
Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and authorized by the Central Bank of the UAE to carry out banking business and services. All our products 
and services are Shari’ah complaint and approved by our Internal Shari’ah Supervision Committee. For details on approval, kindly visit www.ajmanbank.ae.

WARNING: Read this document carefully and sign only if you clearly understand and agree to the content of the Key Facts Statement (KFS), which is available in English 
and Arabic. You may also use this document to compare different Credit Cards offered by other Banks. You have the right to receive KFS from other Banks for comparison.

PRODUCT INFORMATION

CREDIT CARD is a payment instrument allowing cardholders to pay for purchases or cash withdrawal and pay back to the Bank by the Payment Due Date mentioned 
in the monthly Card Statement. Ajman Bank offers multiple Card types and each product offers a unique reward program, lifestyle benefits and facilities such as easy 
cash and balance transfers .

Roadmiles Visa Credit Card Power Mastercard Credit Card Bright Mastercard Credit Card

“ROADMILES” Credit Card is structured as per the 
Islamic principles of Qard where a fixed monthly 
fee is charged. The card offers Roadmiles points on 
retail spends which can be redeemed as cash back 
through Call Center.

“POWER” Credit Card is structured as per the Islamic 
principles of Qard where a fixed monthly fee is 
charged. Customers can spend, earn ‘Power’ points 
and get benefits of redeeming their “Power’ points 
through rewards website www.ajmanrewards.ae.

“BRIGHT” Credit Card is structured as per the Islamic 
principles of Murabaha. Murabaha refers to a 
commercial transaction which involves the buy and 
sale of goods that has been promised to be purchased 
by an ultimate buyer with an added profit margin. 

Customers can earn ‘BRight’ rewards on all spends 
and redeem for travel benefits such as FREE 
Flights, hotels, gift vouchers and much more on 
www.ajmanrewards.ae.

FEES & CHARGES

For all the Credit Card fees and charges, you may visit our website www.ajmanbank.ae, call 800 22, or visit any of our branches to receive a copy. 

Fees

Annual Fee

Primary Credit Card Supplementary Credit Card Card Type

Free for Life
First 2 Cards free, then AED 50 per 

annum/Card
BRight Titanium

AED 1,000 AED 50 BRight Platinum 

AED 1,500 AED 50 BRight World

AED 200
First 2 Cards free, then AED 50 

per annum/Card
Roadmiles Classic

AED 250
First 2 Cards free, then AED 50 

per annum/Card
Roadmiles Premium

AED 300
First 2 Cards free, then AED 50 

per annum/Card
Roadmiles Platinum

AED 300
First 2 Cards free, then AED 50 

per annum/Card
Power Gold

AED 400
First 2 Cards free, then AED 50 

per annum/Card
Power Platinum

AED 500
First 2 Cards free, then AED 50 

per annum/Card
Power World

Monthly Fee

AED 350 Roadmiles Classic

AED 650 Roadmiles Premium

AED 1,000 Roadmiles Platinum

AED 650 Power Gold

AED 850 Power Platinum

AED 1,500 Power World

Late Payment Fee AED 125 per month
IMPORTANT: Applicable when you don’t pay the Minimum Amount Due on or before 
the Payment Due Date

Card Replacement Fee AED 75 per request IMPORTANT: Applicable for each Primary or Supplementary Card replacement.

Cash Advance Fee AED 150 per transaction
IMPORTANT: Applicable on withdrawal of cash on the Card. This fee is applicable per 
transaction up to AED 5,000

Processing Fee of Foreign Currency 
Transactions

BRight Titanium: 2%

IMPORTANT: Fixed rate charged on the transaction value of the international 
transactions. This fee is in addition to the standard processing fee charged by VISA 
or MasterCard on all international transactions

BRight Platinum 0%

World Card: 0%

Roadmiles Card: 4%

Power Card: 3.5%

Credit Shield 0.95% per month
IMPORTANT: Fixed rate charged on the Total Outstanding Balance as of the 
Statement Date

Liability/No Liability Letter Fees AED 50 IMPORTANT: Applicable when requesting for issuance of Liability letter

