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Aafaq Credit Cards – FAQ’s  األسئلة الشائعة -بطاقات االئتمان من آفاق 

  

Aafaq Credit Card Eligibiltiy  االئتمانيةالحصول على بطاقة آفاق  أهلية 
  

1. How to apply for credit card if company is not 

listed with Aafaq Islamic Finance? 

على بطاقة ائتمان إذا لم تكن لحصول اكيف يمكن التقدم بطلب  -1

 آفاق اإلسالمية للتمويل؟لدى الشركة ُمدرجة 
 

Listing the company is mandatory requirement as per Aafaq 

policy to be eligible for a credit card. However, we do 

recommend and have a process for listing the non-listing 

companies. Considering the customers, we can initiate the 

listing process in order to get new customers.  

لسياسة آفاق كي تستحق الحصول على  وفقا   إلزاميا   شرطا  يُعد إدراج الشركة 

ومع ذلك، فإننا نوصي ونقوم بعملية إدراج الشركات غير . بطاقة ائتمان

يمكننا بدء عملية اإلدراج من أجل  نهفإوبالنظر إلى العمالء، . المدرجة

 .جددالعمالء المزيد من الالحصول على 
 

  

2. What limit will be provided for salary AED 

5,000? 

درهم  0555ما هو الحد األدنى الذي سيُقدَّم للرواتب التي تبلغ  -2

 إماراتي؟

Our minimum salary criteria is AED 8000 and above. Assigning 

credit limit is based on evaluation of other factors such as 

company you work for, past financial performance history with 

other banks/fiancé institutions, your income to liability ratio will 

also be considered. Based on these factors credit limit can vary 

from minimum AED 8,000 up to AED 16,000. 

ويستند تعيين . درهم إماراتي فما فوق 0888الحد األدنى لمعايير الراتب هو 

عوامل أخرى مثل الشركة التي تعمل بها، عدة االئتماني إلى تقييم  الحد

 وسجل األداء المالي السابق مع البنوك أو المؤسسات التمويلية األخرى، كما

وبناء  على هذه العوامل، يمكن أن . نسبة دخلك إلى التزاماتكويتم مراعاة 

 61888درهم إماراتي كحد أدنى إلى  0888االئتماني من  الحديتراوح 

 .درهم إماراتي

  

3. Is there a credit card for age of 18 years? 3-  سنة؟ 11هل هناك بطاقة ائتمان لألشخاص في سن 

Aafaq offer credit cards to all UAE residents who are above the 

age of 21. The occupation of the customer should be either 

salaried or self-employed. However, a supplementary credit card 

can issued to any UAE resident above the age of 18, after 

request from the primary cardholder, irrespective of Salaried or 

self-employed.  

تقدم آفاق بطاقات االئتمان لجميع المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ويجب أن تكون وظيفة العميل إما براتب . سنة 16الذين تزيد أعمارهم عن 

مان إضافية ألي ومع ذلك، يمكن إصدار بطاقة ائت. أو يعمل لحسابه الخاص

سنة،  60شخص مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة يزيد عمره عن 

، بغض النظر عما إذا كانوا ةوذلك بعد طلب من حامل البطاقة األساسي

 .يتقاضون رواتب أو يعملون لحسابهم الخاص

  

4. Do I get a credit card if I had no credit history 

with Aafaq? 

يمكنني الحصول على بطاقة ائتمان إذا لم يكن لدي سجل هل  -4

 ائتماني مع آفاق؟

Having a credit history with Aafaq is not at a mandatory 

requirement. Anyone who is a resident of UAE, above the age of 

21 and who has a regular income can apply for a credit card with 

us. 

حيث يمكن ألي شخص . شرطا  إلزاميا  ال يُعد امتالك سجل ائتماني مع آفاق 

سنة ولديه دخل  16مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويزيد عمره عن 

 .منتظم التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان معنا

  

5. Can I have more than one supplementary 

Credit card for family members? 

إضافية ألفراد ة هل يمكنني الحصول على أكثر من بطاقة ائتماني -0

 العائلة؟

Yes, you can have more than one supplementary credit card for 

your family members. Supplementary credit cards can be issued 

for the following relationship types, but should have valid UAE 

Emirates ID or Visa. You can apply for supplementary card for 

your Parent, Sibling, Spouse, Child. 

. أجل، يمكنك الحصول على أكثر من بطاقة ائتمانية إضافية ألفراد عائلتك

يمكن إصدار بطاقات ائتمان إضافية ألنواع العالقات التالية، إال أنه يجب أن 

ويمكنك التقدم بطلب . سارية إقامةديك بطاقة ُهوية إماراتية أو يكون ل

 .وألطفالك( زوجك)للحصول على بطاقة إضافية لوالديك وأشقائك وزوجتك 

  

6. What are few ways to avoid credit card 

penalties? 

 بطاقة االئتمان؟ غراماتما هي الطرق القليلة لتفادي  -6

Credit card penalties can be avoided by keeping the below basic 

steps in mind: 
بطاقة االئتمان عن طريق وضع الخطوات  الغرامات علىيمكن تجنب 

 :األساسية التالية في االعتبار
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i. Know your minimum payment amount and payment 

due date and ensure payments are made on or before 

the due date 

عرفة الحد األدنى لمبلغ الدفعة وتاريخ استحقاق السداد والتأكد م (6

 من سداد المدفوعات في تاريخ االستحقاق أو قبله

ii. Activate and set up direct debit facility on your credit 

card to avoid missed payment charges. 
تنشيط ووضع تسهيل الخصم المباشر على بطاقة االئتمان  (1

 .الخاصة بك لتفادي رسوم الدفع الفائتة

iii. Monitor your transactions and transaction SMS alerts 

to ensure you are not exceeding the assigned credit 

limit on your card. 

مراقبة معامالتك وتنبيهات الرسائل النصية القصيرة لمعامالتك  (3

 .المخصص لبطاقتكاالئتماني  حداللضمان عدم تجاوزك 

  

7. Can I do shopping online, using Aafaq credit 

card? 

 ؟االئتمانية عبر اإلنترنت باستخدام بطاقة آفاق التسوقهل يمكنني -7

Yes you can, with Aafaq 3D secure protection for all your 

online transactions you enjoy total security when you shop 

online at participating online merchants. All you need to do is to 

enter a one-time Authentication Code when you pay with your 

Aafaq Credit Card. This Authentication Code will be sent to you 

as an SMS on your registered mobile number or email address. 

من آفاق على  نظام األمان ثالثي األبعادنعم، يمكنك ذلك، فمع تطبيق خدمة 

 تستمتع بالحماية الكاملة عند التسوق  فإنك جميع معامالتك عبر اإلنترنت،

كل ما عليك فعله هو إدخال رمز . التجار المشاركين عبر اإلنترنت لدى

 ،لمرة واحدة عند الدفع باستخدام بطاقة آفاق االئتمانية الخاصة بك لتحققا

إليك في رسالة قصيرة على رقم هاتفك المتحرك المسجل  والذي سيتم إرساله

 .أو عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك

  

8. How can I get a credit card statement for one 

year? 

لمدة عام  االئتمانبطاقةلكيف يمكنني الحصول على كشف حساب  -1

 واحد؟

You can request your statements for up to one year through 

calling our call centre on 600502006. Your statement request 

processing will be charged to you as per credit card schedule of 

charges.  

يمكنك طلب كشوفات حسابك لمدة تصل إلى عام واحد عن طريق االتصال 

وفق ا لجدول  سيتم فرض رسوم. 600502006بمركز االتصال لدينا على 

 .رسوم بطاقة االئتمان

  

9. Your purchases abroad are protected, if paid 

using my credit card. 

يتم حماية مشترياتك في الخارج، وذلك في حال الدفع باستخدام  -9

 .بطاقة االئتمان الخاصة بي

All Aafaq credit cards are CHIP & PIN compliant which 

provides you with greater security. CHIP & PIN technology 

uses an embedded micro CHIP to encrypt account information, 

making it more difficult for unauthorized users to copy or access 

data. This can reduce fraud on lost, stolen, and counterfeit 

Cards. When you use a CHIP Card, the transaction is validated 

when you enter a unique PIN that is known to you only. 

ورقم  الشريحة اإللكترونيةنظام إن جميع بطاقات آفاق االئتمانية تعمل وفق 

 حيث أنهما يستخدمان. مما يضمن لك مزيد ا من األمان إثبات الشخصية

رقاقة إلكترونية مصغرة لتشفير معلومات الحساب، مما يزيد من صعوبة 

ويمكن أن . نسخ المستخدمين غير المصرح لهم للبيانات أو الوصول إليها

يقلل ذلك من عمليات النصب التي تتم باستخدام البطاقات المفقودة 

صحة  ، يُتحقَّق منالشريحة اإللكترونيةفعندما تستخدم . والمسروقة والمزيفة

 .الفريد الذي تعرفه أنت وحدك رقم إثبات الشخصيةالمعاملة عند إدخال 

  

Easy Payment Plans (0%)  (٪5) بمعدل ربحخطط السداد الميسر 

  

10.  0% profit rate Easy Payment Plan on Aafaq 

credit cards. 

آفاق ٪ على بطاقات 5 ربحخطة السداد الميسر بمعدل  -15

 .يةاالئتمان

0% profit rate Easy Payment Plan allows you to convert your 

Credit Card purchases made at select outlets in convenient 

monthly Instalments at no monthly profit rate. Visit aafaq.ae to 

view our merchant outlet list for 0% Easy Payment Plan. 

٪ تتيح لك تحويل مشتريات بطاقتك 8 ربحخطة السداد الميسر بمعدل 

االئتمانية التي تُجرى في منافذ محددة بأقساط شهرية مريحة دون أي معدل 

لعرض قائمة منافذ التجار لخطة السداد  إلى aafaq.ae بزيارة قم ربح

 .٪8الميسر 

 

This plan is available with two schemes. 

 

 .الخطة في نظامينتتوفر هذه 

a. Mazaya EPP: 0% profit rate and Zero process fee for 

transaction done with “Mazaya program” merchants. 

٪ وبدون رسوم خدمة 8 ربحمعدل : مزاياخطط السداد الميسر  أ 

 ".مزايابرنامج "تجار  لدىللمعامالت التي تُجرى 

b. Normal EPP: 0% profit rate and fixed processing fee 

for transactions done with merchant other than Mazaya 

٪ ورسوم خدمة ثابتة 8ربح معدل : خطط السداد الميسر العادية ب 

 .مزايابرنامج  مدرج في تاجر غير لدىللمعامالت التي تُجرى 
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program.   

  

11. What is a Normal Easy Payment Plan (EPP) 

on Credit Card? 

 ما هي خطة السداد الميسر العادية على بطاقة االئتمان؟ -11

A normal Easy Payment Plan gives you flexibility to convert 

any retail purchase above AED 1000 at a 0% profit rate, with a 

small one time processing fee and a repayment option from 3 to 

12 months instalments. 

مرونة في تحويل أي عملية شراء " العادية"تمنحك خطة السداد الميسر 

٪، برسوم خدمة 8ربح درهم إماراتي بمعدل  6888بالتجزئة تزيد عن 

ا 61إلى  3تُدفع لمرة واحدة وخيار سداد من  رمزية  .شهر 

  

12. What is a “Mazaya program” Easy Payment 

Plan (EPP) on Credit Card? 

على بطاقة " مزايابرنامج "ما هي خطة السداد الميسر  -11

 االئتمان؟

A Mazaya program Easy Payment Plan gives you flexibility to 

convert any retail purchase above AED 1000 done at any of the 

Mazaya program merchants at a 0% profit rate and NO 

processing fee, with a repayment option from 3 to 12 months 

instalments. For Mazaya program merchant list, please visit our 

website www.Aafaq.ae 

مرونة في تحويل أي عملية " مزايابرنامج "تمنحك خطة السداد الميسر 

أي من تجار  لدىدرهم إماراتي تُجرى  6888شراء بالتجزئة تزيد عن 

إلى  3٪ وبدون رسوم خدمة، مع خيار سداد من 8 ربحبسعر  مزايابرنامج 

، يرجى زيارة موقعنا مزايالبرنامج  التجارللحصول على قائمة . شهرا   61

  .aeAafaqwww.اإللكتروني 

  

13. What is the eligibility and how can I apply 

for an Easy Payment Plan (EPP) on my Credit 

Card. 

ما هي األهلية وكيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على خطة  -13

 السداد الميسر على بطاقة االئتمان الخاصة بي؟

Your any transaction above AED 1000, which is posted to your 

card but not published in statement (EPP to be done before it 

gets statemented), will be eligible for EPP.  You can avail an 

Easy Payment Plan through a call our 24/7 call centre on 

600502006. 

درهم، تُدفع باستخدام بطاقتك دون إدراجها في  6888في أي معاملة تتجاوز 

، (تنفيذ خطة السداد الميسر قبل الحصول على كشف حساب)كشف الحساب 

ويمكنك االستفادة من . ستكون مستحقة للحصول على خطة السداد الميسر

وب خطة السداد الميسر من خالل االتصال بمركز االتصال الخاص بنا المنا

 . 600502006على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على 

  

14. What is the timeframe to process an Easy 

Payment Plan request on Credit Cards? 

طلب الحصول على خطة السداد  لمعالجةما هو اإلطار الزمني  -14

 الميسر على بطاقات االئتمان؟

Your Easy payment plan request will be processed within 2 

business days and will reflect in your next statement.  
طلب خطة السداد الميسر الخاص بك في غضون يومي عمل  ستتم معالجة

 .وسيظهر في كشف حسابك التالي

  

15. Are there any terms & conditions to avail an 

Easy Payment Plan (EPP) on my Credit Card. 

هل توجد أي شروط وأحكام للحصول على خطة السداد الميسر  -10

 على بطاقة االئتمان الخاصة بي؟

To view a detailed list of Terms and Conditions or visit our 

website www.Aafaq.ae for the same. 

 موقعنا زيارة يُرجى واألحكام بالشروط مفصلة قائمة على لالطالع

 .www.Aafaq.ae اإللكتروني

  

16. Fees to apply for a 0% Easy Payment Plan 

on my Credit Card. 

٪ 5 بمعدل ربحرسوم التقدم للحصول على خطة سداد سهلة  -16

 .على بطاقتي االئتمانية

This plan is available with two schemes. تتوفر هذه الخطة لنظامين. 

c. Mazaya EPP: 0% profit rate and Zero process fee 

for transaction done with “Mazaya program” 

merchants. 

٪ وبدون رسوم خدمة 8ربح معدل : مزاياخطط السداد الميسر  ج 

 ".مزايابرنامج "تجار  لدىللمعامالت التي تُجرى 

d. Normal EPP: 0% profit rate and predefined 

processing fee for transactions done with merchant 

other than Mazaya program merchants.  

٪ ورسوم خدمة ثابتة 8ربح معدل : خطط السداد الميسر العادية د 

برنامج مدرج في تاجر آخر غير  لدىللمعامالت التي تُجرى 

 .مزايا

  

http://www.aafaq.ae/
http://www.aafaq.ae/
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Details of charges are as below, for full credit card Schedule of 

Charges اإللكتروني موقعنا زيارة www.Aafaq.ae. 

 

تفاصيل الرسوم على النحو التالي، وللحصول على جدول رسوم بطاقة 

  .www.Aafaq.ae اإللكتروني موقعنا زيارة  االئتمان كاملة

Facility Min. Amount 
(AED) 

Max. Amount 
(AED) 

Tenure 

(Months) 

EPP Profit 

Rate % 

Processing 

Fee (AED) 

Payment Holiday 

Fee (AED) 

 الحد األدنى للمبلغ التسهيل

(درهم إماراتي)  

الحد األقصى 

 للمبلغ

(درهم إماراتي)  

 مدة السداد

(األشهر)  

النسبة المئوية 

لمعدل أرباح خطة 

 السداد الميسر

 رسوم الخدمة

درهم )

(إماراتي  

 رسوم تأجيل السداد

(درهم إماراتي)  

Mazaya EPP 

خطط السداد 

 الميسر فائدة
1,000 

Transaction 

amount 

 مبلغ المعاملة
3,6,9,12 0% 0 300 

Normal EPP 

خطط السداد 

 الميسر العادية
1,000 

Transaction 

amount 

 مبلغ المعاملة
3,6,9,12 0% 250 300 

 

 

17. Tenure options available for a 0% Easy 

Payment Plan. 

 

 .٪5 بمعدل ربحخيارات المدة المتاحة لخطة السداد الميسر  - 17

 

0% Easy Payment Plan is available for tenor of 3, 6, 9 & 12 

months.  

ا 61و 9و 1و 3٪ لمدة 8 بمعدل ربحتتوفر خطة السداد الميسر   .شهر 

  

18. What is payment holiday plan on EPP? 11- ما هي خطة تأجيل السداد في خطة السداد الميسر؟ 

As a special benefit, we have created a payment holiday month 

on you EPP, where if customer opts for payment holiday plan on 

EPP by paying a nominal payment holiday fee, then the EPP 

instalment will be postponed by one month on any EPP tenor. 

Eg. if you choose 3 months tenure, customer will be provided 4 

months tenure with first month as no EMI payment, therefore 

the EMI’s will start from 2
nd

 month onwards.   

تأجيل سداد على خطة السداد الميسر الخاصة بك، كميزة خاصة، فقد وضعنا شهر 

حيث إذا اختار العميل خطة تأجيل السداد على خطة السداد الميسر من خالل دفع 

رسوم تأجيل سداد رمزية، فسيؤجل قسط خطة السداد الميسر لمدة شهر واحد على 

ثة فعلى سبيل المثال، إذا اخترت مدة سداد ثال. أي استحقاق لخطة السداد الميسر

أشهر دون دفع القسط الشهري المتساوي في أول  4أشهر، فسيتم منح العميل مدة 

ا من الشهر الثاني وما بعده  .شهر، حيث سيبدأ دفع القسط الشهري المتساوي بدء 

  

19. Is the “Payment holiday plan” applicable on 

any other purchases? 

 شتريات أخرى؟على أي م" خطة تأجيل السداد"هل تطبق  -19

NO, payment holiday plan is only applicable on EMI plans, like 

Balance Transfer (BT), Easy Payment Plans (FOP), and Finance 

on Phone (FOP) plans. All other retail purchases and cash 

purchases are not applicable for this plan. 

ال، يقتصر تطبيق خطة تأجيل السداد على خطط األقساط الشهرية المتساوية، مثل 

وال تنطبق جميع . عبر الهاتفتحويل الرصيد، خطط السداد الميسر، وخطط التمويل 

 .مشتريات التجزئة والمشتريات النقدية األخرى على هذه الخطة

  

20. Condition for closure, prepay or cancel 

existing 0% Easy Payment Plan on credit card, 

and will there be a charge. 

