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1. ما هو ‘تحويل الرصيد المتجدد’ ؟

المباشر”   - الرصيد  “تحويل  باسم  أيًضا  )المعروف  المتجدد”  الرصيد  “تحويل 
البنوك  BT( هو عرض لدمج المبالغ المستحقة على بطاقاتك االئتمانية مع 
المتواجدة في دولة االمارات والمؤسسات المالية األخرى وتحويلها الى بطاقة 
ديم الخاصة بك. سيعامل مبلغ تحويل الرصيد كمعاملة متجددة عادية بدون 

فوائد في أول 6 أشهر ويتم إصدار فاتورة بسعر فائدة التجزئة الشهري بعد ذلك.

2.  سعر الفائدة وطريقة احتسابها

معدل الفائدة المطبق على مبلغ  ال BT 0٪ في أول 6 أشهر لكشف الحساب 
الفائدة على  “الBT”. كما يتم احتساب  الموافقة على طلب  و من وقت 
أي رصيد متبقي من ال“BT” بناًء على معدل فائدة التجزئة الشهري لبطاقة 

 االئتمان.

معدل الفائدة الشهرية على مبيعات التجزئة: %3.45 لبطاقة الوورلد، 3.75% 
لبطاقة البالتينيوم و %3.75 لبطاقة التيتانيوم.

3. الرسوم والنفقات المطبقة

 الرسوم والنفقات المطبقة حالًيا على تحويل الرصيد المتجدد هي:

-  رسوم  االصدار: تصل قيمة الرسوم إلى %4.20 من مبلغ المعاملة ، اعتماًدا 
على العميل وأهلية المعاملة. يدفع الرسوم مرة واحدة في وقت الموافقة 

.BT  على طلب ال 

BT، نظًرا  ال  المبكر على  المبكر: ال يطبق رسوم السداد   -  رسوم السداد 
لعدم وجود مدة محددة لـها. يمكن سداد المبلغ المتبقي من ‘ال BT’ في 

الوقت الذي يناسبك ، دون أي رسوم.

1. What is ’Revolving Balance Transfer‘?
 
’Revolving Balance Transfer‘ facility (also known as ”Revolving BT“ or 
”Balance transfer – Direct“) is an offering to you to combine your credit 
card outstanding with UAE banks and non-Deem financial institutions 
into one credit card. The balance-transfer amount will act as a normal 
revolving interest bearing transaction while having 0% interest in the 
first 6 months and have monthly retail interest rate billed thereafter.

2.  Interest Rate and Method of Calculation
 
The interest rate applicable on the ’Revolving BT‘ amount is 0% during 
the first 6 statements post availing the ’Revolving BT‘. Post the first 6 
statements, interest on any of the remaining balance of ’Revolving BT‘ 
is calculated based on the credit card‘s monthly retail interest rate.

Monthly retail interest rates: 3.45% for World, 3.75% for Platinum and 
3.75% for Titanium Credit Cards. 

3. Applicable fees and charges
 
The prevailing fees and charges currently applicable on EPP are: 

-  Processing Fee: Up to 4.20% of transaction amount, depending on 
customer and transaction eligibility. This is a one-time fee applicable 
when you avail a ’Revolving BT‘ facility. 

-  Early Closure Fee: Early closure is not applicable on ’Revolving BT‘, 
since there is no tenor defined for the ’Revolving BT‘. The balances 
on ’Revolving BT‘ can be paid off at your convenience, without any 
closure fees on ’Revolving BT‘. 