Balance Transfer, Easy Cash and Retail 
Installment Payment Plans

BRight Card:
Up to 1.5% per month

IMPORTANT: 

• Charges for BRight Card vary from 0.99% per month to AED 1.50% per month 
depending on the tenure

• For Roadmiles & Power Card, Balance Transfer & Easy Cash Charges are 4% of the 
transaction amount

• Retail Installment Payment Plan charges are 5% of the transaction amount

Roadmiles & Power Card:
Up to 5% of the transaction amount
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Murabaha Charges 3.5% per month

IMPORTANT: Applicable when you do not pay the Total Outstanding Due in full on 
or before the Payment Due Date and is imposed on:
• Unpaid Total Amount Due, from the Transaction Date to Statement Date until 

we receive payment in full
• The amount of each new transaction being posted to your Card account since 

that Statement Date, from the Transaction Date until we receive payment in full

WARNING:

• On paying only the Minimum Payment Due or paying less than the Total 
Outstanding Due by the Payment Due Date, you will pay more charges and it 
will take you longer to pay the Total Outstanding Balance

• On paying less than the Minimum Payment Due or failing to pay the Minimum 
Payment Due, the Bank may block your Card post sending notification which 
will negatively impact your credit rating and may impact access to your future 
borrowing from lending institutions

DISCLAIMERS: 

1. All Fees mentioned above and on www.ajmanbank.ae are exclusive of 
Value Added Tax (VAT). A VAT of 5% shall be applicable on all Fees levied by 
the Bank and will be billed in your monthly Card statement

2. If you have further clarifications or in case you are not accepting the new / 
modified changes, please reach the nearest branch within the specified 
period or call us on 800 22; otherwise, you will be liable for the changes 
once implemented.

3. Annual Fees are applicable after Card activation for new Cards and 
subsequently each anniversary except free Cards

4. Monthly Fees are applicable when you do not pay the Total Outstanding Due 
in full on or before the Payment Due Date

WARNING: If you have further clarifications or in case you are not accepting the new/modified changes, please reach the nearest branch within the specified period or 
call us on 800 22; otherwise, you will be liable for the changes once implemented.

YOU MUST KNOW

Credit Shield (Takaful): Credit Shield protection gives you the option to have 
the outstanding balance on your Credit Card waived in case of some unforeseen 
circumstances of loss of life due to any cause and permanent disability, critical 
illness and involuntary loss of employment. Credit shield also covers additional 
benefits such as extended warranty, purchase protection, secure wallet and travel 
accident. The cover for the first two months will be free for the customers and 
it will be chargeable going forward. If you wish to opt out of this cover you may 
call us anytime at 800 22.

Example:
Customers Outstanding is AED 10,000/- 
Credit Shield charged = AED 95 (0.95% of outstanding balance on a fixed rate)

Credit Card Issuance: Bank reserves the right to retrieve, examine and review 
your Bank Account Statement and credit report to determine the eligibility and 
assign a suitable credit limit on the Card to be issued. 

Receipt and use of the Card: By acknowledging the receipt of the Card you give 
your irrevocable consent that you as a Cardholder have read, understood, accepted 
and agreed with the Terms and Conditions published on www.ajmanbank.ae.

Lost/Stolen Card and Unauthorized transactions: If your Card is lost or stolen, 
you are required to immediately block your Card and have it replaced by calling 
us at 800 22.

WARNING: Transactions on the lost/stolen Card until blocked is full liability of 
the Cardholder.

COOLING-OFF PERIOD: Khiyar Al-Shart ’Cooling-off Period’ is defined as a period 
of time after a contract is agreed during which the buyer can cancel the contract 
without incurring a penalty.

Bank provides a ‘Cooling-off Period’ of 5 complete business days from the date 
of signing this contract for you to decide in continuing to proceed with your Card 
application. Customers may waive cooling-off period of complete 5 business days 
by signing a written waiver provided by Ajman Bank.

WARNING: In the event of a Customer’s failure to meet the Bank’s terms and 
conditions before and during the Consumer’s relationships with the Bank, the 
bank may initiate appropriate action as deemed necessary as a consequence of 
non-repayment or non-fulfillment of terms and conditions.