٪ الموجودة 5 بمعدل ربح شروط إغالق خطة السداد الميسر -15

 على بطاقة االئتمان أو دفعها مسبقًا أو إلغائها، وهل يوجد رسوم؟

Yes, you can prepay or cancel or close the total Easy Payment 

Plan (EPP) in one lump sum prepayment. However, there will 

be a EPP Foreclosure/Cancellation/Prepayment Fee (check 

credit card Schedule of Charges) to process such requests, as 

well as requests based on account refund or void transactions. 

إلغاء أو إغالق إجمالي خطة السداد الميسر بدفع إجمالي نعم، يمكنك الدفع المسبق أو 

ا ومع ذلك، سيكون هناك رسوم على إغالق خطة السداد . المبلغ مرة واحدة مقدم 

هذه  لمعالجة( راجع جدول رسوم بطاقة االئتمان)الميسر أو إلغائها أو دفعها مسبق ا 

االسترداد أو المعامالت الطلبات، باإلضافة إلى طلبات اإللغاء التي تتعلق بعملية 

 .الباطلة

  

21. Timeframe to process a foreclosure, 

prepayment or cancellation request on existing 

0% Easy Payment Plan on credit card. 

بمعدل طلب غلق خطة السداد الميسر  معالجةلاإلطار الزمني  -11

 .دفعها مسبًقا أو إلغائها٪ الموجودة على بطاقة االئتمان أو 5ربح 

The 0% Easy Payment Plan closure would take a minimum of 2 

working days from the date of request. 

٪ ما ال يقل عن يومي عمل من 8 بمعدل ربح قد يستغرق إغالق خطة السداد الميسر

 .تاريخ الطلب

  

22. Eligibility for SaveBack on transactions 

converted to 0% Easy Payment Plan(s) on Credit 

ل إلى خطة  -11 استحقاق االسترداد النقدي على المعامالت التي تُحوَّ

 .٪ على بطاقة االئتمان5 معدل ربحبالسداد الميسر ( خطط)
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Card. 
Transactions converted to 0% Easy Payment Plan will still earn 

SaveBack.  

٪ تستحق االسترداد 8 بمعدل ربحستظل المعامالت المحولة إلى خطة السداد الميسر 

 .النقدي

  

23. Can a secondary cardholder apply for a 0% 

Easy Payment Plan? 

التقدم للحصول على خطة  ةهل يمكن لحامل البطاقة الثانوي -13

 ٪؟5 معدل ربحبسداد ميسر 

No, only a primary Cardholder can apply/request for 0% Easy 

Payment Plan on primary card. 

فقط أن يطلب أو يتقدم بطلب للحصول على خطة  ةال، يمكن لحامل البطاقة األساسي

 .٪ على البطاقة األساسية8 بمعدل ربحسداد ميسرة 

  

24. Do all my purchase transactions on my 

Credit Card can convert into 0% Easy Payment 

Plan? 

في % 5هل يمكن االستفادة من خطة السداد الميسر بربح  -14

 جميع معامالت الشراء على بطاقتي المغطاة؟ 

هل تدخل جميع معامالت الشراء الخاصة بي على بطاقتي االئتمانية 

 ٪؟5 بمعدل ربحفي خطة السداد الميسر 

Yes, only if any of the individual purchase amount of retail 

transaction is equal or above AED 1000 can be converted to 0% 

Easy Payment Plan. 

فقط إذا كان % 8 بمعدل ربحمعاملة إلى خطة السداد الميسر نعم، يمكن تحويل ال

 .درهم إماراتي أو أعلى من ذلك 6888مبلغ الشراء الفردي لمعاملة التجزئة يساوي 

  

25. Once I convert a transaction into a 0% Easy 

Payment Plan on my credit card, will my available 

balance increase corresponding to transaction 

amount placed in Instalments. 

ل معاملة إلى خطة السداد الميسر  -10 ِّ ٪ 5 بمعدل ربحبمجرد أن أحو 

الخاصة بي، فهل سيزيد الرصيد المتاح على بطاقة االئتمان 

 بالتناسب مع مبلغ المعاملة الموضح في األقساط؟

No, the Transaction converted to EPP will be part of your total 

outstanding amount and will not increase your available balance. 

EPP only provides flexibility of repaying the billed amount in 

easy monthly instalments, instead of full payment.  

ا من إجمالي المبلغ  ال، ستكون المعاملة المحولة إلى خطة السداد الميسر جزء 

حيث توفر خطة السداد الميسر . المستحق الخاص بك ولن تزيد من رصيدك المتاح

شهرية ُمريحة، بدال  من سدادها فقط مرونة في سداد المبالغ المطلوبة على أقساط 

 .دفعة واحدة

  

26. Can I cancel or foreclose or prepay my 

existing/ongoing Easy Payment Plan (EPP) on my 

credit card and is there a charge? 

هل يمكنني إلغاء خطة السداد الميسر الحالية أو المستمرة   -16

الخاصة بي أو إغالقها أو دفعها مسبقًا الموجودة على بطاقة االئتمان 

 وهل هناك رسوم؟

You can anytime opt for prepaying the total outstanding of Easy 

Payment Plan (EPP) amount in one lump sum prepayment. 

However, there will be a Foreclosure/Cancellation Fee 

(determined by the bank for that period) to process such 

requests, which will also include cancellation requests on the 

account of refund or void transactions. For details on the 

charges, you can click here to view a credit card schedule of 

charges. 

يمكنك في أي وقت اختيار دفع إجمالي مبلغ خطة السداد الميسر المستحق دفعة 

ا ومع ذلك، سيكون هناك رسوم على إغالق خطة السداد الميسر أو . واحدة مقدم 

هذه الطلبات، والتي  معالجةل( هذه الفترة يحددها البنك عن)إلغائها أو دفعها مسبق ا 

ا طلبات اإللغاء التي تتعلق بعملية االسترداد أو المعامالت الباطلة  .ستشمل أيض 

 .يرجى االطالع على قائمة الرسوم

  

27. What is the timeframe to process an existing 

Easy Payment Plan foreclosure, prepayment or 

cancellation request on my credit card. 

طلب إغالق خطة السداد الميسر  لمعالجةما هو اإلطار الزمني  -17

الموجودة على بطاقة االئتمان الخاصة بي أو دفعها مسبقًا أو 

 إلغائها؟

Easy Payment Plan (EPP) foreclosure/cancellation will take a 

minimum of 2 business days from the time of request. Please 

ensure to pay full dues of the already billed EPP instalments.  

تقديم يستغرق إغالق أو إلغاء خطة السداد الميسر ما ال يقل عن يومي عمل من وقت 

يُرجى التأكد من دفع جميع مستحقات أقساط خطة السداد الميسر المسجلة في . الطلب

 .الفواتير

  

28. Are there any fees to foreclose, prepay or 

cancelling my existing Easy Payment Plan on my 

Credit Card. 

لخطة هل هناك أي رسوم على إغالق أو إلغاء أو الدفع المسبق  -11

 السداد الميسر الحالية الموجودة على بطاقتي االئتمانية؟

Yes, the Cardholder can opt for prepaying the total Credit Card 

Easy Payment Plan outstanding in one lump sum prepayment. 

There will be an Easy payment plan Foreclosure/Cancellation 

نعم، يمكن لحامل البطاقة اختيار الدفع المسبق للمبلغ المستحق على خطة السداد 

 ا  رسوموسيكون هناك . ا  قدممالميسر الموجودة على البطاقة االئتمانية دفعة واحدة 

يحددها البنك عن هذه )على إغالق خطة السداد الميسر أو إلغائها أو دفعها مسبق ا 

https://www.emiratesnbd.com/en/assets/File/EmiratesNBD_Credit_Card_Fees_Charges.pdf
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Fee (determined by the bank for that period) to process such 

requests. For charges please visit our website for credit card 

schedule of charges. 

ولمعرفة الرسوم، يُرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت . هذه الطلبات لمعالجة( الفترة

 .واالطالع على جدول رسوم بطاقات االئتمان

  

29. What are the tenure options available for an 

Instalment Plan on my Credit Card. 

المتاحة لخطة التقسيط الموجودة على  ةالُمدما هي خيارات  -19

 بطاقة االئتمان الخاصة بي؟

Easy Payment Plan gives flexibility to convert any retail 

purchase above AED 1000 at 0% profit rate with a repayment 

option from 3 to 12 months Instalments. 

توفر خطة السداد الميسر مرونة في تحويل أي عملية شراء بالتجزئة تزيد عن 

ا 61إلى  3مع خيار سداد من  ٪8 ربحدرهم إماراتي بمعدل  6888  .شهر 

  

30. Will I be eligible for SaveBack for my 

transactions converted to Instalment Plan(s) on 

my Credit Card?  

معامالتي المحولة إلى خطة  على يمكنني االسترداد النقديهل  -35

 التقسيط الموجودة على بطاقة االئتمان الخاصة بي؟( خطط)

You will earn SaveBack once the transaction is posted to your 

card. Easy Payment Plan is only an action to convert your same 

transactions to EMIs. 

ل المعاملة إلى بطاقتك . سوف تحصل على ميزة االسترداد النقدي بمجرد أن تُرحَّ

 .ويل معامالتك إلى أقساط شهرية متساويةفخطة السداد الميسر هي مجرد إجراء لتح

  

31. Can a secondary cardholder apply for an 

Instalment Plan? 

التقدم بطلب للحصول على  ةهل يمكن لحامل البطاقة الثانوي -31

 خطة تقسيط؟

Only a primary Cardholder can apply/request for an Easy 

Payment Plan on any card.  

فقط أن يطلب أو يتقدم بطلب للحصول على خطة  ةلحامل البطاقة األساسي يمكن

 .السداد الميسر على أي بطاقة

  

32. Are there select merchants with whom I can 

avail Instalment Plans on my credit card? 

يمكنني االستفادة من خطط التقسيط  ينمحددهل هناك تجار  -31

 االئتمان الخاصة بي عند التعامل معهم؟ الموجودة على بطاقة

The Easy Payment Plan for Aafaq credit cards comprises of two 

schemes.  

 .تتكون خطة السداد الميسر لبطاقات االئتمان من آفاق من نظامين

i. Mazaya Plan: Under this the cardholder will be EPP 

offers at selected merchants (Mazaya program 

merchants) that can be availed at 0% profit rate and no 

processing for a specified period, certain amount (above 

AED 1000) and merchants.  

i.  وفق ا لهذه الخطة، سيحصل حامل البطاقة  :مزاياخطط السداد الميسر

تجار برنامج )محددين على عروض خطة السداد الميسر لدى التجار ال

٪ وعدم وجود رسوم 8 ربحالذي يمكن االستفادة منه بمعدل ( مزايا

 .والتجار( درهم 6888فوق )خدمة لفترة محددة، لمبلغ معين 

ii. Normal EPP: Under the second plan, EPP is offered on 

all transactions, which are NOT done with Mazaya 

program merchants, above amt AED 1000, at a 

processing fee as specified by the Aafaq under credit 

card schedule of charges. 

ii. خطة السداد  يتم تقديم وفق ا للخطة الثانية،  :خطة السداد الميسر العادية

، مزاياتجار برنامج  لدىالميسر على جميع المعامالت التي ال تُجرى 

درهم إماراتي، مقابل رسوم خدمة تحددها  6888المبالغ التي تتجاوز 

 .آفاق وفق ا لجدول رسوم بطاقات االئتمان

  

33. How is the monthly amount paid/calculated 

when I have an Easy Payment Plan active on my 

Credit Card. 

كون خطة تاقتطاع المبلغ الشهري عندما / يتم احتساب كيف  -33

 على بطاقتي مفعلة؟ السداد الميسر 

 

The amount to be paid every month "EMI" will be derived by 

dividing the total single transaction amount by the EPP term 

selected (3, 6, 9, 12). The total single transaction amount is 

arrived by verifying the posted transaction amount on the card 

statement with merchant name & date. 

عن طريق قسمة " القسط الشهري المتساوي"المبلغ الذي يجب دفعه شهري ا  يحستب

(. 61أو  9أو  1أو  3)إجمالي مبلغ المعاملة الواحدة على مدة خطة السداد المحددة 

ل إلى إجمالي مبلغ المعامل ة الواحدة عن طريق التحقق من مبلغ المعاملة ويُتوصَّ

 .الُمدرج في كشف البطاقة مع اسم التاجر والتاريخ

The monthly instalments shall be billed to you, starting from the 

following statement date, after the date of EPP request and every 

month thereafter until the total transaction amount is billed in 

full. 

ا من تاريخ الكشف التالي، بعد تاريخ  يجب إرسال فواتير األقساط الشهرية لك، بدء 

طلب خطة السداد الميسر وكل شهر بعد ذلك حتى اكتمال إرسال فواتير كامل مبلغ 

 .المعاملة

  

34. How are the minimum payment due 

calculated when transaction(s) are converted into 

Easy Payment Plan(s) on credit card? 

يل المعاملة كيف يُحتَسب الحد األدنى للدفعة المستحقة عند تحو -34

 السداد الميسر على بطاقة االئتمان؟( خطط)إلى خطة ( المعامالت)

When a card member makes a retail purchase(s) under the EPP, 

the monthly minimum due on the statement will be the sum of 

شراء للبيع بالتجزئة وفق ا لخطة السداد ( عمليات)البطاقة عملية  حاملعند إجراء 

خطة ( أقساط)الميسر، يكون الحد األدنى المستحق في الكشف هو مجموع قسط 



Page 7 of 29 
 

the EPP monthly instalment(s) plus all other outstanding 

transactions plus any charges or fees multiplied by the required 

payment percentage determined by Aafaq and notified to the 

Card member, plus any excess amounts over the credit limit and 

all past due amounts, if any. 

السداد الميسر الشهرية زائد جميع المعامالت األخرى المعلقة زائد أية رسوم أو 

وتخطر بها عضو مصاريف مضروبة في نسبة الدفع المطلوبة التي تحددها آفاق 

البطاقة باإلضافة إلى أي مبالغ تتجاوز السقف االئتماني وجميع المبالغ المتأخرة، إن 

 .وجدت

  

Balance Transfer (BT)  

 
 تحويل الرصيد

35. Balance Transfer (BT) with Aafaq Credit 

card. 

 .تحويل الرصيد مع بطاقة االئتمان من آفاق -30

Balance transfer (BT) is a program that allows you to transfer 

your other banks/FI’s credit card outstanding balance(s) to your 

Aafaq Credit Card. 

الموجودة على ( األرصدة)تحويل الرصيد هو برنامج يتيح لك تحويل الرصيد 

التمويلية األخرى إلى بطاقة ائتمان آفاق بطاقات ائتمانك لدى البنوك أو المؤسسات 

 .الخاصة بك

  

36. Balance Transfer options are available with 

a Credit card. 

 .تتوفر خيارات تحويل الرصيد باستخدام بطاقة االئتمان -36

You can choose to apply for Balance transfer with any of the 

following options: 

 :اختيار التقدم بطلب لتحويل الرصيد باستخدام أي من الخيارات التاليةيمكنك 

 

Facility 

Min 

Amount 
(AED) 

Max 

Amount 
(AED) 

Tenure 

(Months) 

BT Amounts 

Slab (AED) 

Processing Fee 

(AED) (Fixed)  

Monthly 

Profit Rate 

Payment 

holiday fee 
(AED) 

 التسهيل

الحد 

األدنى 

 للمبلغ

درهم )

(إماراتي  

الحد 

األقصى 

 للمبلغ

درهم )

(إماراتي  

 مدة السداد

(األشهر)  

شرائح مبالغ تحويل 

 الرصيد

(درهم إماراتي)  

 رسوم الخدمة

(درهم إماراتي)  

[ثابتة]  

 الربحمعدل 

 الشهري

رسوم تأجيل 

 السداد

(درهم إماراتي)  

Balance 

Transfer 

 تحويل رصيد

2,000 

90% of 

avl limit 

من % 

السقف 

االئتماني 

 المتوفر

3,6,9,12 

2000-10000 200 

0% 300 

10001-15000 350 

15001-25000 550 

25001-40000 750 

40001-above 950 

 
 

  

37. Who can apply for a Balance Transfer on a 

Credit card? 

الرصيد على بطاقة من يمكنه التقدم بطلب للحصول على تحويل  -37

 االئتمان؟
 

Balance transfer is open to all Aafaq Credit Card holders.  آفاق االئتمانيةة بطاقتحويل الرصيد متاح لجميع حاملي. 
 

  

38. What are the charges to apply for a Balance 

Transfer on Credit card? 

تحويل الرصيد على ما هي رسوم التقدم بطلب للحصول على  -31

 بطاقة االئتمان؟
 

There is a only a minimal processing fee based on slab of 

Balance Transfer program selected 

 

 

تعتمد على شريحة من برنامج تحويل الرصيد  رمزيةال يوجد سوى رسوم خدمة 

 .المحدد
 

Facility 

Min 

Amount 
(AED) 

Max 

Amount 
(AED) 

Tenure 

(Months) 

BT Amounts 

Slab (AED) 

Processing Fee 

(AED) (Fixed)  

Monthly 

Profit Rate 

Payment 

holiday fee 
(AED) 

 التسهيل

الحد 

األدنى 

 للمبلغ

درهم )

(إماراتي  

الحد 

األقصى 

 للمبلغ

درهم )

(إماراتي  

 مدة السداد

(األشهر)  

شرائح مبالغ تحويل 

 الرصيد

(درهم إماراتي)  

 رسوم الخدمة

(درهم إماراتي)  

[ثابتة]  

 الربحمعدل 

 الشهري

رسوم تأجيل 

 السداد

(درهم إماراتي)  
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Balance 

Transfer 

 تحويل رصيد

2,000 

90% of 

avl limit 

من % 

السقف 

االئتماني 

 المتوفر

3,6,9,12 

2000-10000 200 

0% 300 

10001-15000 350 

15001-25000 550 

25001-40000 750 

40001-above 950 

  

  

39. What is “Payment holiday plan” on BT? 39-  ؟تحويل الرصيدعلى " خطة تأجيل السداد"ما هي 

As a special benefit, we have created a payment holiday month 

on your BT, where if customer opts for payment holiday plan 

on BT by paying a nominal payment holiday fee, then the BT 

instalment will be postponed by one month on any BT tenor. 

Eg. if you choose 3 months tenure, customer will be provided 4 

months tenure with first month as no EMI payment, therefore 

the EMI’s will start from 2
nd

 month onwards. 

