
 adcbislamic.com

Standard/Classic

Gold 

Platinum

Supplementary Card(s)

AED 105

AED 210

AED 630

Free (unlimited)

  Primary Card Monthly Fees

Payment Due Date from Statement Date 20 days

Minimum Payment Due 5% of the total utilized amount or AED 100 
 whichever is higher + all applicable fee and charges

Cash withdrawal limit per transaction - Classic AED 2,500

Cash withdrawal limit per transaction - Gold AED 3,000

Cash withdrawal limit per transaction - Platinum AED 5,000

  General

Cash Advance fee AED 105

Collection fee*  AED 288.75

Duplicate Statement fee AED 26.25

Returned Cheque charge AED 157.50

Outstation Cheque Processing charge AED 21

Payorder Processing fee AED 157.50

Copy of sale voucher AED 26.25

Islamic Credit Shield (Takaful) 0.9345% of the total outstanding balance

Exchange House Payment charge AED 5.25 (per transaction)

Card Replacement fee AED 99.75

Foreign Currency transaction margin** 2.89% of the total transaction amount

  Other Fees and Charges

* Paid to charity after deduction of the collection cost.
** Foreign Currency transaction margin is charged in addition to the wholesale foreign exchange market rate that is selected and applied by the card scheme 
provider on the date of conversion.
Please note: Charges for services not indicated in this guide are available on request. 
This guide is subject to any modification by the Bank at any time, at its sole discretion, without prior notice.
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Service and Price Guide for 
ADCB Islamic Banking Credit Cards
(Applicable for card numbers starting with 4455)
Effective 1st January, 2018. All fees are inclusive of 5% VAT, where applicable.



adcbislamic.com  

* يتم التبرع بها للمؤسسات الخيرية بعد خصم تكاليف التحصيل.
** يتم احتساب هامش المعامالت بالعمالت األجنبية باالضافة إلى سعر الصرف السائد في السوق المختار والمطبق بواسطة مزود خطة البطاقات بتاريخ التحويل.

يرجى مالحظة: الرسوم غير المذكورة في هذا الدليل متاحة عند الطلب.
يحق للبنك تعديل هذا الدليل في أي وقت وفقًا لتقديره المطلق دون إشعار مسبق بهذا التعديل.

البطاقة الرئيسية

العادية/الكالسيكية 
الذهبية

البالتينية
البطاقة/البطاقات اإلضافية

الرسوم الشهرية

105 دراهم
210 درهم
630 درهم

مجانًا )لعدد غير محدد(

رسوم وأسعار أخرى
رسوم السلفة النقدية 

رسوم التحصيل*
نسخة من كشف الحساب

رسوم الشيك المرتجع
رسوم تحصيل الشيكات

الرسوم اإلدارية ألوامر الدفع
نسخة من قسيمة البيع

درع االئتمان اإلسالمي )تكافل(
سداد فاتورة بطاقة اإلئتمان من خالل مراكز الصرافة

رسوم إستبدال البطاقة
هامش المعامالت بالعمالت األجنبية

أحكام عامة

تاريخ إستحقاق الدفع بعد تاريخ كشف الحساب 
الحد األدنى للدفعة المستحقة

حد السحب النقدي لكل معاملة - بطاقة كالسيكية
حد السحب النقدي لكل معاملة - بطاقة ذهبية

حد السحب النقدي لكل معاملة - بطاقة بالتينية

20 يومًا
5٪ من إجمالي المبلغ المستخدم أو 100 درهم  أيهما أكثر + 

كافة الرسوم المطبقة
2500 درهم
3000 درهم
5000 درهم

 
105 دراهم

288.75 درهم
26.25 درهم

157.50 درهم
21 درهم

157.50 درهم
26.25 درهم

0.9345٪ من إجمالي الرصيد المستحق
5.25 درهم )كل معاملة(

99.75 درهم
2.89٪ من إجمالي مبلغ المعاملة

دليل خدمات وأسعار
بطاقات االئتمان من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية

)يطبق دليل الخدمات واألسعار على البطاقات التي تبدأ برقم ٤٤٥٥(
إعتبارًا من ١ يناير ٢٠١8. جميع الرسوم واألسعار متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أينما ينطبق.