The actions taken may include the following:
• Negative rating in the AECB bureau or other Credit Information agency and 

the possible limitations on the ability to borrow/obtain financing in the future

• Legal Proceedings via Court

• Collection measures including presenting security cheques for clearing and 
claim on guarantees

In case if additional securities in terms of pledge collaterals, post-dated cheques 
etc. are obtained, these securities can be utilized or be enforced in case of any 
default in payment or non-fulfillment of any terms and conditions or any other 
signed contract.

COMPLAINTS AND SUGGESTIONS

For complaints and suggestions, you may visit any of our Branches and submit in writing or verbally to our Customer service officer. You can also call our Phone 
Banking on 800 22 and we will be happy to assist. Alternatively, you may also use our website www.ajmanbank.ae or Email address info@ajmanbank.ae.

IMPORTANT NOTE FOR THE CUSTOMER AND THE BANK

This Key Facts Statement must be duly signed by the Bank representative and the Customer, prior to availing the financial product and/or service. A duplicate copy 
of the signed document must be provided by the Bank for your information and records at any point of time during the relationship tenure and/or based on your 
request. In an instance of joint relationship, the Key Facts Statement copy need to be agreed and signed by the joint party as well and same has to be physically 
handed over to all the account holders.

MARKETING AND PROMOTIONAL - COMMUNICATION 

I agree to receive promotional/marketing/product communication from Ajman bank Yes  No 

Preferred mode of communication (if Yes) Email  SMS 

Note: If you wish to “Opt in”/”Opt out” of receiving marketing and promotional communications, you may call us anytime at 800 22.

CUSTOMER ACKNOWLEDGMENT

I hereby acknowledge that I have read, understood, and agree to the content of this Key Facts Statement

Customer Name Date

Product Chosen Single/Joint

Email Address Mobile Number

Customer Signature Signature Verified

RM/SSO Name RM/SSO Name



يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف المركــزي اإلماراتــي لممارســة األعمــال والخدمــات المصرفيــة. جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا 
.www.ajmanbank.ae متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل عــن الموافقــة، يرجــى زيــارة الموقــع

تحذيــر: اقــرأ هــذا المســتند بعنايــة وال توقــع إال إذا كنــت تفهــم بوضــوح وتوافــق علــى محتــوى بيــان الحقائــق الرئيســية المتوفــر باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة. 
كمــا يمكنــك اســتخدام هــذا المســتند لمقارنــة بطاقــات االئتمــان المختلفــة التــي تقدمهــا البنــوك األخرى. ويحق لــك الحصول على بيــان الحقائق الرئيســية من 

البنــوك األخــرى إلجــراء  المقارنــة.

معلومات عن المنتج

بطاقــة االئتمــان هــي وســيلة دفــع تســمح لحاملهــا بدفــع مقابــل المشــتريات أو الســحب النقــدي والســداد للمصــرف بحلــول تاريــخ اســتحقاق الدفــع المذكور في كشــف حســاب 
البطاقــة الشــهري. يقــدم مصــرف عجمــان أنواًعــا متعــددة مــن البطاقــات ويقــدم كل منتــج برنامــج مكافــآت فريــًدا ومزايــا أســلوب حيــاة وتســهيالت، مثــل التحويــل النقــدي 

الميســر والتحويــل مــن الرصيــد
بطاقة بي رايت االئتمانيةبطاقة باور االئتمانية بطاقة رود مايلز االئتمانية

لقــد ُصممــت بطاقــة ائتمــان “رود مايلــز” وفًقــا لمبــادئ 
 Qard برنامــج  بصيغــة  المتمثلــة  اإلســامية  الشــريعة 
حيــث يتــم فــرض رســوم شــهرية ثابتــة. توفــر البطاقــة 
نقــاط األميــال علــى مشــتريات التجزئــة والتــي يمكــن 