ى تحويل الرصيد الخاص بك، حيث كميزة خاصة، فقد وضعنا شهر تأجيل سداد عل

إذا اختار العميل خطة تأجيل السداد على تحويل الرصيد من خالل دفع رسوم تأجيل 

سداد رمزية، فسيؤجل قسط تحويل الرصيد لمدة شهر واحد على أي استحقاق لخطة 

فعلى سبيل المثال، إذا اخترت مدة سداد ثالثة أشهر، فسيتم منح . السداد الميسر

أشهر دون دفع القسط الشهري المتساوي في أول شهر، حيث سيبدأ دفع  4ة العميل مد

 .من الشهر الثاني وما بعده ا  بدءالقسط الشهري المتساوي 

  

40. Is the “Payment holiday plan” applicable on 

any other purchases? 

 على أي مشتريات أخرى؟" خطة تأجيل السداد "هل تنطبق  -45

NO, payment holiday plan is only applicable on EMI plans, like 

Balance Transfer, Easy Payment Plans, and Finance on Phone 

plans. All other retail purchases and cash purchases are not 

applicable for this plan.  

اط الشهرية المتساوية، مثل ال، يقتصر تطبيق خطة تأجيل السداد على خطط األقس

وال تنطبق جميع . عبر الهاتفتحويل الرصيد، خطط السداد الميسر، وخطط التمويل 

 .مشتريات التجزئة والمشتريات النقدية األخرى على هذه الخطة

  

41. What is the benefit of a Balance Transfer on 

Credit card? 

 االئتمان؟ ما هي مزايا تحويل الرصيد على بطاقة -41

Balance transfer program offers you to consolidate all your 

other credit cards balances to Aafaq credit card for easier 

management of finances, avail 0% profit rate and repay your 

balance through monthly instalment plan.  

يتيح لك برنامج تحويل الرصيد دمج جميع أرصدة بطاقاتك االئتمانية األخرى إلى 

٪ وسداد 8 الربحبطاقة ائتمان آفاق لتسهيل إدارة األموال، واالستفادة من معدل 

 .رصيدك من خالل خطة األقساط الشهرية

  

42. How to apply for a Balance Transfer on 

Credit card? 

للحصول على تحويل الرصيد على بطاقة  كيف تتقدم بطلب -41

 االئتمان؟

To avail this program, you can contact our 24*7 Call centre 

at 600502006 and our Phone banking agent will be happy to 

assist you with the request. 

لالستفادة من هذا البرنامج، يمكنك االتصال بمركز االتصال الخاص بنا المناوب 

، وسيسعد وكيلنا المختص 600502006على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على 

 . بمساعدتك عبر الهاتفبالمعامالت المصرفية 

  

43. What is the timeframe to process a Balance 

Transfer? 

 طلب تحويل الرصيد؟ لمعالجةما هو اإلطار الزمني الالزم  -43

Balance Transfer request takes about 3-4 working days to get 

processed on your Aafaq credit card. 

آفاق  على بطاقة  ليتم تنفيذهأيام عمل  4إلى  3يستغرق طلب تحويل الرصيد حوالي 

 .الخاصة بك االئتمانية

  

44. Is there an option to avail a 0% on a Balance 

Transfer on Credit card? 

هل هناك خيار لالستفادة من تحويل الرصيد على بطاقة االئتمان  -44

 ٪؟ 5 بمعدل ربح

Yes, transfer your other banks/FI’s outstanding balance(s) to 

your Aafaq Credit Card at 0% profit rate. Choose any of the 

repayment plans. 

الموجودة على بطاقات ائتمانك لدى البنوك أو ( األرصدة)نعم، حول الرصيد 

%. 8 ربحالخاصة بك بمعدل  آفاق االئتمانية المؤسسات التمويلية األخرى إلى بطاقة 

 :اختر أي من خطط السداد التالية

Benefits: 

- Easier management of finances by consolidating all your 

credit card balances to Aafaq Credit card 

- 0% profit rate* on Balance transfer is applicable for 

multiple tenors. *Refer credit card schedule of charges for 

details 

 :مزايا

دمج جميع أرصدة بطاقات االئتمان إدارة أسهل لألموال عن طريق  -

 الخاصة بك في بطاقة آفاق االئتمانية

. * المتعددة الفتراتعلى تحويل الرصيد ينطبق على * ٪  8 ربحمعدل  -

 يُرجى الرجوع إلى جدول رسوم بطاقة االئتمان لمعرفة التفاصيل
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45. Is there an option to avail Balance transfer 

with an Instalment Plan to my Credit Card. 

هل يوجد خيار لالستفادة من تحويل الرصيد بخطة تقسيط على  -40

 بطاقتي االئتمانية؟

Yes, with Balance Transfer on Aafaq credit card you can avail 

instalment Plan; you can enjoy repayment in monthly 

Instalments up to 12 months. Transfer your balances from other 

bank/FI’s Credit Cards to your Aafaq Credit Card at 0% profit 

rate. 

يمكنك االستفادة من خطة آفاق االئتمانية، نعم، مع تحويل الرصيد على بطاقة 

اش 61التقسيط، حيث يمكنك االستمتاع بالسداد على أقساط شهرية تصل إلى  قم . هر 

لدى البنوك أو المؤسسات تك االئتمانية بتحويل األرصدة الموجودة على بطاق

 .٪8 ربحالخاصة بك بمعدل آفاق االئتمانية التمويلية األخرى إلى بطاقة 

Benefits: 

- Choose from flexible monthly instalments of 3, 6, 9 or 12 

months 

- Easier management of finances by consolidating all your 

Credit Card balances to Aafaq Credit Card. 

 :مزايا

ا 61أو  9أو  1أو  3اختر من بين األقساط الشهرية المرنة من  -  شهر 

 يةاالئتمان كإدارة أسهل لألموال عن طريق دمج جميع أرصدة بطاقات -

 .في بطاقة آفاق االئتمانية

  

46. Is there a minimum amount to apply for a 

Balance Transfer on Credit Card. 

هل يوجد حد أدنى للتقدم بطلب للحصول على تحويل الرصيد  -46

 على بطاقة االئتمان؟

Minimum amount to apply for balance transfer is AED 2000.  درهم  1888على تحويل الرصيد هو الحد األدنى للمبلغ المطلوب لطلب الحصول

 .إماراتي

  

47. What is the process if repayment of an 

instalment from a Balance Transfer on Credit 

card is not done? 

ما هي الطريقة المتبعة في السداد إذا لم يتم سداد قسط من  -47

 تحويل الرصيد على بطاقة االئتمان؟

Billed monthly instalment has to be paid for the applied balance 

transfer with an Instalment payment plan. In case if the payment 

is missed for your instalment, the plan is automatically 

foreclosed. The remaining outstanding amount will then attract 

the normal charges and amount will be moved to a normal plan. 

يجب سداد القسط الشهري المسجل بالفواتير مقابل تحويل الرصيد المطبق فما يتعلق 

وعندئٍذ تُفَرض . وفي حالة عدم دفع قسط، تُلغَى الخطة تلقائي ا. بخطة سداد األقساط

ل المبلغ إلى خ  .طة عاديةرسوم عادية على المبلغ المتبقي المستحق ويُحوَّ

  

48. How does the payment mechanism work for 

a 0% Balance Transfer availed on Credit card? 

٪ على 5 بمعدل ربحكيف تعمل آلية السداد مقابل تحويل الرصيد  -41

 بطاقة االئتمان؟

A 0% profit rate balance transfer program is easy, where you 

are required to pay only 5% of the balance transfer amount on a 

monthly basis. 0% profit rate on Balance transfer is applicable 

for all our monthly plans. 

٪ فقط 5٪ برنامج سهل، حيث يُطلب منك دفع 8 ربحبرنامج تحويل الرصيد بمعدل 

ق برنامج تحويل الرصيد ويقتصر تطبي. من مبلغ تحويل الرصيد على أساس شهري

 .٪ على جميع الخطط الشهرية8ربحبمعدل 

  

49. Can a payment plan on an existing Balance 

Transfer on Credit card be changed? 

هل يمكن تغيير خطة السداد الحالية على تحويل رصيد على  -49

 بطاقة االئتمان؟

You can choose to change your existing balance transfer plan 

with the new instalment plan, however this will attract a 

foreclosure/cancellation fee of AED 250. Then your remaining 

outstanding can be re-booked for the new plan required. 

Booking a new plan will also be applied with a processing fee 

as per the provided slab.  

يمكنك اختيار تغيير خطة تحويل الرصيد الحالية الخاصة بك بخطة التقسيط الجديدة، 

ثم يمكن إعادة حجز . درهم إماراتي 158ولكن ستُفَرض رسوم إغالق أو إلغاء بقيمة 

ويُطبَّق حجز الخطة الجديدة أيضا . المطلوبة المبلغ المتبقي المستحق للخطة الجديدة

 .برسوم خدمة وفقا للشريحة المقدمة

 

 
 

Finance on Phone  عبر الهاتفالتمويل 
  

50. What is Finance on Phone facility on my 

credit card? 

 على بطاقتي االئتمانية؟ عبر الهاتفما هو تسهيل التمويل  -05

Finance On Phone (FOP) program allows you to get a portion of 

your Credit card cash limit cash, which can be repaid in equal 

monthly instalments of 3 to 9 months payment plan. The availed 

amount can be transferred to your UAE bank account or issued 

النقدي الموجود  الحدالحصول على جزء من  عبر الهاتفك برنامج التمويل يتيح ل

على بطاقة االئتمان الخاصة بك، والذي يمكن سداده على أقساط شهرية متساوية 

ويمكن تحويل المبلغ المسجل إلى حسابك . أشهر 9إلى  3بخطة تقسيط شهرية من 

 .على صورة شيك مصدَّق البنكي في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو إصداره
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as a manager's cheque. 

  

51. What is the minimum & maximum Finance 

on Phone that I can avail? 

الذي  عبر الهاتفللتمويل األعلى ما هو الحد األدنى والحد  -01

 يمكنني االستفادة منه؟

You can avail finance on phone starting from AED 2000 up to 

maximum of AED 20000 from your available credit card cash 

limit. The amount varies based on your available credit card 

cash limit. 

ا من  درهم  18888درهم إماراتي وحتى  1888يمكنك االستفادة لتمويل هاتفي بدء 

على  بناء  ويختلف المبلغ . النقدي الموجود على بطاقتك االئتمانية الحدإماراتي من 

 .النقدي الموجود على بطاقتك االئتمانية الحد

  

52. What are the repayment options with the 

Finance on Phone facility? 

 ؟عبر الهاتفما هي خيارات السداد على تسهيل التمويل  -01

Repayment options are available on a 3, 6 to 9 months tenure.  أشهر 9أو  1أو  3تتوفر خيارات السداد على الفترات. 

  

53. What is “Payment holiday plan” on FOP? 03-  ؟عبر الهاتفخطة تأجيل السداد على خطة التمويل "ما هي 

As a special benefit, we have created a payment holiday month 

on your FOP, where if customer opts for payment holiday plan 

on FOP by paying a nominal payment holiday fee, then the FOP 

instalment will be postponed by one month on any FOP tenor. 

Eg. if you choose 3 months tenure, customer will be provided 4 

months tenure with first month as no EMI payment, therefore 

the EMI’s will start from 2
nd

 month onwards. 

الخاصة  عبر الهاتفكميزة خاصة، فقد وضعنا شهر تأجيل سداد على خطة التمويل 

من  عبر الهاتفبك، حيث إذا اختار العميل خطة تأجيل السداد على خطة التمويل 

لمدة  عبر الهاتفخالل دفع رسوم تأجيل سداد رمزية، فسيؤجل قسط خطة التمويل 

فعلى سبيل المثال، إذا . عبر الهاتفشهر واحد على أي استحقاق لخطة التمويل 

أشهر دون دفع القسط  4نح العميل مدة اخترت مدة سداد ثالثة أشهر، فسيتم م

من  بدءا  الشهري المتساوي في أول شهر، حيث سيبدأ دفع القسط الشهري المتساوي 

 .الشهر الثاني وما بعده

  

54. Is the “Payment holiday plan” applicable on 

any other purchases? 

 على أي مشتريات أخرى؟" خطة تأجيل السداد "هل تنطبق  -04

NO, payment holiday plan is only applicable on EMI plans, like 

Balance Transfer, Easy Payment Plans, and Finance on Phone 

plans. All other normal retail purchases and cash withdrawals 

are not applicable for this plan.  

خطط األقساط الشهرية المتساوية، مثل ال، يقتصر تطبيق خطة تأجيل السداد على 

وال تنطبق جميع . عبر الهاتفتحويل الرصيد، خطط السداد الميسر، وخطط التمويل 

 .مشتريات التجزئة والمشتريات النقدية األخرى على هذه الخطة

  

55. How do I apply for the Finance on Phone 

facility? 

عبر كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على تسهيل التمويل  -00

 ؟الهاتف

You can avail this facility by contacting our 24/7 Call centre 

at 600502006. 

يمكنك االتصال بمركز االتصال الخاص بنا المناوب على مدار الساعة طوال أيام 

 600502006األسبوع على 

  

56. How quickly will the Finance on Phone 

facility be approved? 

 ؟عبر الهاتفما هي سرعة الموافقة على تسهيل التمويل  -06

Upon your request, your Finance on Phone facility can be 

processed within 2 business days and the loan amount will be 

transferred to your provided bank account.  

الخاص بك في غضون  عبر الهاتفطلب التمويل  معالجةبناء على طلبك، يمكن 

 .إلى حسابك المصرفي الُمقدَّم التمويليومي عمل، وسيتم تحويل مبلغ 

  

57. Can supplementary cardholders apply for 

Finance on Phone facility? 

هل يمكن لحاملي البطاقات اإلضافية التقدم بطلب للحصول على  -07

 ؟عبر الهاتفتسهيل التمويل 

No, this facility is available for Primary Cardholders only. ال، يقتصر هذا التسهيل على متاح حاملي البطاقات األساسية. 

  

58. Are there any fees charged for the Finance 

on Phone facility. 

 ؟عبر الهاتفهل تُفرض أي رسوم على تسهيالت التمويل  -01

Finance on Phone processing fee is determine d by 

Aafaq and shall be charged on the Finance amount. 

Fees are subject to changes on periodic basis.  

 

وتخضع . وتُخَصم من مبلغ التمويل عبر الهاتفتحدد آفاق رسوم خدمة التمويل 

 .الرسوم للتغييرات الدورية

  

Facility 

Min 

Amount 

Max 

Amount 
Tenure 
(Months) 

BT Amounts 

Slab (AED) 
Processing Fee 

(AED) (Fixed)  

Monthly 

Profit Rate 

Payment 

holiday fee 



Page 11 of 29 
 

(AED) (AED) (AED) 

 التسهيل

الحد األدنى 

 للمبلغ

درهم )

(إماراتي  

الحد األقصى 

 للمبلغ

درهم )

(إماراتي  

مدة 

 السداد

(األشهر)  

شرائح مبالغ 

 تحويل الرصيد

(درهم إماراتي)  

 رسوم الخدمة

(إماراتيدرهم )  

[ثابتة]  

الربح معدل 

 الشهري

رسوم تأجيل 

 السداد

(درهم إماراتي)  

Finance 

on Phone 

التمويل 

عبر 

 الهاتف

2,000 20,000 3,6,9 

2000-5000 250 

0% 300 

5001-10000  450 

 10001-15000  650 

 15001-20000  850 
 

  

  

Please refer to credit card schedule of Charges regularly on our 

website www.Aafaq.ae for updated Fees & Charges.  

يُرجى االطالع على جدول رسوم بطاقة االئتمان بصورة منتظمة على موقعنا 

 .لمعرفة الرسوم والمصاريف الُمحدثة .aeAafaqwww.اإللكتروني 
  

59. Will I be eligible for reward points with the 

Finance on Phone facility? 

ً أُ من الممكن أن هل  -59 لنقاط المكافآت مع تسهيل  صبح مستحقًا

 ؟عبر الهاتفالتمويل 

No, currently there is no reward points associated with the 

Finance on Phone facility. 
 .عبر الهاتفال، ال توجد حالي ا أي نقاط مكافآت مرتبطة بتسهيل التمويل 

  

60. What is the applicable profit rate to avail 

Finance on Phone facility? 

عبر الُمطبق للحصول على تسهيل التمويل  الربحما هو معدل  -60

 ؟الهاتف

Finance on Phone profit rate is the rate determined by Aafaq. 

The profit rate is subject to changes on periodic basis and is also 

based on card usage and performance. 

ويخضع معدل . هو السعر الذي تحدده آفاق عبر الهاتفعلى التمويل  الربحمعدل 

 .التي تُجرى بصورةٍ دورية كما يعتمد على استخدام البطاقة وأدائهاللتغييرات  الربحا

  

61. Can I cancel my existing Finance on Phone 

plan on my credit card, and will I be charged. 

الموجودة على " عبر الهاتفالتمويل "هل يمكنني إغالق خطة  -61

 مقابل ذلك؟ بطاقة االئتمان الخاصة بي، وهل سأدفع رسوًما

Yes, you can choose to prepay or foreclose your existing 

Finance on phone. A foreclosure fee of AED 250 will be 

applied. 

وستُطبَّق رسوم . أو إغالقه ما  مقدالحالي  عبر الهاتفنعم، يمكنك اختيار دفع التمويل 

 .درهم إماراتي 158إغالق بقيمة 

  

62. What will happen to the Finance on Phone 

plan if advance pay the loan amount. 

في حال سداد مبلغ  عبر الهاتفماذا سيحدث لخطة التمويل  -62

 ؟فاً سلالقرض 

Your Finance on phone plan will remain active. If a advance 

payment is done with an intention to cancel the plan or to full 

repay the finance on phone, you are required to contact our 

helpline at 600502006 and request for cancellation. Only upon 

cancellation, the advance payment will get adjusted towards the 

Finance on phone plan outstanding. 

بنية إلغاء الخطة أو  مقدما  وفي حال السداد . نشطة عبر الهاتفستظل خطة التمويل 

بالكامل، فعليك االتصال بخط المساعدة  عبر الهاتفسداد التمويل مبلغ التمويل 

وفقط عند اإللغاء، يُعدَّل . وطلب إلغاء الخطة 600502006 الخاص بنا على رقم

 .عبر الهاتففي خطة التمويل  مقدما  المبلغ المدفوع 

  

63. What happens if I fail 2 consecutive 

payments towards my existing Finance on Phone 

plan. 

