* مركــز االتصــال خدمة العماء.

* الخدمــة المصرفيــة عبر الهاتف.

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

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

5. ماذا لو ســدد العميل كامل المبلغ قبل القســط األخير؟

العميــل الــذي يقــوم بــأي مدفوعــات إضافيــة علــى علــى البطاقــة االئتمانيــة ســيتم التعديــل 
ــة. يجــب  ــى االســتخدام. فــي حــال رغــب العميــل فــي إغــاق الصفقــة بدفعــة إضافي ــاء عل بن
ــي المتحــد.  ــق االتصــال بخدمــة العمــاء للبنــك العرب عليــه طلــب تســوية الصفقــة عــن طري
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6. مــا هــي المــدة التــي يســتغرقها تحويــل مبلــغ خدمــة قــرض عبــر الهاتــف مــن 
بطاقــة االئتمــان إلــى حســاب البنــك العربــي المتحــد؟

ستتم إضافة األموال إلى حساب البنك العربي المتحد الخاص بالعميل في غضون يومي عمل.

7. مــاذا لــو لــم يســتخدم العميــل المبلــغ مــن خدمــة قــرض عبــر الهاتــف بعــد 
االســتفادة مــن الصفقــه؟

فــي  المتوفــر  الهاتــف  عبــر  القــرض  لمبلــغ  الشــهرية  األقســاط  دفــع  العميــل  علــى  يتعيــن 
ال. أم  لألمــوال  العميــل  اســتخدام  عــن  النظــر  بغــض  االئتمــان.  بطاقــة  كشــف 

ــدة  ــداد لم ــن الس ــى م ــد األدن ــداد الح ــي س ــل ف ــل العمي ــدث إذا فش ــاذا يح 8. م
شــهرين؟

ســيتم إلغــاء قــرض عبــر الهاتــف ويصبح الرصيد اإلجمالي مســتحقا كمســتحق بيع بالتجزئه.

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

ال يكســب العماء اســترداد نقدي على معاملة قرض عبر الهاتف.

ــر  ــرض عب ــة ق ــى خدم ــا عل ــيتم تطبيقه ــي س ــف الت ــوم و التكالي ــي الرس 10. ماه
ــف؟ الهات

ــدة الشــهرية علــى خدمــة قــرض عبــر الهاتــف. باإلضافــة إلــى ســداد  ســيتم فــرض ســعر الفائ
مبالــغ رأس المــال و الرســوم .

الخطــط المتاحــة لمــدة 3 و 6 و 9 و 12 شــهرًا. رســوم الخدمــة و الفائــدة المفروضــة كما يلي:

Months 3Months 6Months 9Months 12قرض عبر الهاتف

0.99%1.29% 0  %1.90%معدل فائدة ثابتة

2.10%  أو رسوم المعالجة
210 درهم *

3.15%  أو 
315 درهم *

2.10%  أو 
210 درهم *

2.10%  أو 
210 درهم *

1.05%  أو رسوم اإلغاق المبكر
1.05%  أو 262.5 درهم105 درهم *

105 درهم *
1.05%  أو 

105 درهم *

* أيهما أعلى
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