ــال. ــز االتص ــال مرك ــن خ ــًدا م ــتبدالها نق اس

لمبــادئ  وفًقــا  “بــاور”  االئتمــان  بطاقــة  ُصممــت  لقــد 
 Qard برنامــج  بصيغــة  المتمثلــة  اإلســامية  الشــريعة 
يمكــن  ثابتــة.  شــهرية  رســوم  فــرض  يتــم  حيــث 
للعمــاء اإلنفــاق وكســب نقــاط “بــاور” والحصــول علــى 
ــآت ــع المكاف ــال موق ــن خ ــاور” م ــاط “ب ــتبدال نق ــا اس  مزاي

www.ajmanrewards.ae

لقــد صممــت بطاقــة ائتمــان “بــي رايــت” وفًقــا لمبــادئ 
المرابحــة اإلســامية. وتشــير المرابحــة إلــى معاملــة تجارية 
تتضمــن شــراء وبيــع البضائــع التــي وعــد المشــتري النهائــي 

بشــرائها بهامــش ربــح إضافــي. 

يمكــن للعمــاء ربــح مكافــآت “بــي رايــت” علــى جميــع 
النفقــات واســتبدالها بمزايــا الســفر، مثــل الرحــات الجويــة 
 المجانيــة والفنــادق وقســائم الشــراء وغيرهــا الكثيــر علــى

.www.ajmanrewards.ae

الرسوم والمصاريف

لجميــع رســوم وتكاليــف بطاقــة االئتمــان، يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت www.ajmanbank.ae، أو االتصــال علــى 22 800، أو زيــارة أي مــن فروعنــا للحصــول علــى نســخة 
ورقية.

الرسوم

الرسوم السنوية

نوع البطاقةبطاقة االئتمان اإلضافيةبطاقة االئتمان الرئيسية

أول بطاقتين مجاًنا، ثم تدفع 50 درهًما مجانية مدى الحياة
بطاقة بي رايت تيتانيومإماراتًيا سنوًيا للبطاقة

بي رايت باتينيوم50 درهًما إماراتًيا1,000 درهم إماراتي
بي رايت وورلد50 درهًما إماراتًيا1500 درهم إماراتي

200 درهم إماراتي
أول بطاقتين مجاًنا، ثم تدفع 50 درهًما 

رود مايلز الكاسيكيةإماراتًيا سنوًيا للبطاقة

250 درهًما إماراتًيا
أول بطاقتين مجاًنا، ثم تدفع 50 درهًما 

رود مايلز المميزةإماراتًيا سنوًيا للبطاقة

300 درهم إماراتي
أول بطاقتين مجاًنا، ثم تدفع 50 درهًما 

رود مايلز الباتينيةإماراتًيا سنوًيا للبطاقة

300 درهم إماراتي
أول بطاقتين مجاًنا، ثم تدفع 50 درهًما 

باور الذهبيةإماراتًيا سنوًيا للبطاقة

400 درهم إماراتي
أول بطاقتين مجاًنا، ثم تدفع 50 درهًما 

باور الباتينيةإماراتًيا سنوًيا للبطاقة

500 درهم إماراتي
أول بطاقتين مجاًنا، ثم تدفع 50 درهًما 

باور وورلدإماراتًيا سنوًيا للبطاقة

الرسوم الشهرية

رود مايلز الكاسيكية350 درهًما إماراتًيا
رود مايلز المميزة650 درهًما إماراتًيا

رود مايلز الباتينية1,000 درهم إماراتي
باور الذهبية650 درهًما إماراتًيا
باور الباتينية850 درهًما إماراتًيا

باور وورلد1500 درهم إماراتي

125 درهًما إماراتًيا شهرًيارسوم التأخير في السداد
ملحوظة مهمة: تنطبق عند عدم دفع الحد األدنى المستحق في تاريخ استحقاق 

السداد أو قبله
ملحوظة مهمة: تنطبق على كل بطاقة رئيسية أو إضافية بديلة.75 درهًما إماراتًيا لكل طلبرسوم استبدال البطاقة

150 درهًما لكل معاملةرسوم السحب النقدي
ملحوظة مهمة: تنطبق على سحب النقود على البطاقة. تنطبق هذه الرسوم على 