ماذا يحدث إذا أخفقت في سداد دفعتين متتاليتين من دفعات خطة  -63

 الحالية الخاصة بي؟ عبر الهاتفالتمويل 

A monthly instalment (EMI) has to be paid towards your 

Finance on phone plan. In case you fail to repay your 

instalments for two consecutive months, your plan is 

automatically foreclosed. The entire outstanding balance of the 

Finance on phone amount shall immediately become due for 

full payment. 

. الخاصة بك عبر الهاتفيجب دفع القسط الشهري المتساوي الخاص بخطة التمويل 

. تلقائيا  وفي حال إخفاقك في سداد أقساطك لمدة شهرين متتاليين، تتوقف خطتك 

 .كامال  على الفور عبر الهاتفويجب سداد كامل الرصيد المستحق على مبلغ التمويل 

  

64. What happens if I close my credit card while 64-  ماذا يحدث إذا أغلقت بطاقتي االئتمانية في حال وجود خطة

http://www.aafaq.ae/
http://www.aafaq.ae/
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Finance on Phone plan exists? تمويل هاتفي؟ 

 Before cancelling your credit card, you should ensure to 

cancel your existing EMI plans; else the EMI along with the 

profit rate will get accumulated towards your outstanding 

balance. 

قبل إلغاء بطاقتك االئتمانية، عليك التأكد من إلغاء خطط األقساط الشهرية المتساوية 

الخاص بك نحو الربح الموجودة وإال ستتراكم األقساط الشهرية المتساوية ومعدل 

 .رصيدك المستحق

  

Limit Increase (Permanent)   (الدائمة)االئتماني  الحدزيادة 
  

65. How to apply for a Credit card limit 

increase? 

االئتماني لبطاقة  الحدكيفية التقدم بطلب للحصول على زيادة  -65

 ؟االئتمان

Apply by calling our 24*7 call centre on 600502006 or by 

visiting any of our nearest Aafaq outlets, fill the form and 

submit the required documents.  

 

قم بالطلب من خالل االتصال بمركز االتصال الخاص بنا المناوب على مدار الساعة 

أو عن طريق زيارة أقرب فروع آفاق، ثم قم  600502006طوال أيام األسبوع على 

 .بتعبئة النموذج وتقديم الوثائق المطلوبة

66. What are the types of limit increase? 66-  االئتماني؟ الحدما هي أنواع زيادة 

There is only permanent limit increase can be provided to you.   ائتماني دائمة يمكن تقديمها لك حدال يوجد سوى زيادة. 

Permanent limit increase: Limit increase done for whole life 

of the card based on resubmission of your eligibility documents 

and review by Aafaq.  

االئتماني التي تُجرى طوال عمر  الحدهي زيادة  :االئتماني للحدالزيادة الدائمة 

 .نب آفاقالبطاقة على أساس إعادة تقديم وثائق األهلية ومراجعتها من جا

  

67. Eligibility & Documents required requesting 

for a credit card limit increase? 

 .طلب زيادة الحد من بطاقة االئتمان؟لاألهلية والوثائق المطلوبة  -67

Eligibility for a credit limit increase is based on Aafaq’s review 

to ascertain your credit card account is eligible for a credit card 

limit increase, please call our call centre or visit any of our 

nearest Aafaq outlets and submit the request along with the 

following documents. 

االئتماني على مراجعة آفاق للتأكد من أن  الحدالحصول على زيادة  تعتمد أهلية

االئتماني لبطاقة االئتمان، يُرجى  الحدحساب بطاقتك االئتمانية مؤهل لزيادة 

وتقديم الطلب القريبة منك االتصال بمركز االتصال لدينا أو زيارة أي من منافذ آفاق 

 :بجانب المستندات التالية

Permanent limit increase:   االئتماني الدائمة الحدزيادة: 

i. Passport Copy with Visa page is mandatory for all 

Credit card Limit Increase request cases. 

i.  لجميع  وتكون إجبارية اإلقامةنسخة من جواز السفر مرفق بها صفحة

 .االئتماني لبطاقة االئتمان الحدحاالت طلب زيادة 

ii. Emirates ID signed scan/copy ii.  الُهوية اإلماراتية موقَّعة أو نسخة منها  عننسخة 

iii. Income proof as per below iii. إثبات الدخل وفق ا لما هو مذكور أدناه 

 Salaried customer (Banking): Pay slip/salary certificate 

required 

  مطلوب قسيمة الراتب أو : (مصرفية)العمالء الذين يتقاضون رواتب

 شهادة الراتب

 Salaried customer (Non Banking): Bank statements 

(with logo and other details) for last 3 months and latest 

pay slip or salary certificate. 

  كشوفات حساب البنك : (غير مصرفية)العمالء الذين يتقاضون رواتب

مة أشهر وآخر قسي 3آلخر ( تحتوي على الشعار والتفاصيل األخرى)

 .راتب أو شهادة راتب

 Self Employed: Trade License, MOA (Memorandum of 

Association), AOA (Article of Association) POA (Power 

of Attorney). 

  الرخصة التجارية، وعقد : الذين يعملون لحسابهم الخاصالموظفون

 .التأسيس، والنظام األساسي أو التوكيل

iv. Important: Pay slip & Salary certificate should be 

latest i.e., recent 30 days. 
iv. يوما  راتب أو شهادة راتب، أي الثالثون  شهادةيجب تقديم آخر  :هام 

 .األخيرة

  

68. What is the maximum limit for a Credit 

Card limit increase? 

االئتماني لبطاقة  الحدالمسموح به لزيادة  األعلىما هو الحد  -68

 االئتمان؟

The limit assigned will be based on evaluation and your current 

credit card history. The increases will, if you're approved for an 

increase, it will be for the highest amount we can offer you. The 

maximum amount will depend on the card account conduct and 

scrutiny of your documents provided as part of your credit limit 

increase request. 

وسيتم تطبيق الزيادة . يعتمد الحد المعين على التقييم وسجل بطاقتك االئتمانية الحالي

 االعلىالحد  ويعتمد. بأعلى مبلغ يمكننا تقديمه لك، في حال الموافقة على الزيادة

من طلب  جزءا  للمبلغ على إجراء حساب البطاقة وتدقيق وثائقك المقدمة باعتبارها 

 .زيادة السقف االئتماني الخاص بك

  



Page 13 of 29 
 

69. Timeframe to process Credit Card limit 

increase request? 

 .طلب زيادة حد بطاقة االئتمان لمعالجةاإلطار الزمني  -69

Once the required documents are submitted, Aafaq will review 

your information and if found eligible, credit limit increase is 

approved within 2 - 3 business days times. However, in case of 

additional documents is required, this decision may take up to 5 

– 7 business days. 

معلوماتك وإذا وجدت أنك بمراجعة آفاق  قومست بمجرد تقديم المستندات المطلوبة،

، فإنها ستوافق على زيادة  ومع . أيام عمل 3إلى  1االئتماني في غضون  الحدمؤهال 

 7إلى  5ذلك، في حالة الحاجة إلى مستندات إضافية، فقد يستغرق هذا القرار ما بين 

 .أيام عمل

  

70. How I be notified upon Credit Card limit is 

increase? 

 االئتماني لبطاقة االئتمان؟ الحدكيف يتم إخطاري بزيادة  -70

A notification SMS will be sent on the registered mobile 

number once the credit card limit is increased. 

سيتم إرسال رسالة إخطار على رقم الهاتف المتحرك المسجل بمجرد زيادة حد بطاقة 

 .االئتمان

  

71. Will I receive a new credit card once my 

limit is increased? 

 الحدهل سأحصل على بطاقة ائتمانية جديدة بمجرد زيادة  -71

 االئتماني؟

NO, once approved your same existing credit card can be used 

with increased limit.  

 الحدال، بمجرد الموافقة، يمكن استخدام نفس بطاقة االئتمان الموجودة مع زيادة في 

 .االئتماني

  

  

E-Statement  كشف الحساب اإللكتروني 
  

72. What is a credit card e-Statement? 72 .ما المقصود بكشف الحساب اإللكتروني لبطاقة االئتمان؟ 

Credit Card e-Statement is an electronic version of your Credit 

Card Statement. This statement is delivered to you to your email 

address monthly instead of a paper statement. You can view, 

save or print your statement right from your computer.  

كشف الحساب اإللكتروني لبطاقة االئتمان هو نسخة إلكترونية من كشف حساب 

شهريا  ويُرَسل هذا الكشف إليك على عنوان بريدك اإللكتروني . بطاقتك االئتمانية

ويمكنك استعراض كشف حسابك أو حفظه أو طباعته من . بدال  من الكشف الورقي

 .حاسوبك مباشرة  

Aafaq do not issue paper credit card statement. This way we can 

save paper and return our contribution to paper less economy 

and save environment.  

وبهذه الطريقة، يمكننا توفير . ال تصدر آفاق كشف حساب بطاقة االئتمان ورقي

 .ةالورق وإعادة مساهمتنا في االقتصاد في استخدام الورق وإنقاذ البيئ

  

73. Benefits of registering for my credit card e-

Statements. 

مزايا التسجيل للحصول على كشف حسابي اإللكتروني لبطاقة  -73

 .االئتمان

The benefits would be as follows: المزايا ستكون على النحو التالي: 

i. Absolutely FREE once every month. i.  شهرمجانية مرة واحدة كل. 

ii. Environment friendly as paper less.  ii. صديقة للبيئة حيث ال تستخدم الورق. 

iii. Sent directly to your registered email address, so there's 

no worry of organizing or lost paper statements. 

iii. ل، ومن ثَّم ال داع  يتُرَسل مباشرة  إلى عنوان بريدك اإللكتروني الُمسجَّ

 .للقلق بشأن تنظيم الكشوفات الورقية أو فقدها

iv. Easy to save, download and print iv. سهل الحفظ والتحميل والطباعة 

v. Secured with password protected for financial 

information. 
v. ن بكلمة مرور توفر حماية للمعلومات المالية  .مؤمَّ

  

74. Do I have to register for credit card e-

Statement? 

هل يجب علي التسجيل في كشف الحساب اإللكتروني لبطاقة  -74

 االئتمان؟

All our existing or new customers are automatically registered 

for Credit Card e-Statement. For any clarification or updating 

your email address please call our call centre on 600502006.  

في كشف الحساب اإللكتروني  تلقائيا  يتم تسجيل جميع عمالئنا الحاليين أو الجدد 

وللحصول على أي توضيح أو تحديث عنوان بريدك اإللكتروني، . لبطاقة االئتمان

 .600502006يُرجى االتصال بمركز االتصال الخاص بنا على 

  

75. Is credit card e-Statement secure? 75-  ؟آمناً هل يعتبر كشف الحساب اإللكتروني 

Your Credit Card e-Statement is delivered to the email address 

specified by you. Credit Card e-Statements are created in PDF 

format, which is the standard format of files exchanged via 

يُرَسل كشف الحساب اإللكتروني الخاص بك إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي 

، وهو (PDF)لكتروني بتنسيق بي دي إف ويتم إنشاء كشف الحساب اإل. حددته
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emails or uploaded on the Internet. This format does not allow 

content to be edited and re-produced. In addition, your e-

Statement is password protected for financial information. 

التنسيق الموحد للملفات المتبادلة عبر رسائل البريد اإللكتروني أو التي تُرفع على 

وباإلضافة إلى . وال يسمح هذا التنسيق بتحرير المحتوى وإعادة تشكيله. اإلنترنت

ن بكلمة مرور توفر حما ية ذلك، فإن كشف الحساب اإللكتروني الخاص بك مؤمَّ

 .للمعلومات المالية

  

76. How to change subscription email address. 76- ؟كيفية تغيير عنوان البريد اإللكتروني لالشتراك 

You can change your E-mail address by calling our call centre 

on 600502006 or submitting the request form at any of Aafaq 

outlets.  

يمكنك تغيير عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك من خالل االتصال بمركز 

أو تقديم نموذج الطلب في أي من منافذ  600502006االتصال الخاص بنا على 

 .آفاق

  

77. Can I register with two different email 

addresses for e-statements? 

ي بريد إلكتروني مختلفين عنوانَ هل يمكنني التسجيل باستخدام  -77

 لكشوفات الحساب اإللكترونية؟

No, Credit Card e-statement is sent only to one 

preferred/registered email address. 
ل أو  ال، يُرَسل كشف الحساب اإللكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني واحد ُمفضَّ

ل فقط  .ُمسجَّ

  

78. What is the password for e-statement?  78- ما هي كلمة مرور كشف الحساب اإللكتروني؟ 

Estatement password consists of the first 4 letters of your name, 

as embossed on your Credit Card (spaces not counted), 

followed by the last 4 digits of your Aafaq credit card. 

أحرف من اسمك، كما هو  4تتكون كلمة مرور كشف الحساب اإللكتروني من أول 

أرقام  4، تليها آخر (المسافات غير محسوبة)منقوش على بطاقة االئتمان الخاصة بك 

 .من بطاقة ائتمان آفاق الخاصة بك

  

79. What software is needed to view credit card 

e-Statements? 

ما هو البرنامج المطلوب لعرض كشف الحساب اإللكتروني  -79

 للبطاقات االئتمانية؟

Adobe® Acrobat® Reader® version 6.0 or above is required to 

view your Credit Card e-Statement. If you do not have required 

software, please download version 6.0 or above of the free 

software from the Adobe website. 

أو أحدث " ®Adobe® Acrobat® Reader"من برنامج  1.8يتطلب اإلصدار 

وإذا لم يكن لديك البرنامج المطلوب، . لعرض كشف الحساب اإللكتروني الخاص بك

على  Adobeأو أحدث من البرنامج المجاني من موقع  1.8فيُرجى تنزيل اإلصدار 

 .اإلنترنت

  

80. Can I cancel my credit card e-Statements? 80- هل يمكنني إلغاء كشف حسابي اإللكتروني لبطاقة االئتمان؟ 

By cancelling e-statement, you will not be able to know/track 

your credit card transactions, outstanding balance and payment 

due date.  

اإللكتروني، لن تتمكن من معرفة أو تتبع معامالت في حال إلغاء كشف الحساب 

 .بطاقات االئتمان والرصيد الموجود وتاريخ استحقاق السداد

Aafaq do not issue paper credit card statement. This way we can 

save paper and return our contribution to paper less economy 

and save environment. 

وبهذه الطريقة، يمكننا توفير . آفاق كشف حساب بطاقة االئتمان ورقي ال تصدر

 .الورق وإعادة مساهمتنا في االقتصاد في استخدام الورق والحفاظ على البيئة

  

81. Where to report if I haven't received my 

credit card e-Statements or the details in my e-

Statement are incorrect. 

أين يمكنني اإلبالغ في حال عدم تسلم الكشوفات اإللكترونية  -81

الخاصة ببطاقتي االئتمانية أو إذا كانت التفاصيل الُمدرجة في كشف 

 الحساب اإللكتروني الخاص بي غير صحيحة؟

Please notify us of any discrepancies immediately by calling our 

24*7 hours Call Centre on 600502006. 

يرجى إبالغنا عن أي اختالفات على الفور من خالل االتصال بمركز االتصال 

 .600502006الخاص بنا المناوب على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على 

  

82. How do I request for a duplicate Credit 

Card statement. 

بطاقة من كشف حساب  إضافيةنسخة كيف أطلب الحصول على  -82

 االئتمان؟

You may access your Credit Card statements sent on your email 

or by calling our 24/7 dedicated call centre on 600502006 for 

requesting a duplicate statement. A minimal charge will apply 

for duplicate statement. 

بريدك  إلىيمكنك الوصول إلى كشوفات بطاقة االئتمان الخاصة بك المرسلة 

اإللكتروني أو من خالل االتصال بمركز االتصال الخاص بنا المناوب على مدار 

من كشف  إضافيةنسخة لطلب  600502006الساعة طوال أيام األسبوع على 

 . وسيُطبَّق الحد األدنى من الرسوم على مستخرج كشف الحساب. الحساب

  

Multi-Takaful Package (Insurance).  (التأمين)حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 
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83. What is Multi-Takaful Package (insurance) 

cover on my credit card? 

على بطاقتي (. التأمين)المتنوعة ما هي حزمة التأمين التكافلي  -83

 االئتمانية؟

Multi-Takaful Package is an enhanced insurance benefit 

available on your Aafaq Credit Card which offers protection to 

you and your family from the liability of paying the outstanding 

amount on your Aafaq Credit Card in case of unforeseen 

eventualities. Additionally, Multi-Takaful Package also pay 

cash benefits to the family of the Cardholder in the event of 

Accidental Death or Hospitalization. Even it provides a Life 

insurance in case of death of primary cardholder and Travel 

Insurance for the primary cardholder. 

هي ميزة تأمينية محسنّة توفرها بطاقة ( التأمين)إن حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

سداد المبلغ تجاه آفاق االئتمانية الخاصة بك وتوفر الحماية لك ولعائلتك من المسئولية 

. الخاصة بك في حالة وقوع أحداث غير متوقعةالمستحق على بطاقة آفاق االئتمانية 

ا إعانات  ( التأمين)وباإلضافة إلى ذلك، تدفع حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  أيض 

نقدية ألسرة حامل البطاقة في حالة الوفاة نتيجة حادث أو دخول المستشفى بل أنها 

سي وتأمين السفر توفر كذلك التأمين على الحياة في حالة وفاة حامل البطاقة األسا

 .لحامل البطاقة األساسي

  

84. Which of the Cards does Multi-Takaful 

Package (Insurance) cover? 

أي من البطاقات تغطيها حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  -84

 ؟(التأمين)

Multi-Takaful Package (Insurance) covers all Aafaq platinum 

credit cards. 

 . جميع بطاقات ائتمانية البالتينية( التأمين)تغطي حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

  

85. What coverage does Multi-Takaful Package 

(Insurance) provide? 

ما هي التغطية التي توفرها حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  -85

 ؟(التأمين)

Multi-Takaful Package (Insurance) is a unique protection plan 

that the primary credit cardholder get on his Aafaq credit card, 

to cover the family's regular expenses in case of death due to 

accident or permanent total disablement of the primary card 

holder.  

هي خطة حماية فريدة من نوعها (. التأمين)إن حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

لتغطية النفقات العادية للعائلة في حالة  ةيحصل عليها حامل البطاقة االئتمانية األساسي

 .الوفاة بسبب حادث أو إعاقة كاملة دائمة لحامل البطاقة األساسي

  

86. What are the minimum and maximum age 

criteria for availing Multi-Takaful Package 

(Insurance)? 

لسن االستفادة من  األعلىما هي معايير الحد األدنى والحد  -86

 ؟(التأمين)حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

Multi-Takaful Package (Insurance) is applicable for all UAE 

residents from the age of 18 up until 65 years. 

لجميع المقيمين في دولة اإلمارات ( التأمين)تنطبق حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

 .سنة 15وحتى  60العربية المتحدة من سن 

  

87. Can a supplementary card holder purchase 

the Multi-Takaful Package (Insurance) cover? 

اإلضافية أن يشتري تغطية حزمة هل يمكن لصاحب البطاقة  -87

 ؟( التأمين)التأمين التكافلي المتنوعة 

No, only primary card holders are eligible and covered under 

Multi-Takaful Package (Insurance) cover. Supplementary 

cardholders are not covered. 

المؤهلون لذلك وتشملهم تغطية حزمة التأمين فقط هم  ةاألساسيالبطاقات  وافحاملال ، 

 .وال يتمتع حاملوا البطاقات اإلضافية بهذه التغطية(. التأمين)التكافلي المتنوعة 

  

88. Under the Multi-Takaful Package 

(Insurance), what are the types of benefits offered. 

، ما هي (التأمين)في إطار حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  -88

 أنواع المزايا المقدمة؟

There are three plans that are offered under the Multi-Takaful 

Package (Insurance). 
 (.التأمين)هناك ثالث خطط معروضة في إطار حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

Credit Shield Insurance: Includes ويشمل: تأمين الدرع االئتماني 

i. Involuntary Loss Of Employment (ILOE) i.  • اإلراديفقدان العمل غير  

ii. Death Benefit ii.  • إعانة الوفاة 

iii. Permanent Total Disablement (PTD)  iii.  • العجز الكلي الدائم 

iv. Critical Illness (CI)  iv.  • األمراض الخطيرة 

v. Hospital Cash Benefit (HCB)  v.  • مزايا نقدية للعالج بالمستشفى 

Life Insurance:  التأمين على الحياة: 

vi. In case of death of covered primary cardholder a 

flat coverage is offered. 

vi.  •المؤمن عليه، يتم توفير تغطية  ةفي حالة وفاة حامل البطاقة األساسي

 .  شاملة
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Travel Insurance:  تأمين السفر: 

vii. The primary cardholder is provided with travel 

insurance benefits. 

vii.  •بمزايا التأمين على السفر ةيتم تزويد حامل البطاقة األساسي. 

For completed details on Multi-Takaful package (insurance) 

please refer Takaful policy document on our website 

www.Aafaq.ae 

، ( التأمين)ول على التفاصيل الكاملة عن حزمة التأمين التكافلي المتنوعة للحص

على موقعنا اإللكتروني المتوفرة  يتكافلالمين أتاليرجى الرجوع إلى وثيقة 

www.Aafaq.ae 

89. What benefits are covered under Multi-

Takaful Package (insurance) cover through my 

credit card? 

 

Multi-Takaful Package benefits against each coverage are as 

follows: 

Multi-Takaful Package Coverage (Insurance) 

In
v
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In the event of involuntary unemployment of a 

covered person due to a cause not specifically 

excluded under this Policy after the 

commencement date and during the cover 

period, the company shall indemnify the 

cardholder 10% of indebtedness for that 

month, subject to a maximum of AED 2,500/- 

for every month of the covered person’s 

unemployment subject to a maximum of 12 

months. 

D
ea

th
 

In the event of the death of a covered person 

due to Injury or Illness arising out of a cause 

not specifically excluded under this Policy 

after the commencement date and during the 

cover period,  the company shall pay the 

cardholder’s Indebtedness as on the date of 

event subject to a maximum of Dhs.100,000/- 

P
er

m
a

n
en

t 
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In the event of the Permanent Total 

Disablement of a Covered Person due to 

Injury or Illness  arising out of a cause not 

specifically excluded under this Policy after 

the Commencement Date and during the 

Cover Period, the Company shall pay the 

Covered Person’s Indebtedness as on the 

Date of Event subject to a maximum of 

Dhs.100,000/-. 

ما هي المزايا التي تشملها تغطية حزمة التأمين التكافلي - 89

 من خالل بطاقة االئتمان الخاصة بي؟(. التأمين)المتنوعة 
 

 

 :مزايا حزمة تكافل المتعددة عن كل تغطية هي كما يلي

 (التأمين)التكافلي المتنوعة تغطية حزمة التأمين 

ر 
غي
ل 
عم
 ال
ن
دا
فق

ي 
اد
ر
إل
ا

 

للشخص المشمول ألسباب لم  راديةفي حالة البطالة غير اإل

تستثنها هذه البوليصة على  وجه التحديد بعد تاريخ البدء وأثناء 

فترة التغطية ، يجب على الشركة تعويض حامل البطاقة بنسبة 

   10588ط أال يزيد ذلك عن ٪ من المديونية لذلك الشهر ، بشر68

درهم إماراتي عن كل شهر من أشهر بطالة الشخص المؤمن 

 .شهرا 61عليه بحد أقصى 

 

الوفا
 ة

في حالة وفاة الشخص المشمول بالتغطية بسبب إصابة أو مرض 

ناجم عن سبب لم تستثنه هذه البوليصة بشكل محدد بعد تاريخ 

الشركة دفع مديونية البدء وأثناء فترة التغطية ، يتعين على 

 6880888صاحب البطاقة اعتبارا من تاريخ الحدث بحد أقصى 

 درهم

 

ي الدائم
ز الكل

ج
الع

 

في حالة العجز الكلي الدائم للشخص المشمول بالتغطية بسبب 

إصابة أو مرض ناجم عن سبب لم تستثنه هذه البوليصة بشكل 

على الشركة محدد بعد تاريخ البدء وأثناء فترة التغطية ، يتعين 

دفع مديونية صاحب البطاقة اعتبارا من تاريخ الحدث بحد أقصى 

 درهم 6880888
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C
ri
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l 
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In the event of the Covered Person being 

diagnosed with one or more of the critical 

illnesses covered under policy and arising out 

of a cause not specifically excluded in policy, 

after the commencement date and during the 

cover period  the company shall pay the 

Cardholder’s Indebtedness as on the date of 

event subject to a maximum of Dhs.100,000/-

. 

H
o
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In the event of the inpatient hospitalization of 

a covered person for a period exceeding 24 

hours consequent to the covered person falling 

ill or sustaining Injury arising out of a cause 

not specifically excluded under this policy 

after the commencement date and during the 

cover period, the company shall pay a daily 

indemnity of AED 200 ( for each day the 

cardholder is admitted in the Hospital) subject 

to a maximum of 30 days in a policy year to 

the covered Person regardless of the number 

of cards held by the covered person. 

T
ra

v
el

 

In
su

ra
n

ce
 

i. Personal Accident (24 Hours) 

ii. Emergency Medical Expenses 

iii. Travel Inconvenience: Cancellation and 

Curtailment, Delayed Departure, Delayed 

Baggage, Loss of Personal Baggage and/or 

Money, Personal Liability 

 

رة
طي
خ
ض ال

را
ألم
ا

 
في حالة تشخيص حالة الشخص المشمول بالتغطية بأنه مصاب 

بمرض خطير أو أكثر تشمله هذه البوليصة بسبب إصابة أو 

مرض ناجم عن سبب لم تستثنه هذه البوليصة بشكل محدد بعد 

اريخ البدء وأثناء فترة التغطية ، يتعين على الشركة دفع مديونية ت

 6880888صاحب البطاقة اعتبارا من تاريخ الحدث بحد أقصى 

 درهم

 

ى 
شف
ست
ج بالم

ال
زايا النقدية للع

الم
 

في حالة عالج الشخص المشمول بالتغطية التأمينية بمستشفى 

تلحق به ناجمة  مرض أو إصابة ساعة نتيجة  14لمدة  تزيد عن 

عن سبب لم تستثنه هذه البوليصة  بشكل محدد بعد تاريخ البدء 

وأثناء فترة التغطية ، يجب على الشركة دفع تعويض يومي قدره 

( عن كل يوم يعالج فيه حامل البطاقة في المستشفى)درهم  188

ا في سنة البوليصة للشخص المشمول  38بحد أقصى  يوم 

قات التي يمتلكها الشخص المشمول بصرف النظر عن عدد البطا

 بالتغطية   

ر 
سف
ن ال

تأمي
 

i.  (ساعة 14)الحوادث الشخصية 

ii. نفقات الطوارئ الطبية 

iii.  اإللغاء أو تقليص المدة أو التأخر في : عقبات السفر

أو / المغادرة وتأخر األمتعة وفقدان األمتعة الشخصية و 

 النقود والمسؤولية الشخصية

  

90. How much is the premium to be paid for 

Multi-Takaful Package (Insurance)? When will 

the insurance cover commence? 

حزمة التأمين لكم تبلغ قيمة قسط التأمين الذي يجب دفعه  - 90

 ؟ ومتى تبدأ التغطية التأمينية؟(التأمين)التكافلي المتنوعة 

Aafaq Platinum and Elite cardholder (primary card only) will 

get automatically enrolled for the Multi-Takaful Package 

(Insurance) once the credit card is issued. The coverage will 

begin the day credit card is activated and cardholder is enrolled 

in the plan.  

تلقائيا  لحزمة ( البطاقة األساسية فقط)يتم تسجيل حامل بطاقة آفاق البالتينية والنخبة س

وتبدأ التغطية في اليوم الذي . بمجرد إصدار بطاقة االئتمان( التأمين)تكافل المتعددة 

 . يتم فيه تنشيط بطاقة االئتمان ويتم تسجيل حامل البطاقة في الخطة

There is a monthly charge for availing insurance. But Aafaq 

cardholder can avail the multi-takaful package (insurance) 

FREE of charge, for this cardholder just need to spend AED 

500 or more every month. Based on the spend above AED 500 

customer will get free multi-takaful package (insurance). If any 

given month the spend is less that AED 500, the cardholder will 

be charged with a fee of 0.89% of the outstanding balance as 

multi-takaful package (insurance) fee.  

 ولكن يمكن لحامل بطاقة آفاق االستفادة. وهناك رسوم شهرية للحصول على التأمين

ن حامل البطاقة هذا يقوم بإنفاق مجانا ، حيث أ( التامين) من حزمة تكافل المتعددة 

درهم ،  885ناء  على اإلنفاق الذي يزيد على وب. درهم أو أكثر كل شهر 885

وإذا قل .مجانا (. التأمين)سيحصل العميل على حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

ا درهم إم 885اإلنفاق في شهر محدد عن  اراتي ، فسيتم تحميل حامل البطاقة رسم 

٪ من الرصيد المستحق كرسوم حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 8.09قدره 

 (.التأمين)

  

91. Is the Multi-Takaful Package cover on my 

credit card valid worldwide 

تغطية حزمة التأمين التكافلي المتنوعة على بطاقتي  هل -91

 االئتمانية صالحة في جميع أنحاء العالم؟

Yes, the coverage is valid worldwide except in respect of 

Involuntary Loss of employment (ILOE) & Hospital Cash 

Benefit which are limited to the UAE. 

 اإلراديية في جميع أنحاء العالم باستثناء فيما يتعلق بالفقدان غير نعم ، التغطية سار

للوظيفة  والمزايا  النقدية للعالج بالمستشفى التي تقتصر على دولة اإلمارات العربية 

 .المتحدة

  

92. How can I avail travel insurance and who all 

are covered in the travel insurance? 

االستفادة من تأمين السفر ومن هم جميع كيف يمكنني  -92

 المشمولين بتأمين السفر؟
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Travel insurance is only available for the primary cardholder. 

To avail travel insurance customer need to mandatory book 

travel ticket using Aafaq credit cards only. Once you have 

booked your ticket please call up our calls centre 600502006 

with travel details and information.  

ولالستفادة من تأمين السفر ، . فقط ةالتأمين على السفر متوفر لحامل البطاقة األساسي

 يةاالئتمانآفاق باستخدام بطاقات  ا  إلزامييجب على العميل الحصول على تذكرة سفر 

وبمجرد حجز تذكرتك ، يرجى االتصال بمركز االتصال الخاص بنا بمركز . آ فقط

 مع ذكر تفاصيل ومعلومات السفر  188581881آفاق 

Please ensure to book your travel insurance well 2 weeks in 

advance from your travel dates.   

يرجى التأكد من حجز تأمين السفر الخاص بك جيدا  قبل أسبوعين من تواريخ السفر 

 .الخاصة بك

  

93. Are there any documents to be provided or 

sighed for enrolment for the Multi-Takaful 

Package (Insurance). 

هل هناك أي مستندات يجب تقديمها أو توقيعها للتسجيل في  -93

 ؟(التأمين)حزمة تكافل المتعددة 

At the time of enrolment for Multi-Takaful Package 

(Insurance), you are not required to provide any documents for 

enrolment. The consent of Multi-Takaful Package (Insurance) is 

within the card application form.  

، ال يُطلب منك تقديم أي (. التأمين)عند التسجيل في حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

تكون ( التأمين)مستندات للتسجيل حيث إن موافقة حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

 .طلب البطاقةضمن نموذج 

  

94. Under the Multi-Takaful Package 

(Insurance), can the insured cancel his policy? 

Will the premium be refunded? 

، هل يمكن (التأمين)بموجب حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  -94

 ن عليه إلغاء بوليصته ؟ هل يتم رد قسط التأمين؟للمؤمَّ 

Under the Multi-Takaful Package (Insurance), the insured can 

cancel his policy by calling Aafaq call centre. There is no 

refund facility available for the customer if he cancels his 

current or previous month's premium. Once the customer opts 

out he/she will NOT be able to enrol in the insurance plan at all 

again. 

ن عليه إلغاء بوليصته يجوز للمؤمَّ (. التأمين)بموجب حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

وال توجد تسهيالت رد أموال للعميل إذا . من خالل االتصال بمركز االتصال في آفاق

وبمجرد أن يقوم العميل بإلغاء البوليصة، ال . قام بإلغاء قسط الشهر الحالي أو السابق

 .يحق له التسجيل في خطة التأمين مرة أخرى

  

95. Under the Multi-Takaful Package 

(Insurance), what should the customer do in the 

event of a claim? 

، ما الذي (التأمين)بموجب حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  -95

 العميل القيام به في حالة المطالبة؟يجب على 

Under the Multi-Takaful Package (Insurance) the customer can 

call through below channels of “Aman Insurance” in the event 

of a claim. 

، يمكن للعميل االتصال من خالل (. التأمين)بموجب حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

 .في حالة المطالبة" أمان للتأمين"الواردة أدناه  القنوات 

i. AMAN Contact Centre: 8004998 (Toll Free) i. (الرقم المجاني) 8004998مركز االتصال : أوال 

ii. Fax: 04 3193112 ii.   3193112 04:  الفاكس. ثانيا   

iii. Email: info@aman.ae iii. البريد اإللكتروني. ثالثا :info@aman.ae 

Upon receipt of claim notification, Aman would register the 

claim, allocate & advice a claim number and required 

documents to the customer. For more details please visit our 

website www.aafaq.ae 

 

العميل برقم بالغ إوعند استالم إشعار المطالبة ، سيقوم أمان بتسجيل المطالبة 

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني . المطالبة والوثائق المطلوبة

www.Aafaq.ae 

  

96. What are the documents to be submitted at 

the time of claim, under the Multi-Takaful 

Package (Insurance)? 

ما هي المستندات التي يتعين تقديمها في وقت المطالبة وفقاً . 96

 ؟(التأمين)لحزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

The documents to be submitted at the time of the claim, under 

the Multi-Takaful Package (Insurance) differentiate as per the 

reason the claim is raised. For complete details on the claim 

time, documents, requirements, exclusions, exceptions refer to 

Multi-takaful package (insurance) T&C’s available on our 

website www.Aafaq.ae .   

تختلف المستندات التي يتعين تقديمها في وقت المطالبة وفقا  لحزمة التأمين التكافلي 

لالطالع على التفاصيل الكاملة بشأن . حسب سبب تقديم المطالبة( التأمين)المتنوعة 

وقت ومستندات ومتطلبات واستثناءات المطالبة، يرجى الرجوع  إلى حزمة التأمين 

 .www.Aafaq.aeالمتوفرة على موقعنا اإللكتروني ( التأمين)التكافلي المتنوعة 

  

97. What is the process if I do NOT want to 

enroll into Multi-Takaful Package (insurance) 

cover with my credit card? 

ما هي االجراءات التي يجب اتخاذها إذا لم أكن أرغب في  -97

ببطاقة ( التأمين)التسجيل في تغطية حزمة التأمين التكافلي المتنوعة 

 االئتمان الخاصة بي؟

Multi-takaful package (Insurance) is a unique insurance benefit  هي ميزة تأمينية فريدة من نوعها معفاة ( التأمين)إن حزمة التأمين التكافلي المتنوعة

mailto:info@aman.ae
mailto:info@aman.ae
http://www.aafaq.ae/
http://www.aafaq.ae/
http://www.aafaq.ae/
http://www.aafaq.ae/
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without any charges (It’s FREE, just continue your monthly 

spend of AED 500). If you still want to cancel it please call us 

on 600502006 to opt out of Multi-Takaful Package (Insurance). 

However, once you opt out, you will not be eligible to enrol 

again. 

درهم  885يك اال أن تستمر في إنفاقك مبلغ جانية ، ليس علفهي م)من أي رسوم 

إذا كنت ال تزال بحاجة إللغائها، يرجى االتصال بنا على آفاق (. الشهري

علما (. التأمين)إللغاء االشتراك في حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  600502006

 .بأنه بعد إلغاء االشتراك، لن يكون من حقك التسجيل مرة أخرى

  

98. What is the age limit of Multi-Takaful 

Package (insurance) cover with my credit card? 

حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  الذي تغطيهما هو الحد العمري  -98

 ببطاقة االئتمان الخاصة بي؟(. التأمين)

Minimum age at entry – 18 completed years   سنة كاملة 60:  الدخول الحد األدنى للسن عند 

Maximum age at entry –64 years however 59 years in respect of 

ILOE Benefit  

سنة فيما يتعلق بمزايا فقدان  59سنة ولكن  14 -الحد األقصى للسن عند الدخول 

 (ILOE) اإلراديالوظيفة غير 

Maximum Coverage Age – 65 years however 60 years in 

respect of ILOE Benefit. 

سنة فيما يتعلق بمزايا فقدان الوظيفة  18سنة ولكن  15 -الحد األقصى لسن التغطية 

 ( ILOE) اإلراديغير 

  

99. Can I immediately avail benefits under 

Involuntary Loss of Employment (ILOE) with 

Multi-Takaful Package (insurance) cover through 

my credit card? 