كل معاملة حتى 5000 درهم إماراتي

رسوم معالجة المعامات بالعملة 
األجنبية

بطاقة بي رايت تيتانيوم 2%

ملحوظة مهمة: ُتحتسب رسوم ثابتة على قيمة المعامات الدولية. ُتفرض هذه 
الرسوم باإلضافة إلى رسوم المعاملة القياسية التي تفرضها فيزا أو ماستر كارد على 

جميع المعامات الدولية

بي رايت باتينيوم 0%
بطاقة وورلد: 0%

بطاقة رودمايلز: 4%
بطاقة باور: 3.5%

ملحوظة مهمة: تطبيق رسوم ثابتة على إجمالي الرصيد المستحق في تاريخ البيان%0.95 فى الشهرالدرع االئتماني
ملحوظة مهمة: تنطبق عند طلب إصدار شهادة التزامات50 درهًما إماراتًيارسوم إصدار شهادة االلتزامات أو إلغائها 

التحويل من الرصيد والتحويل النقدي 
الميسر وخطط سداد أقساط التجزئة

بطاقة بي رايت:
حتى %1.5 في الشهر

ملحوظة مهمة: 
ــي 	  ــم إمارات ــى %1.50 دره ــهرًيا إل ــن %0.99 ش ــت م ــي راي ــة ب ــوم بطاق ــراوح رس تت

ــدة ــب الم ــهرًيا حس ش
بالنســبة لبطاقــة رود مايلــز وبطاقــة بــاور، تبلــغ رســوم التحويــل مــن الرصيــد 	 

والتحويــل النقــدي الميســر %4 مــن قيمــة المعاملــة
تبلغ رسوم خطة سداد أقساط التجزئة %5 من قيمة المعاملة	 

بطاقة رود مايلز وبطاقة باور:
حتى %5 من قيمة المعاملة

بيان الحقائق الرئيسية - بطاقة االئتمان
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%3.5 في الشهررسوم المرابحة

ملحوظة مهمة: تنطبق عند عدم دفع إجمالي المبلغ المستحق بالكامل في تاريخ 
استحقاق السداد أو قبله وُتفرض على:

ــخ 	  ــى تاري ــة وحت ــخ المعامل ــن تاري ــاًرا م ــدد اعتب ــر المس ــتحق غي ــغ المس ــي المبل إجمال
ــل ــغ بالكام ــلم المبل ــى نتس ــان حت البي

قيمــة كل معاملــة جديــدة يتــم تســجيلها فــي حســاب بطاقتــك منــذ تاريــخ البيــان 	 
واعتبــاًرا مــن تاريــخ المعاملــة حتــى نتســلم المبلــغ بالكامــل

تحذير:
ــي 	  ــن إجمال ــل م ــع أق ــط أو دف ــتحق فق ــغ المس ــن المبل ــى م ــد األدن ــع الح ــد دف عن

أكثــر  رســوًما  ســتدفع  الســداد،  اســتحقاق  تاريــخ  بحلــول  المســتحق  المبلــغ 
أطــول وقًتــا  المســتحق  الرصيــد  إجمالــي  ســداد  وسيســتغرق 

عنــد دفــع أقــل مــن الحــد األدنــى مــن المبلــغ المســتحق أو عــدم دفــع الحــد 	 
األدنــى مــن المبلــغ المســتحق، يجــوز للبنــك حظــر بطاقتــك بعــد إرســال إشــعار ممــا 
ســيؤثر بالســلب علــى تصنيفــك االئتمانــي وقــد يؤثــر علــى اســتخدام بطاقتــك فــي 

ــراض ــات اإلق ــن مؤسس ــراض م ــتقبل االقت المس

إخالء المسؤولية:

تتوفر جميع الرسوم المذكورة أعاه وعلى www.ajmanbank.ae وهي غير 1. 
شاملة ضريبة القيمة المضافة. ُتطبق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على 

جميع الرسوم التي يفرضها المصرف وسيتم احتسابها في كشف حساب 
البطاقة الشهري.

إذا كانت لديك توضيحات أخرى أو في حالة عدم قبولك للتغييرات الجديدة أو . 	
 الُمعدلة، يرجى الذهاب إلى أقرب فرع خال الفترة المحددة أو االتصال بنا على

22 800؛ خاف ذلك، ستكون مسؤواًل عن التغييرات بمجرد تنفيذها.