هل يمكنني االستفادة فوراً من المنافع في ظل فقدان الوظيفة  -99

من ( التأمين)مع تغطية حزمة التأمين التكافلي المتنوعة  اإلراديغير 

 خالل بطاقة االئتمان الخاصة بي؟

In case of job loss (Involuntary Loss of Employment) the 

benefits can be availed only if the date of the event falls after 90 

days from enrolment date of the offer. However, if you have 

had the policy cover for more than 90 days and then had to lose 

job, you can apply for a claim. 

يمكن االستفادة من المزايا فقط ( اإلراديفقدان العمل غير )في حالة فقدان الوظيفة 

ا من تاريخ تسجيل العرض 98إذا وقع تاريخ الحدث بعد  ومع ذلك ، إذا كان . يوم 

ا ، ثم اضطررت إلى ترك الوظيفة ،  98لديك بوليصة تغطية تأمينية ألكثر من  يوم 

 .ك التقدم بطلب للحصول على مطالبةفيمكن

Please note that you need to be a permanent employee and has 

completed minimum of 6 months with the same employer in 

order to claim under this benefit. 

ا وأن تكون قد قضيت  د أشهر كح 1يرجى مالحظة أنه ال بد أن تكون موظف ا دائم 

 .أدنى لدى صاحب العمل نفسه من أجل المطالبة بموجب هذه الميزة

  

100. What are the major exclusions under Multi-

Takaful Package (insurance) cover through my 

credit card? 

ما هي االستثناءات الرئيسية في إطار حزمة التأمين التكافلي  -100

 بطاقة االئتمان الخاصة بي؟من خالل (. التأمين)المتنوعة 

For complete details on the claim time, documents, 

requirements, exclusions, exceptions refer to Multi-takaful 

package (insurance) T&C’s available on our website 

www.Aafaq.ae .  

والمستندات والمتطلبات  المطالبة التفاصيل الكاملة بشأن وقتلالطالع على 

بحزمة  الشروط واألحكام الخاصة واالستثناءات الخاصة بها، يرجى االطالع على 

المتوفرة على موقعنا اإللكتروني ( التأمين)التأمين التكافلي المتنوعة 

.aeAafaqwww.  . 

  

101. Would I be eligible for other benefits as soon 

as I enrol into the Multi-Takaful Package 

(insurance) cover plan through my credit card? 

هل سأكون مؤهالً للحصول على مزايا أخرى بمجرد أن أسجل  -101

في خطة التغطية الشاملة للتأمين التكافلي من خالل بطاقة االئتمان 

 بي؟ الخاصة

Other than job loss cover (ILOE), Hospital Cash and Critical 

Illness benefits, you can claim under all other benefits 

immediately upon enrolling into the offer. 

بخالف تغطية فقدان الوظيفة ومستحقات المستشفى النقدية واألمراض الخطيرة ، 

 .ظل جميع المزايا األخرى فور التسجيل في العرضيمكنك المطالبة في 

  

102. I already have medical Insurance. How will 

Hospital Cash benefit then be useful to me under 

the Multi-Takaful Package (insurance) cover 

through my credit card? 

من المزايا  كيف يمكنني االستفادة. لدي بالفعل تأمين طبي -102

النقدية للعالج بالمستشفى بموجب تغطية حزمة التأمين التكافلي 

 من خالل بطاقة االئتمان الخاصة بي؟( التأمين)المتنوعة 

The benefits under Hospital Cash are payable to you over and 

above that you could claim using medical insurance. 

بما يتجاوز ما يمكنك المطالبة به باستخدام " ات النقدية للمستشفىالمستحق" تُدفع لك 

 .التأمين الطبي

 

Complimentary Airport Lounge Access 

 

 اتالمطارصاالت دخول مجاني إلى 
  

103. What is Airport Lounge Access facility on 103-  باستخدام  اتالمطارما هي تسهيالت الدخول إلى صاالت في

http://www.aafaq.ae/
http://www.aafaq.ae/
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Aafaq credit cards?   ؟ يةئتمانالاآفاق بطاقات 

Complimentary airport lounge access: With Aafaq Platinum 

Card you can enjoy Unlimited, complimentary access for you* 

to over 25 regional and international airport lounges across 

UAE, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Egypt, Morocco, USA, 

UK, Canada, Germany, France, Singapore, and more. 

دخول مع بطاقة آفاق البالتينية يمكنك االستمتاع : المطارالدخول المجاني إلى صالة 

صالة مطار إقليمية وعالمية في اإلمارات  15إلى أكثر من * مجاني ال محدود

السعودية واألردن والكويت ومصر والمغرب العربية المتحدة والمملكة العربية 

والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة 

 وغيرها

 

104. How can I avail the Airport Lounge access 

benefits? 

 

في  تكيف يمكنني االستفادة من مزايا الوصول إلى صاال -104

 ؟اتالمطار

To enjoy the benefits of this facility, you just need to have 

Aafaq platinum credit card. This benefit is only applicable on 

Aafaq credit cards. Once at the listed airport lounge, you need 

to present you Aafaq credit card at the counter for verification 

and validation to avail this program.  

. بطاقة آفاق البالتينية االئتمانيةلالستمتاع بفوائد هذه الميزة، لن تحتاج إال إلى 

 اتلمرة واحدة في صالة المطاراالئتمانية وتنطبق هذه الميزة على بطاقات آفاق 

الشباك موظف  إلى يةاالئتمانآفاق ويجب عليك تقديم بطاقة  القائمةالمدرجة في 

 للتحقق من صالحيتها لالستفادة من هذا البرنامج

  

105. Is this facility applicable to supplementary 

cardholder? 

 اإلضافية؟هل تطبق هذه المزايا على حامل البطاقة  -105

Yes, this facility is applicable to both Aafaq primary & 

supplementary credit cardholders. Ensure both carrying their 

individual Aafaq credit cards for validation. 

تأكد من حمل . نعم، تطبق هذه المزايا على كل من حامل البطاقة األساسية واإلضافية

 .كل فرد لبطاقة آفاق االئتمانية للتحقق

  

106. Which all airports and lounges are covered 

in this benefit?  

ما هي المطارات وصاالت االستراحات التي تغطيها هذه  -106

 المزايا؟

Below listed Lounges at their respective airports are covered 

under this benefit.  

 

 :ها والتي تغطيها تلك المزايافيما يلي قائمة بالصاالت والمطارات التي تتواجد ب

AIRPORT LOUNGE 

ABU DHABI (AUH) Diamond Lounge, VIP Terminal 

AMMAN (AMM) Petra Lounge 

AMSTERDAM (AMS) Aspire Lounge (No.41), Terminal 3 

BANGKOK (BKK) Miracle First Class Lounge, International Concourse G 

BARCELONA (BCN) Sala VIP Miro, Terminal 1 

BRUSSELS (BRU) Diamond Lounge, Terminal B 

CAIRO (CAI) First Class Lounge, Terminal 1,  Terminal 2 & Terminal 3 

CASABLANCA (CMN) Pearl Lounge (Departures), Terminal 2 

DUBAI (DWC) Marhaba Lounge 

DUBAI (DXB) Marhaba Lounge, Terminal 3 Concourse A, B & C  

Marhaba Lounge, Terminal 1 Concourse D FRANKFURT (FRA) Sky Lounge, Terminal 2 

HONG KONG SAR (HKG) Plaza Premium Lounge, Terminal 1 

ISTANBUL (IST) Prime class CIP Lounge, International Terminal 

JEDDAH (JED) First Class Lounge, North Terminal 

KUALA LUMPUR (KUL) Plaza Premium Lounge, KLIA1 (Satellite) 

KUWAIT (KWI) Dasman Premier Lounge, Terminal M 

LONDON (LHR) Aspire, The Lounge at LHR, Terminal 5 

NEW YORK (NY) (JFK) Wingtips Lounge, Terminal 4 

PARIS (CDG) Star Alliance Lounge, Terminal 1 

ROME (FCO) Passenger Lounge, Terminal 3 

SINGAPORE (SIN) SATS Premier Lounge, Terminal 3 

TORONTO (YYZ) Plaza Premium Lounge (Int’l Departures), Terminal 1 
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107. How many free visits do I get on my Credit 

Card under the Airport Lounge benefit? 

كم عدد الزيارات المجانية التي يمكنني الحصول عليها على  -107

 ؟صالة المطاربطاقتي االئتمانية بموجب مزايا 

Please refer to the below for free visits based on the type of 

card: 

 : يرجى االطالع على ما يلي للحصول على زيارات مجانية وفقا لنوع البطاقة

i. Aafaq Platinum – Unlimited i.  غير محدودة -بطاقة آفاق البالتينية 

ii. Business Covered Platinum – Unlimited ii.  غير محدودة - يةالبالتين المغطاة األعمالبطاقة 

iii. Retail Covered Platinum – Unlimited iii.  غير محدودة  - يةالبالتين المغطاة التجزئةبطاقة 

  

108. Are there any additional charges for guests 

when availing the Airport Lounge benefit? 

هل هناك أي رسوم إضافية للضيوف عند االستفادة من مزايا  -108

 صالة المطار؟

Additional charges apply for guests (without Aafaq platinum 

card) and vary from card to card. Please refer to the list 

وتختلف من ( بدون بطاقة آفاق  البالتينية)يتم تطبيق رسوم إضافية على الضيوف 

 .يرجى الرجوع إلى القائمة. بطاقة ألخرى

i. Aafaq Platinum - $27 per guest i.  ضيفدوالر لكل  17 -بطاقة آفاق البالتينية. 

ii. Business Covered Platinum – $27 per guest ii.  دوالر لكل ضيف 17 - يةالبالتين المغطاة األعمالبطاقة. 

iii. Retail Covered Platinum – $27 per guest iii.  دوالر لكل ضيف 17 - يةالبالتين المغطاة التجزئةبطاقة. 

  

109. What do I have to do to avail airport lounge 

access as part of this lounge service?  

ما الذي يتعين علي  فعله لالستفادة من إمكانية الدخول إلى  -109

 صالة المطار كجزء من خدمة الصالة ؟

You have to identify yourself as an Aafaq platinum credit 

cardholder and present your card to the airport Lounge staff. 

Your card will be swiped to register the visit.  

عليك تعريف نفسك كحامل بطاقة آفاق االئتمانية البالتينية وتقديم بطاقتك لموظفي 

 .وسيتم تمرير بطاقتك لتسجيل الزيارة. صالة المطار

NOTE: The swipe is only to verify the card for single 

cardholder entry, no charges will be debited on this swipe.  In 

an unlikely event that the receptionist / lounge staff isn't 

familiar with complimentary lounge access, you may double-

check on the airport listing and lounge name. 

يتم التمرير فقط للتحقق من البطاقة لغرض دخول حامل بطاقة واحد ، لن : مالحظة

الصالة / وفي حالة عدم علم موظفي االستقبال . يتم خصم أي رسوم على هذا التمرير

بالحق في الوصول المجاني للصالة وهي حالة غير محتملة ، يمكنك التحقق مرة 

 .مة المطار واسم الصالةأخرى من قائ

  

110. Will the airport lounge staff can inform me 

about my free access entitlement and the pricing 

policy for the Lounge Access. 

هل يمكن لموظفي صالة المطار إخباري عن حق الدخول -110

 الصالة؟المجاني وسياسة التسعير الخاصة بإمكانية الدخول إلى 

As the Lounge staffs are serving millions of customers from 

around the world, it becomes difficult for them to inform 

customers on an individual basis. The most reliable way to be 

informed about your visit entitlement and the lounges T&Cs 

(i.e. opening hours, children admission etc.) via the MasterCard 

website. We would highly recommend you check the details of 

the lounge prior to travelling, as lounge staff do not have access 

to pricing information and will therefore be unable to confirm 

potential charges that might apply. 

ا لما يضطلع به موظفوا الصالة من خدمة ماليين العمالء من جميع أنحاء العالم  نظر 

ومن ثم فإن الطريقة األكثر . ، فإنه يصعب عليهم إبالغ العمالء كل على حدة بذلك

موثوقية هي أن تكون على علم باستحقاق زيارة وشروط وأحكام دخول الصاالت 

عبر موقع ( عمل الصاالت، دخول األطفال وما إلى ذلك أي ساعات)

MasterCard .بشدة بمراجعة تفاصيل الصالة قبل السفر ، حيث إن  ونوصي

، وبالتالي سعار باألموظفي الصالة ال يستطيعون الوصول إلى المعلومات المتعلقة 

 .لن يتمكنوا من تأكيد الرسوم المحتملة التي قد تنطبق

  

MasterCard website: https://www.mastercard.ae/en-

ae/consumers/find-card-products/platinum/travel.html 

-https://www.mastercard.ae/en-ae/consumers/find: موقع ماستركارد

card-products/platinum/travel.html 

  

  

111. What are the other benefits which I can 

avail with Aafaq Platinum Credit Card. 

ما هي المزايا األخرى التي يمكنني الحصول عليها باستخدام  -111

 بطاقة آفاق البالتينية االئتمانية؟

You can avail the following benefits from your Aafaq Platinum 

Credit Card: 

 :  بطاقة آفاق البالتينية االئتمانيةخالل يمكنك االستفادة من المزايا التالية من 

  

i. Complimentary airport lounge access: With Aafaq 

Platinum Card you can enjoy Unlimited, complimentary 

access for you* to over 25 regional and international 

airport lounges across UAE, Saudi Arabia, Jordan, 

Kuwait, Egypt, Morocco, USA, UK, Canada, Germany, 

France, Singapore, and more. 

ii.  مع بطاقة آفاق البالتينية يمكنك االستمتاع : المطارالدخول المجاني إلى صالة

صالة مطار إقليمية وعالمية في  15إلى أكثر من * دخول مجاني ال محدود

دية واألردن والكويت ومصر اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعو

والمغرب والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا 

 وسنغافورة وغيرها
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ii. Cleartrip Discount: Visit the Cleartrip website and book 

any airline or hotel using your Aafaq Platinum credit 

card and enjoy an up-to-30% discount on your travel 

booking, enter promo code MASTERCARD 

ii.   خصم كلير تريبCleartrip : قم بزيارة موقع كليرتريب واحجز بأي شركة

طيران أو فندق باستخدام بطاقة آفاق البالتينية االئتمانية وتمتع بخصم يصل إلى 

 . ٪ على حجز السفر الخاص بك ، أدخل الرمز الترويجي للماستركارد38

  

iii. Discounted Chauffeur Rides: While paying through 

Aafaq platinum credit card your Careem  

  .iiiبينما يتم الدفع عن طريق بطاقة االئتمان : رحلة بسيارة يقودها سائق مع الخصم

 : البالتينية توفر لك كريم ما يلي

 First ride is free (for new customers only)  • (للعمالء الجدد فقط)الرحلة االولى بالسيارة مجانية 

 20% off three rides every month   • على ثالثة رحالت كل شهر18خصم ٪ 

  

iv. MasterCard Buy 1 Get 1 Offers: Hundreds of 

complimentary offers throughout Middle East & Africa 

across dining's, cafés, entertainment, attractions and spas. 

  .iv مئات من العروض المجانية عبر " مجان ا" واآلخر " واحد" ماستر كارد اشتر

الشرق األوسط وأفريقيا بالمطاعم والمقاهي والترفيه والمعالم السياحية والمنتجعات 

 .الصحية

  

v. UPDATED My US Premium Shipping Discounts: 
Shop at over 100,000 U.S. retailers, including Apple, 

Amazon and Ralph Lauren and get fast, reliable, 

affordable international shipping with My US ,#1 in the 

industry with over 10 million packages shipped since 

1997. As a MasterCard cardholder, you will receive: 

 .vi  خصومات شحنPremium MY US    يمكنك التسوق : اإلضافية المحدثة

تاجر تجزئة في الواليات المتحدة ، بما في ذلك ابل  6880888أكثر من  لدى

وأمازون ورالف لورين والحصول على شحن دولي سريع وموثوق به وبأسعار 

ماليين  68في الصناعة والتي قامت بشحن  أكثر من  6، رقم  My USمعقولة مع 

 :وألنك تحمل بطاقة ماستركارد، فسوف تستلم. 6997طرد   منذ عام 

 A My US address to use at check out with your 

favourite online stores 

 الستخدامه في التحقق مع متاجرك المفضلة عبر اإلنترنت  MY USعنوان • 

 Free Premium Membership for 2years (a $120 

value) 

 (دوالر 618بقيمة )سنة  1عضوية بريميوم مجانية لمدة • 

 Free account setup (a $20 value)  • ا 18قيمة )إنشاء حساب مجاني  (دوالر 

 30% off shipping for first month following 

registration 

 ٪ من الشحن في الشهر األول بعد التسجيل 38خصم •  

 20% off shipping for remainder of 2 year 

membership 

 ٪ على الشحن لما تبقى من عضوية السنتين  18خصم • 

  

vi. Purchase Protection (Credit Only) : Shop with 

confidence, knowing that the purchases you make with 

your Platinum MasterCard® are: 

 .vii   تسوق بثقة، علماً (: االئتمان فقطالتي تتم بواسطة بطاقة )حماية المشتريات

  :تجريها باستخدام بطاقة ماستركارد البالتينيةبأن عمليات الشراء التي 

 Protected in case of theft or accidental damage up 

to 90 days from date of purchase. 

 

 .من تاريخ الشراء يوما   98محمية في حالة السرقة أو التلف العرضي حتى • 

 Covered for up to USD 2,000 per claim and a 

maximum of USD 5,000 over a 12-month period. 

In case of damage, you can either get a new item 

to replace the damaged one or receive 

compensation for the item's total value, as per the 

store receipt. 

دوالر أمريكي  5888دوالر أمريكي لكل مطالبة و  1888تغطي ما يصل إلى • 

وفي حالة التلف، يمكنك إما الحصول على صنف . شهرا   61كحد أقصى خالل فترة 

جديد الستبدال الصنف التالف أو الحصول على تعويض عن القيمة اإلجمالية للصنف 

 .وفق ا إليصال المتجر

  

For completed details visit our website www.Aafaq.ae 

 

 

 www.Aafaq.ae اإللكتروني موقعنا على  عن الكاملة التفاصيل على للحصول

SaveBack Program   برنامج االسترداد النقدي 
  

112. What is SaveBack? 112-  نقدي؟الما هو برنامج االسترداد 

SaveBack is Aafaq’s unique rewards program to give you back 

a % of your retail spends (domestic and international) on your 

eligible Aafaq credit card. The SaveBack amount is 

accumulated with your card account and later you may choose 

to redeem those SaveBack for our options. That way your 

money will be saved with returns as per applied plan.  