ُتطبق الرسوم السنوية بعد تفعيل البطاقة بالنسبة للبطاقات الجديدة ثم تطبق . 3
سنوًيا باستثناء البطاقات المجانية.

ُتطبق الرسوم الشهرية عند عدم دفع إجمالي المبلغ المستحق بالكامل في تاريخ . 	
استحقاق السداد أو قبله.

تحذير: إذا كانت لديك توضيحات أخرى أو في حالة عدم قبولك للتغييرات الجديدة أو الُمعدلة، يرجى الذهاب إلى أقرب فرع خال الفترة المحددة أو االتصال بنا على 22 800؛ خاف 
ذلك، ستكون مسؤواًل عن التغييرات بمجرد تنفيذها.

يجب أن تعرف

ــد  ــن الرصي ــازل ع ــار التن ــي خي ــدرع االئتمان ــة ال ــك حماي ــل(: تمنح ــي )تكاف ــدرع االئتمان ال
ــة  ــر المتوقع ــروف غي ــض الظ ــدوث بع ــة ح ــي حال ــة ف ــك االئتماني ــى بطاقت ــتحق عل المس
كفقــدان الحيــاة ألي ســبب واإلعاقــة الدائمــة واإلصابــة بمــرض خطيــر وفقــدان الوظيفــة 
غيــر الطوعــي. كمــا يغطــي الــدرع االئتمانــي مزايــا إضافيــة مثــل الضمــان الممتــد وحمايــة 
المشــتريات والمحفظــة اآلمنــة وحــوادث الســفر. تكــون تغطيــة أول شــهرين مجانيــة 
للعمــاء ثــم يتــم فــرض رســوم عليهــا. إذا كنــت ترغــب فــي االنســحاب مــن هــذه 

ــم 22 800 ــى الرق ــت عل ــي أي وق ــا ف ــال بن ــك االتص ــة، يمكن التغطي
 مثال:

 المستحق على العماء 10,000 درهم إماراتي/-
الدرع االئتماني المفروض = 95 درهًما )%0.95 من الرصيد المستحق بسعر فائدة ثابت(

ــابك  ــف حس ــترداد كش ــي اس ــق ف ــرف بالح ــظ المص ــة: يحتف ــة االئتماني ــدار البطاق إص
ــد  ــن ح ــة وتعيي ــد األهلي ــا لتحدي ــا ومراجعتهم ــي وفحصهم ــرك االئتمان ــي وتقري المصرف

ــا. ــيتم إصداره ــي س ــة الت ــب للبطاق ــي مناس ائتمان

فإنــك  البطاقــة،  باســتام  إقــرارك  بموجــب  واســتخدامها:  البطاقــة  اســتالم 
تمنــح موافقتــك غيــر القابلــة لإللغــاء علــى أنــك بصفتــك حامــل بطاقــة قــد قــرأت 
الموقــع علــى  المنشــورة  واألحــكام  الشــروط  علــى  ووافقــت  وقبلــت   وفهمــت 

www.ajmanbank.ae

فقــد البطاقــة أو ســرقتها والمعامــالت غيــر المصــرح بهــا: فــي حالــة فقــدان 
بطاقتــك أو ســرقتها، يتعيــن عليــك حظــر البطاقــة علــى الفــور واســتبدالها عبــر االتصــال 

ــم 22 800. ــى الرق ــا عل بن

ــى  ــروقة حت ــودة أو المس ــة المفق ــى البطاق ــرى عل ــي ُتج ــات الت ــون المعام ــر: تك تحذي
حظرهــا مســؤولية حامــل البطاقــة بالكامــل 

ــد  ــى العق ــاق عل ــي االتف ــة تل ــرة زمني ــه فت ــرط بأن ــار الش ف خي ــرَّ ــرط:  ُيع ــار الش ــرة خي فت
ويمكــن خالهــا للمشــتري إلغــاء العقــد دون تكبــد أي غرامــة.