برنامج االسترداد النقدي هو أحد برامج آفاق الفريدة من نوعها فهو يرد إليك نسبة 

 يتم حيث. المؤهلة آفاق االئتمانيةعلى بطاقة ( المحلية والدولية)من قيمة مشترياتك 

 اختيار الحق وقت في ويمكنك بطاقتك، حساب على النقدي االسترداد مبلغ تجميع

وبهذه الطريقة يمكنك توفير أموالك مع تحقيق . النقدي االسترداد مبلغ استرداد

 . عائدات حسب الخطة المطبقة

1 SaveBack = AED 1 (*Minimum 100 SaveBack required for 

redemption) 
نقطة استرداد نقدي على األقل  688يجب توافر ) * درهم  6= نقطة استرداد نقدي 6

 .(حتى يمكن استبدالها بالنقدية
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113. How can I earn or accumulate SaveBack on 

my credit card? 

تجميع نقاط االسترداد النقدي على  أوكيف يمكنني اكتساب  -113

 بطاقتي االئتمانية؟

On your every retail spend only you will earn SaveBack. For 

every domestic retail spend you will earn 1% as your SaveBack 

and on every International spend you will earn 2% as your 

SaveBack.  

اط االسترداد بناَء على كل نفقاتك في مجال معامالت البيع بالتجزئة فقط ، ستكسب نق

%  6وستحصل على كل  ما تنفقه من نفقات البيع بالتجزئة المحلية على . النقدي

 .     استرداد نقدي على كل من نفقاتك الدولية% 1و. استرداد نقدي

  

 Eg. مثال:  

Card Type 

 نوع البطاقة

Spending 

International 

 اإلنفاق الدولي

Spending 

Domestic 

 اإلنفاق المحلي

SaveBack 

International 

 االسترداد النقدي الدولي

SaveBack Domestic 

 االسترداد النقدي المحلي

Total SaveBack 

االسترداد جمالي إ

 النقدي
Platinum 1000 2000 20 20 40 

 

 

  

114. Is there a minimum spend amount for 

earning SaveBack? 

 نقدي؟ الهل يوجد حد أدنى لإلنفاق لكسب نقاط االسترداد  -114

You’re every transaction done on Aafaq Credit card will earn 

you SaveBack on your every retail spend only. For every 

domestic retail spend you will earn 1% as your SaveBack and 

on every International spend you will earn 2% as your 

SaveBack.  

سوف تكسبك كل معاملة تتم على بطاقة آفاق االئتمانية نقاط استرداد نقدي على 

وستحصل مقابل  ما تنفقه من نفقات البيع . نفقاتك في مجال البيع بالتجزئة فقط

 . استرداد نقدي على نفقاتك الدولية% 1استرداد نقدي و%  6بالتجزئة المحلية على 

  

115. When should I ideally redeem SaveBack on 

my credit card? 

نقاط االسترداد النقدي على بطاقة  بدالاستمتى يجب علي   -115

 االئتمان الخاصة بي؟

You may redeem SaveBack accumulated on your credit card at 

any time, subject to the minimum SaveBack balance of 

minimum 100 SaveBack required for each redemption option. 

You have the following redemption options. 

نقاط االسترداد النقدي المتوفرة على بطاقتك االئتمانية في أي وقت  استبداليمكنك 

مع مراعاة الحد األدنى من رصيد نقاط االسترداد النقدي والذي يجب أال يقل عن 

 :ولديك خيارات االسترداد التالية .نقطة استرداد نقدي لكل خيار استرداد 688

 

 SaveBack Credits: You can redeem your SaveBack as 

credits back to your aafaq Credit Card. The value of your 

SaveBack once processed will be processed on your 

aafaq credit card and will reflect in your next credit card 

statement. The minimum SaveBack required for Credit is 

200 SaveBack. 

 SaveBack Vouchers*: You may redeem your SaveBack 

for Retail SaveBack vouchers for multiple retail, fitness, 

dining options from merchants listed with us. Minimum 

SaveBack required is 100 SaveBack for voucher 

redemption. You can redeem multiple vouchers in 

multiples of 100 equal to your SaveBack value. 

 

  على نقاط االستردادرصيدSaveBack  :مدخراتك  بداليمكنك است

بطاقتك االئتمانية، وسيتم إضافة قيمة مدخراتك إلى بطاقتك  علىكرصيد 

وستظهر في كشف الحساب للشهر التالي لبطاقتك االئتمانية  االئتمانية

 .نقطة استرداد 188ويكون الحد األدنى من نقاط االسترداد 

 

 

 قسائم االسترداد*SaveBack  : لدى  االستردادقسائم يمكنك استبدال

لدى محالت اللياقة البدنية المتاحة محالت التجزئة بالعديد من الخيارات 

كما ويجب أن يكون الحد . لتجزئة المدرجة لديناوالمطاعم ومحالت ا

ويمكنك استبدال عدة قسائم بشرط . نقطة استرداد لكل قسيمة 688األدنى 

 .نقطة استرداد 688أن يكون لكل واحدة 

*Note: SaveBack Vouchers will be available starting April 

2019. 

 .1869 إبريلستكون القسائم متاحة بداية  من : مالحظة هامة* 

  

116. Is there a minimum spend amount for 

earning SaveBack? 

 هل هناك حد أدنى لإلنفاق لكسب نقاط االسترداد النقدي؟   -116

Every transaction done on Aafaq Credit card will earn you 

SaveBack on your retail spend/purchases only. For every 

domestic retail spend you will earn 1% as your SaveBack and 

on every International spend you will earn 2% as your 

SaveBack. 

ستكسبك كل معاملة يتم إجراؤها على بطاقة آفاق االئتمانية  ميزة االسترداد النقدي 

ما تنفقه من وستحصل مقابل . المشتريات بالتجزئة فقط/ على نفقات البيع بالتجزئة

استرداد نقدي مقابل % 1و. استرداد نقدي% 6نفقات البيع بالتجزئة المحلية على 

 .نفقاتك الدولية

  

117. What is the minimum SaveBack required 

for redemption? 

ما هو الحد األدنى من نقاط االسترداد النقدي المطلوبة  -117

 السترداد القيمة؟

  The minimum redemption value required for SaveBack    نقطة استرداد  688الحد األدنى السترداد القيمة المطلوبة السترداد القيمة هي
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redemption is 100 SaveBack.  Every redemption can be only 

done in multiples of 100’s. 

 . .استرداد نقدي 688بمضاعفات الـ وال يمكن إجراء كل عملية استرداد إال . نقدي

  

Other Explanations    يضاحات أخرىإ  
   

118. What is meant by Profit rate and Fixed fee 

on Aafaq credit cards? 

ما هو معدل الربح والرسوم الثابتة على بطاقات آفاق  -118

 االئتمانية؟ 

Monthly Profit rate: It is a fixed percentage which is 

calculated on (an average) monthly basis and will be billed to 

the card account (murabaha card) based on the total outstanding 

due on the statement date. Profit rate amount is charged and 

displayed on the statement every month.  

ويتم ( متوسط)وهي نسبة ثابتة يتم حسابها على أساس شهري : نسبة الربح الشهرية

على أساس إجمالي المبلغ المستحق ( بطاقة المرابحة)إصدار الفواتير لحساب البطاقة 

ويتم احتساب مبلغ معدل الربح وعرضه في كشف الحساب كل . في تاريخ الكشف

 .شهر

  

Fixed monthly fee: It is fixed amount billed to the card account 

every month on the total outstanding due on the statement date. 

Fixed monthly fee is charged and displayed on the statement 

every month.  

على هي مبلغ ثابت يتم إدراجه في حساب البطاقة كل شهر : الرسوم الشهرية الثابتة

وتفرض الرسوم الشهرية الثابتة وتعرض . إجمالي المبلغ المستحق في تاريخ الكشف

 .في كشف الحساب كل شهر

  

119. How to know how much to pay every 

month? 

 كيف تعرف مقدار ما يجب أن تدفعه كل شهر؟ -119

The amount due for payment is reflected in your Credit Card 

Statement as Total Payment Due. However, you can choose to 

pay just the Minimum Payment Due. 

يظهر المبلغ المستحق للدفع في كشف حساب بطاقتك االئتمانية على أنه إجمالي 

 .ومع ذلك ، يمكنك اختيار دفع الحد األدنى للمبلغ المستحق. الدفعة المستحقة

  

120. What is the Minimum Payment Due? 120- ما هو الحد األدنى مستحق السداد؟ 

Minimum Payment Due means the amount to be paid on or 

before the Payment Due Date towards your credit card 

outstanding. The minimum amount to be paid every month is 

5% of the current outstanding or AED 100/- whichever is 

higher. If only Minimum Amount Due is paid, the remaining 

balance will be carried over to the next statement. 

يقصد بالحد األدنى مستحق السداد المبلغ الواجب سداده في أو قبل تاريخ استحقاق 

هو  شهريا  ى للمبلغ مستحق السداد والحد األدن. السداد عن بطاقة االئتمان الخاصة بك

وإذا تم سداد الحد األدنى من (. أيهما أعلى)درهم  688٪ من المبلغ الحالي أو 5

 .  المبلغ المستحق، يتم ترحيل الرصيد المتبقي إلى الكشف التالي

  

121. How much credit limit can be used for Cash 

Advance transactions? 

 ما هو حد االئتمان للمعامالت النقدية المدفوعة مقدماً؟  -121

You can get cash advances totalling up to 40% of your credit 

card limit. You can avail cash advance facility through ATM 

machines. Cash Advance Fee is applicable for availing this 

facility. This fess is charged to the Card account on each Cash 

Advance transaction as specified in the Credit Card Schedule of 

Charges (Click here for SOC) or as determined by the Aafaq 

subject to the Aafaq’s sole discretion and subject to changes 

from time to time and updated on the website Aafaq.ae 

. اصة بك٪ من حد بطاقة االئتمان الخ48نقدية تصل إلى سلفة يمكنك الحصول على 

وتطبق . ويمكنك االستفادة من التسهيالت النقدية من خالل أجهزة الصراف اآللي

ويتم تحميل هذه الرسوم على حساب . رسوم السحب النقدي لالستفادة من هذه الميزة

البطاقة على كل معاملة نقدية مدفوعة مقدما على النحو المبين في جدول رسوم 

أو على النحو الذي تحدده ( حصول على جدول الرسوم انقر هنا لل)البطاقة االئتمانية 

آفاق وفقا  لتقديرها ووفقا  لما يطرأ من تغييرات وتحديثات من وقت آلخر على موقع 

 . آفاق

  

122. How many supplementary card members 

can I have? 

 كم عدد أعضاء البطاقة اإلضافية التي يمكنني الحصول عليها؟ -122

You may enrol up to 3 free supplementary cards. You and your 

supplementary cardholders will share a single credit limit. Any 

further supplementary card (4
th

 card and onwards) will be 

charged with a processing fee of AED 100 each. 

وبهذا تشترك أنت وحاملي . افية مجانيةبطاقات إض 3يمكنك تسجيل ما يصل إلى 

البطاقة )ويتم تحميل أي بطاقة إضافية .  بطاقاتك اإلضافية في حد ائتمان واحد

 .درهم لكل بطاقة 688برسوم تشغيل قدرها  ( الرابعة وما بعدها

  

123. What if my card account balance exceeds 

my assigned credit limit? 

تجاوز رصيد حساب بطاقتك حد االئتمان المحدد ماذا يحدث إذا  -123

 ؟
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Aafaq credit cards are not allowed to go over-limit for purchase 

transactions. Your card transactions will be limited to the credit 

limit provided on your Aafaq credit card. The limit will only go 

over-limit for posting fees and charges if full available credit 

limit is used.   

ال يُسمح لبطاقات آفاق االئتمانية بتجاوز الحد األقصى المسموح به في معامالت 

آفاق وتقتصر معامالت بطاقتك على الحد االئتماني الموجود على بطاقة .الشراء

وال يجوز تجاوز الحد المسموح إال فيما يتعلق بنفقات اإلخطار . الخاصة بك يةئتماناال

 .والنفقات إذا تم استخدام حد االئتمان المتاح بالكاملبالرسوم 

  

124. What happens if I lose my card or my card 

is stolen? 

 ماذا يحدث في حال فقدان البطاقة أو سرقتها؟ -124

In case you lose your card or if it has been stolen, please notify 

Aafaq immediately by calling our 24/7 customer service at 

600502006 from within UAE, and +971 4 3306444 outside 

UAE. Our customer service representative will take necessary 

action to block your card and will assist you with a replacement 

card issuance request. 

في حالة فقدان بطاقتك أو سرقتها يرجى إبالغ شركة آفاق على الفور باالتصال 

من   188581881بخدمة العمالء على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على الرقم 

من خارج دولة اإلمارات +  97643381444داخل اإلمارات العربية المتحدة و 

وسيقوم ممثل خدمة العمالء لدينا باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحظر . العربية المتحدة

 .بطاقتك وسيساعدك في طلب إصدار بطاقة بديلة

  

125. How do I pay off my credit card? 125-  بطاقتي االئتمانية؟ سداد ديونكيف يمكنني 

 

You can make a payment in a number of different ways: يمكنك السداد من خالل الطرق التالية: 

  

a. Auto Debit Facility: You can use the scheduled 

monthly auto debit facility for the payment of your 

monthly card outstanding automatically from your 

account. To enrol for auto debit, please speak to our 

Customer Service Representative. 

 

يمكنك استخدام ميزة الخصم التلقائي الشهرية المجدولة : تسهيل الخصم التلقائي. ا

للتسجيل للحصول على الخصم . لتسديد مستحقات بطاقتك الشهرية تلقائي ا من حسابك

 .خدمة العمالء لدينا، يرجى التحدث إلى ممثل  التلقائي

b. Recent dated cheques: You can pay through valid 

recent dated cheque and deposit the same at any of our 

branches at Tas’heel centers. Please ensure to attach 

the payment slip of your statement with cheque and 

write the cheque in favour of “Aafaq credit card <full 

16 digit credit card no.>”. E.g. “Aafaq credit card 5191 

1712 3456 7890”.  

Please to not staple the cheques to payment slip.  

 

يمكنك الدفع عن طريق شيك مؤرخ بتاريخ :  الشيكات المحررة بتاريخ  حديث –ب 

يرجى التأكد من إرفاق قسيمة . في مراكز تسهيل حديث وإيداعه في أي  من فروعنا

رقم >بطاقة آفاق االئتمانية "الدفع الخاصة بك مع الشيكات وكتابة الشيك لصالح 

 Aafaq credit"على سبيل المثال  ". <رقم 61بطاقة االئتمان بالكامل المكونة من 

card 5191 1712 3456 7890." 

 . يرجى عدم تثبيت الشيكات بقسيمة الدفع 

c. Aafaq Centres: You can pay through cash or cheque 

at any of Aafaq centers during working hours. For 

Aafaq centre list please visit our website. 

 

منفذ من منافذ شركة آفاق أي  لدىيمكنك الدفع نقد ا أو بشيك : مراكز آفاق  -ج

وللحصول على قائمة مركز آفاق يرجى . العملخالل ساعات اإلسالمية للتمويل 

 .زيارة موقعنا على اإلنترنت

d. Online Transfer: You can pay your monthly aafaq 

credit card bills through your banks online transfer. 

Just add aafaq credit card number under your 

beneficiary list one time and pay electronically every 

month. 

يمكنك تسديد فاتورة بطاقة آفاق االئتمانية عن طريق  :التحويل اإللكتروني -د
التحويل اإللكتروني من مصرفك، وذلك عبر إضافة رقم بطاقتك إلى قائمة 

 .المستفيدين لمرة واحدة، ويمكنك بعدها التحويل إلكترونيا بشكل شهري

  

126. What if I don't keep up my credit card 

repayments? 

ماذا يحدث في حالة عدم مواظبتي على سداد دفعات بطاقة  -126

 االئتمان الخاصة بي؟

It is important to make at least the minimum payment (5%) of 

your monthly outstanding. Failure to make the minimum 

monthly payment on time will result in charges. And you will 

not earn any Aafaq Star Bonus for that month.  

من المبلغ الشهري ( ٪ 5)ألدنى للدفع وهو من المهم أن تسدد على األقل الحد ا

ويترتب على عدم سداد الحد األدنى من الدفعة الشهرية في الوقت المحدد . المستحق

 .ولن تكسب مكافأة نجمة آفاق في هذا الشهر. تحصيل رسوم

  

127. What is Payment Hierarchy and what order 

payments are made to my Credit Card?  

هو التسلسل الهرمي للدفع وما هي أوامر السداد التي توجه  ما -127

 إلى بطاقة االئتمان الخاصة بي؟

Payment hierarchy is an allocation of payment on your Credit 

Card account. It means that when you make a payments to your 

Credit Card, the payment hierarchy tells the bank which 

ويعني ذلك . التسلسل الهرمي للدفع هو مخصص الدفع في حساب بطاقتك االئتمانية

أنه عند قيامك بتسديد دفعات إلى بطاقتك االئتمانية ، فإن التسلسل الهرمي للدفع يخبر 
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component of your Card outstanding (fees, profit rate, principal 

amount, instalment plans etc.) to pay off first or will be settled 

first. 

الرسوم ، معدل الربح ، المبلغ األصلي ، )البنك عن أي مكون من مكونات  بطاقتك 

 .تحديد ما سيتم إسقاط مديونيته أو تسويته أوال   حتى يتم ( إلخ... خطط التقسيط 

Any payments made to the card shall be applied in the 

following order of priority to plans  

 :  على أولويات الخططبناء  البطاقة وفقا  للترتيب التالي  إلى وتستخدم أي مدفوعات 

i.EPP Plan – Highest priority أولوية قصوى -برنامج مشتريات الموظف  خطة -أ 

ii.BT plan خطة تحويل الرصيد  . ب 

iii.Current Cash plan الخطة النقدية الحالية. ج 

iv.Current Retail plan – Lowest priority أقل أولوية -خطة البيع بالتجزئة الحالية . د 

   

Components within the plans will be paid based on the 

following hierarchy.   

 :ويتم دفع المكونات ضمن الخطط على أساس التسلسل الهرمي التالي

i.Other Fees & Charges including Fixed fee, annual fees, 

monthly membership fees. 

والرسوم السنوية ورسوم  الثابتة الرسومالرسوم والتكاليف األخرى بما في ذلك   -أ

 .العضوية الشهرية

ii.Insurance/Credit Shield التأمين على الرصيد/ التأمين  -ب  

iii.Late Fee رسوم تأخير   -ج 

iv.NSF رصيد غير كاف  -د 

v.Dues  مستحقات  -هـ 

vi.Billed principal اصل الدين المرسل به فاتورة    -و 

vii.Current principal أصل الدين الحالي  -ز 

  

128. How can I view my Credit Card balance and 

my statement? 

كيف يمكنني االطالع على رصيد بطاقتي االئتمانية وكشف  -128

 حسابي؟

You may access your Credit Card balance and transaction 

details through the following options: 
يمكنك االطالع على رصيد بطاقتك االئتمانية وتفاصيل المعاملة الخاصة بك من 

 :خالل الخيارات التالية

a. Monthly E-statement 

b. Contact Centre IVR 

 شهري حساب كشف -أ

 مركز االتصال  -ب

c. SMS Statement  بيان  -ج SMS 

  

Aafaq will be introducing more alternative and user friendly 

methods to view statements and balances in the future.  

سوف تقدم آفاق أساليب بديلة وسهلة االستخدام فيما يتعلق بالكشوف واألرصدة في 

 .المستقبل

  

129. How do I request for a new / replacement 

card? 

 بديلة؟/ كيف أطلب الحصول على بطاقة جديدة  -129

For a new Credit Card, you can simply fill up a small online 

information page through our website or may call our contact 

centre on 600502006. You may also visit any of Aafaq centers 

for your request. Our team will get in touch with you for all 

further requirements and forms.  

للحصول على بطاقة ائتمانية جديدة، يمكنك ببساطة ملء صفحة معلومات صغيرة 

عبر اإلنترنت من خالل موقعنا اإللكتروني أو االتصال بمركز االتصال الخاص بنا 

 . 188581881على

You may request for a replacement card through our 24/7 

dedicated call centre on 600502006. 

وسيتصل فريقنا بك إلبالغك بجميع .كما يمكنك أيضا زيارة أي من مراكز آفاق 

 .  المتطلبات والنماذج اإلضافية

  

130. What if I have forgotten or want to re-

set/change my Credit Card PIN, what I should 

do? 

 التعريف رقم تغيير/  ضبط إعادة أردت أو نسيت لو ماذا -130

 أفعل؟ أن علي فماذا ، االئتمان لبطاقة الشخصي

Please contact our 24/7 contact centre on 600502006 to re-set 

the card PIN. 

 على األسبوع أيام طوال الساعة مدار على االتصال بمركز االتصال يرجى

 .للبطاقة الشخصي التعريف رقم ضبط إلعادة  188581881

  

131. How can I dispute a transaction on my 

Credit Card statement? 

كيف يمكنني االعتراض على معاملة في كشف حساب بطاقتي . 131

 االئتمانية؟

In the event that you wish to dispute a transaction charged to the تراض على معاملة مشحونة بحساب البطاقة في كشف في حال رغبتك في االع
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card account on the statement of account, the dispute is to be 

notified to the Bank in writing no later than 15 days from the 

date of the relevant Statement of Account. 

من تاريخ كشف  يوما   65الحساب، فيجب إخطار البنك كتابة في وقت ال يتجاوز 

 .الحساب المعني

Please fill the cardholder dispute form with all supporting 

documentation that the Bank requests as pertinent to the 

disputed transaction charge and the circumstances thereof 

to cards.support@aafaq.ae 

يرجى ملء نموذج نزاع حامل البطاقة مع جميع الوثائق الداعمة التي يطلبها البنك 

والمتعلقة باهتة رسوم المعاملة المتنازع عليها وظروفها على 

afaq.aeds.support@acar 

  

132. How do I increase/decrease my Credit Card 

limit? 

 الخاصة بي؟خفض حد بطاقة االئتمان / كيف يمكنني زيادة  -132

To place a request to increase the Credit limit on your Card, 

please download the cardholder request form from our website, 

fill the relevant details and scan the required supporting 

documents and send all documents to Aafaq at 

cards.support@aafaq.ae.  To decrease the Credit limit on your 

Card, just simply call our call centre on 600502006 or can also 

submit the same through cardholder request form. 

ى بطاقتك ، يرجى تنزيل نموذج طلب حامل البطاقة لتقديم طلب زيادة حد االئتمان عل

من موقعنا على اإلنترنت، وملء البيانات ذات الصلة، ومسح المستندات الداعمة 

المطلوبة ضوئيا، وإرسال جميع المستندات إلى آفاق على 

afaq.aecards.support@a . ولتخفيض حد االئتمان على بطاقتك ، ليس عليك

أو إرسال الطلب نفسه من   188581881االتصال لدينا على سوى االتصال بمركز 

 .خالل نموذج طلب حامل البطاقة

  

133. How can I request for a supplementary 

Credit Card. 

 كيف يمكنني طلب الحصول على بطاقة ائتمانية إضافية؟ -133

You may request for a supplementary Card by calling our call 

centre on 600502006 or by visiting any of our nearest Aafaq 

branches. 

يمكنك طلب الحصول على بطاقة إضافية عن طريق االتصال بمركز االتصال لدينا 

 .أو عن طريق زيارة أي من فروع آفاق األقرب إليك 188581881على 

  

134. How do I pay my Credit Card while I am 

overseas? 

كيف يمكنني سداد بطاقة االئتمان الخاصة بي أثناء تواجدي  -134

 في الخارج؟

It is mandatory for all credit card holders to have a DDA setup 

done against their Aafaq credit card from a UAE bank account. 

In case that has no funds and you need to make payments to 

your Credit Card while you are overseas, you can use below 

means…. 

يجب على جميع حاملي بطاقات االئتمان القيام بإعداد حساب إيداع عند الطلب مقابل 

وفي . من حساب مصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة يةئتمانآفاق االبطاقة 

إلى تسديد الدفعات إلى بطاقتك االئتمانية أثناء تواجدك حالة عدم وجود أموال وتحتاج 

 :  بالخارج، ويمكنك استخدام الوسائل الموضحة أدناه

i. Transferring the funds to the DDA account before the 

payment due date.  

i.  قبل تاريخ استحقاق  باستخدام تسهيل الخصم المباشر تحويل األموال

 . السداد

ii. By initiating a telegraphic transfer favouring your Aafaq 

credit card number.  

ii.  الخاصة بك  يةئتمانآفاق االبالتحويل البرقي لصالح رقم بطاقة . 

iii. Sending a cheque favouring your Aafaq credit card 

number to Aafaq Islamic Finance, PO Box 282400, 

Dubai, UAE  

iii. اإلسالمية إلى آفاق  يةئتمانآفاق االشيك لصالح رقم بطاقة  إرسال

 .، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة 101488. ب.، صللتمويل

iv. By asking your relative / friends to make the payment 

on your behalf through our branches at Tas’heel centers. 

iv. في فروعنا خالل من عنك نيابة المبلغ تسديد صديقك/  قريبك من اطلب 

 .تسهيل مراكز

  

135. How can I change the Direct Debit payment 

percentage on my Credit Card. 

كيف يمكنني تغيير نسبة سداد الخصم المباشر على بطاقتي  -135

 االئتمانية؟

You may place a request by filling the cardholder request from 

& Central Bank DDA form. Send or handover the signed form 

at Aafaq centers to change the Direct Debit payment / 

percentage. 

يمكنك تقديم طلب عن طريق ملء نموذج طلب حامل البطاقة من مصرف دبي 

سبة الخصم ن/إرسال أو تسليم النموذج الموقّع في مراكز آفاق لتغيير مبلغ . المركزي

 .المباشر

   

136. My Credit Card is about to expire. Do I 

need to contact the Aafaq? 

هل أحتاج إلى االتصال . بطاقتي االئتمانية على وشك االنتهاء -136

 بآفاق؟ 

Your Credit Card is auto-renewed at least 30 to 45 days prior to  على األقل قبل انتهاء  يوما   45إلى  38لمدة  تلقائيا  يتم تجديد بطاقتك االئتمانية

وإذا لم تستلم بطاقتك المجددة، يرجى االتصال بمركز . صالحية بطاقتك الحالية

https://www.emiratesnbd.com/en/assets/File/Cardholder_Dispute_Form.pdf
mailto:cards.support@aafaq.ae
mailto:cards.support@aafaq.ae
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the expiry of your existing card. In the event you have not 

received your renewal Card, please contact our call centre 

on 600502006 to place a request. 

 .لتقديم طلب 188581881االتصال لدينا على

  

137. When and how is Annual Membership fees 

charged for my Credit Card. 

متى وكيف يتم فرض رسوم العضوية السنوية على بطاقتي  -137

 االئتمانية؟

The annual membership fee is charged only on Aafaq Business 

Covered card anniversary date (every year on the month card 

was issued). 

األعمال / يتم احتساب رسوم العضوية السنوية فقط في التاريخ السنوي لبطاقات آفاق 

 ( صدرت فيه البطاقةفي الشهر الذي م اعفي كل )المغطاة 

  

138. What are late payment fees on my Credit 

Card. 

ما هي رسوم تأخر السداد التي تفرض على بطاقة االئتمان  -138

 الخاصة بي؟

Aafaq credit card does not charge Late Payment Fee to the Card 

Account if the Minimum Payment Due is not received by the 

Payment Due Date. But you will not be able to earn Aafaq star 

bonus/credits on your account for that month.  

ال نفرض رسوم تأخير سداد على حساب البطاقة إذا لم يتم استالم الحد األدنى للدفع 

على كسب مكافأة نجمة قادرا  ولكنك لن تكون . المستحق في تاريخ استحقاق السداد

 .آفاق على حسابك في ذلك الشهر

  

139. I have closed my Credit Card, do I need to 

return the primary and supplementary Card to 

the bank. 

لقد أغلقت بطاقتي االئتمانية، هل أحتاج إلى إعادة البطاقة  -139

 األساسية واإلضافية للبنك؟ 

If you wish to close your Credit Card, please ensure you have 

cleared the total Card outstanding and place a request to cancel 

the Card by calling our call centre on 600502006. Once you 

receive a confirmation that your card is closed, you may shred 

and destroy the card plastic. 

إذا كنت ترغب في إغالق بطاقة االئتمان الخاصة بك، يرجى التأكد من أنك قمت 

بسداد  إجمالي مبالغ البطاقة المستحقة وتقديم طلب إلغاء البطاقة عن طريق االتصال 

وبمجرد أن تتلقى تأكيد ا على إغالق . 188581881بمركز االتصال الخاص بنا على

 .  ك ، يمكنك تمزيق  أو التخلص من البطاقة البالستيكيةبطاقت

  
140. Where should I contact in the case of 

submitting a claim for my Aafaq Platinum Credit 

Card under MasterCard coverage? 

أين يمكنني االتصال في حالة تقديم مطالبة للحصول على  -140

بتغطية الخاصة بي والمشمولة آفاق البالتينية االئتمانية  ةبطاق

 ماستركارد؟

In the case of submitting a claim for your Aafaq Platinum 

Credit Card under VISA or MasterCard coverage, please visit 

the following links: 

لبالتينية من آفاق المشمولة في حالة تقديم مطالبة للحصول على بطاقتك االئتمانية ا

 :، يرجى زيارة الروابط التالية MasterCardأو  VISAبتغطية 

For MasterCard Platinum: Click here  اضغط هنا: لماستر كارد البالتيني 

  

141. Can I pay my utility bills with Aafaq 

Platinum Credit Card. 

هل يمكنني سداد فواتير الخدمات الخاصة بي باستخدام بطاقة  -141

 آفاق البالتينية االئتمانية؟

You can pay your utility bills with Aafaq Platinum Credit Card. 

You need to visit the respective utility bill payer website, click 

for online payments and enter Aafaq credit card details and pay.   

.  يمكنك سداد فواتير الخدمات الخاصة بك باستخدام بطاقة آفاق البالتينية االئتمانية

ويتعين عليك زيارة موقع دافع فاتورة الخدمات على االنترنت، انقر لسداد 

 .االئتمان آفاق وقم بالدفعالمدفوعات عبر اإلنترنت وأدخل تفاصيل بطاقة 

  

142. To whom should I contact in case of an issue 

with the utility payment through Aafaq Platinum 

Credit Card. 

بمن أتصل في حال وجود مشكلة في دفع فواتير الخدمات من  -142

 خالل بطاقة آفاق البالتينية االئتمانية؟

You may contact the respective utility bill provider, in case 

there is an issue with the utility payment through Aafaq 

Platinum Credit Card. 

يمكنك االتصال بمزود فواتير الخدمات العامة المعني، في حالة وجود مشكلة في دفع 

 .فواتير الخدمة من خالل بطاقة آفاق البالتينية االئتمانية

  

143. Can I use my Aafaq Credit card abroad? 143- هل يمكنني استخدام بطاقتي االئتمانية في الخارج؟ 

Yes, you can use your Credit or Debit Cards abroad to make 

purchases and to withdraw local currency from cash machines 

as and when you need it, and feel secure knowing that it's a 

safer option than carrying large amounts of cash or traveller’s 

، يمكنك استخدام بطاقتك االئتمانية أو بطاقة الخصم في الخارج إلجراء عمليات  نعم

أن لك والشراء والسحب بالعملة المحلية من أجهزة الصراف اآللي عندما تحتاج إليها 

من حمل مبالغ نقدية كبيرة أو شيكات  أمانا  تطمئن حيث أن ذلك يعد الخيار األكثر 

 .سياحية

https://www.mcpeaceofmind.com/Platinum
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cheques. 

  

144. I would like to use my Credit card abroad. 

What are the important points that I should be 

aware of. 

ما هي . أود استخدام بطاقة االئتمان الخاصة بي في الخارج -144

 النقاط الهامة التي يجب أن أكون على علم بها؟

i. Check your card to make sure it is valid. If your card is 

expiring before you travel and you have not received 

your renewal card, please call our helpline on 600502006 

or +971 4 330 6444 from abroad. 

i. إذا انتهت صالحية بطاقتك قبل . تحقق من بطاقتك للتأكد من صحتها

االتصال السفر ولم تكن قد استلمت بطاقة التجديد الخاصة بك، فيرجى 

أو رقم  188581881بخط المساعدة الخاص بنا على على

 .من  الخارج+  97643381444

ii. Keep a note of your card number and the Aafaq helpline 

number in a safe place separate from your physical card 

ii.  عن دا  بعيقم بتدوين رقم بطاقتك ورقم خط مساعدة آفاق في مكان آمن

 بطاقتك الفعلية

iii. Keep your registered mobile number active even when 

you travel abroad to ensure you receive SMS alerts for 

every transaction on your card. We will continue to 

monitor your account for fraud and unusual transactions 

whilst you're abroad. We'll contact you if we detect 

unusual activity. If you keep your mobile phone with 

you, you'll be able to confirm genuine transactions as 

soon as we contact you. 

iii.   حتى عند سفرك إلى الخارج ا  نشطمفعال  رقم هاتفك المتحرك المسجل  أبق

. القصيرة لكل معاملة على بطاقتك لضمان تلقي تنبيهات عبر الرسائل

سنواصل مراقبة حسابك لتفادي االحتيال والمعامالت غير المعتادة أثناء 

وإذا . غير عادي نشاطا   سنتصل بك إذا اكتشفنا. تواجدك بالخارج

احتفظت بهاتفك المتحرك ، فستتمكن من تأكيد المعامالت الحقيقية بمجرد 

 .اتصالك بك

iv. Register for e-statements to track your billing iv. سجل للحصول على البيانات اإللكترونية لتتبع الفواتير الخاصة بك 

v. Set up Direct Debit to take care of any payments due 

while you're away. 

v.  قم بإعداد خاصية الخصم المباشر للعناية بأية مدفوعات مستحقة أثناء

 .تواجدك بعيد ا

vi. Don't share and disclose your PIN to anyone. Keep sales 

slips as proof of purchase for customs or in case of a 

dispute, and for reconciling your account when you get 

home 

vi. ال تشارك أو تفصح عن رقم التعريف الشخصي الخاص بك ألي شخص .

ارك أو في حالة النزاع واحتفظ بقسائم المبيعات كدليل على شرائك للجم

 . ولتسوية حسابك عند العودة إلى الوطن

  

145. What exchange rate is used when I use my 

Credit or Debit card abroad? 

ما هو سعر الصرف المطبق عند استخدام بطاقة االئتمان أو -145

 الخصم الخاصة بي في الخارج؟

The exchange rate applied is set on a daily basis by MasterCard 

depending on the type of Aafaq card you have. 

يتم تحديد سعر الصرف المطبق على أساس يومي من قبل ماستر كارد اعتمادا  على 

 .نوع بطاقة آفاق المتوفرة لديك

  

146. Do I have to inform the bank if I am 

travelling outside UAE and intend to use my 

Credit card? 

هل يجب علي إبالغ البنك إذا كنت مسافراً خارج دولة اإلمارات  -146

 العربية المتحدة وأعتزم استخدام بطاقتي االئتمانية؟

As a precautionary measure we recommend if you can inform Aafaq 

about your travel plan. On other hand, we strongly advise to keep your 

registered mobile number active even when you travel abroad to ensure 

you receive SMS alerts for every transaction on your card. We will 

continue to monitor your card for any unusual transactions whilst 

you're abroad. We'll contact you if we detect unusual activity. If you 

keep your mobile phone with you, you'll be able to confirm genuine 

transactions as soon as we contact you. 

كإجراء احترازي نوصي بذلك إذا كنت تستطيع إبالغ آفاق عن خطة السفر الخاصة 

ومن ناحية أخرى ننصح بشدة بالحفاظ على رقم هاتفك المتحرك المسجل نشط ا . بك

حتى عند سفرك إلى الخارج لضمان تلقي تنبيهات الرسائل القصيرة لكل معاملة على 

عامالت غير عادية أثناء تواجدك وسنستمر في مراقبة بطاقتك ألية م. بطاقتك

وإذا احتفظت بهاتفك المتحرك، . غير عادي نشاطا  سنتصل بك إذا اكتشفنا . بالخارج

 .فستتمكن من تأكيد المعامالت الحقيقية بمجرد اتصالنا بك

  

147. If I lost my Credit card while travelling 

outside UAE. What should I do? 

االئتمانية أثناء سفري خارج دولة اإلمارات إذا فقدت بطاقتي -147

 ماذا علي أن أفعل؟. العربية المتحدة

Contact us immediately on +971 4 330 6444 and block the card. 

You may place a request for a replacement card to be issued and 

shipped to you at your International location. 

يمكنك تقديم . وأحظر البطاقة+  97643381444 الرقم بنا على الفور علىاتصل 

طلب للحصول على بطاقة بديلة ليتم إصدارها وشحنها لك في مكانك في جميع أنحاء 

 .العالم
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