يوفــر المصــرف خيــار الشــرط لمــدة 5 أيــام عمــل كاملــة اعتبــاًرا مــن تاريــخ توقيــع العقــد 
لتقــرر مواصلــة طلــب بطاقتــك مــن عدمــه. يمكــن للعمــاء التنــازل عــن فتــرة خيــار الشــرط 
البالغــة 5 أيــام عمــل كاملــة عــن طريــق التوقيــع علــى تنــازل خطــي مقــدم مــن مصــرف 

عجمــان.

تحذيــر: فــي حالــة عــدم اســتيفاء العميــل لشــروط وأحــكام المصــرف قبــل وأثنــاء عاقات 
العميــل مــع المصــرف، يجــوز للمصــرف اتخــاذ اإلجــراء المناســب الــذي يــراه ضرورًيــا نتيجــة 

عــدم الســداد أو عــدم الوفــاء بالشــروط واألحــكام.

قد تشمل اإلجراءات التي يتخذها المصرف ما يلي:

التصنيــف الســلبي لــدى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو أي وكالــة معلومات 	 
ــى  ــول عل ــراض أو الحص ــى االقت ــدرة عل ــى الق ــة عل ــود المحتمل ــرى والقي ــة أخ ائتماني

تمويــل فــي المســتقبل

اإلجراءات القانونية عن طريق المحكمة	 

والمطالبــة 	  للمقاصــة  الضمــان  شــيكات  تقديــم  ومنهــا  التحصيــل،  إجــراءات 
ت نــا لضما با

فــي حالــة الحصــول علــى أوراق ماليــة إضافيــة مــن حيــث ضمانــات الرهــن اإلضافيــة 
والشــيكات مؤجلــة الدفــع ومــا إلــى ذلــك، يمكــن اســتخدام هــذه األوراق الماليــة أو 
إنفاذهــا فــي حالــة التقصيــر فــي الســداد أو عــدم الوفــاء بــأي شــروط وأحــكام أو أي عقــد 

ــع ــر موّق آخ

الشكاوى والمقترحات:

يمكنــك زيــارة أي مــن فروعنــا وتقديمهــا الشــكاوى والمقترحــات كتابًيــا أو شــفهًيا إلــى موظــف خدمــة العمــاء. كمــا يمكنــك االتصــال بالخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف علــى الرقــم  
info@ajmanbank.ae أو عنــوان البريــد اإللكترونــي www.ajmanbank.ae22 800 وســنكون ســعداء بمســاعدتك. كمــا يمكنــك بــدًلا مــن االتصــال أن تســتخدم موقعنــا اإللكترونــي

مالحظة مهمة للعميل والمصرف:

يجــب توقيــع بيــان الحقائــق الرئيســية الماثــل حســب األصــول مــن قبــل ممثــل المصــرف والعميــل قبــل االســتفادة مــن المنتــج المالــي أو الخدمــة. كمــا يجــب علــى المصــرف تقديــم 
نســخة أصليــة مــن المســتند الموقــع مــن معلوماتــك وســجاتك فــي أي وقــت مــن األوقــات أثنــاء مــدة قيــام العاقــة أو بنــاًء علــى طلبــك. فــي حالــة العاقــة المشــتركة، يجــب االتفــاق 

علــى نســخة بيــان الحقائــق الرئيســية وتوقيعهــا مــن قبــل الطــرف المشــترك أيًضــا وتســليمها لجميــع أصحــاب الحســاب باليــد.

االتصاالت التسويقية والترويجية

أوافق بموجب هذا البيان على تلقي اتصاالت ترويجية وتسويقية للمنتج من مصرف عجمان    نعم                                   ال
طريقة االتصال المفضلة )إذا كانت اإلجابة بنعم(                                                                                                           البريد اإللكتروني         الرسائل النصية القصيرة

ملحوظة: إذا كنت ترغب في “االشتراك” أو “إلغاء االشتراك” لتلقي االتصاالت التسويقية والترويجية، يمكنك االتصال بنا في أي وقت على 22 800.

إقرار العميل

أقر بموجب هذا البيان أنني قد قرأت وفهمت وأوافق على محتوى بيان الحقائق الرئيسية الماثل
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