Easy Cash on your Mashreq Al Islami Platinum Credit Card - New to Bank Customers
Fax number  
Customer Name

Request for

  Easy Cash

                           

Contact Numbers:

   Customer Segment                         

Office  

   STL/STA               

   NTSL/Others

Mobile  

Mashreq Al Islami Credit Card Number:
(If you already hold the Islamic Credit card)

Option 1 - Regular offer
Easy Cash
Tenure (months)
Tawarruq Profit Rate

3

6

9

12

18

24

36

0.99%

0.99%

0.99%

0.89%

0.79%

0.79%

0.59%

Tick one
Please approve Easy Cash of AED:                                            (within eligibility criteria mentioned in the detailed T&C’s on this form)
A.    Bank Account Number
Bank Name
Other Bank IBAN
B.    Branch Address details  
Please tick the emirate where you have your bank account:
  Abu Dhabi

  Ajman

  Dubai

  Ras Al Khaimah

  Sharjah

  Umm Al Quwain

  Fujairah

Customer Declaration
I confirm that I have read, understood & agree to the Easy Cash terms and conditions stated overleaf and to the credit card holder agreement already
accepted and agreed by my acceptance of the Mashreq Al Islami Credit Card. I also agree, that this will be deemed as consent, for activation of the
above mentioned Islamic credit card (in case still inactive) in order to process this Easy Cash.
My signature on this application further authorises Mashreq / Mashreq Al Islami to debit my credit card account for the Easy Cash amount and all
related charges.

Signature of Principal Cardholder
Date   d

d

m m

y

y

y

y

Mashreqbank PSC and Mashreq Al Islami (Islamic Banking Division of Mashreqbank PSC) is licensed and regulated by the UAE Central Bank.

النقد املي�رس على بطاقة االئتمان البالتينية من امل�رشق الإ�سالمي  -خدمة جديدة لعمالء البنك
رقم الفاك�س
�إ�سم العميل

طلب

النقد املي�رس

�أرقام االت�صال:

�رشيحة العميل

�إ�س تي �إل \ �إ�س تي �إيه

املكتب

�إن تي �إ�س �إل \ غري ذلك

اجلوال

رقم بطاقة ائتمان امل�رشق اال�سالمي:
(�إذا كان لديك بالفعل بطاقة االئتمان اال�سالمية)

اخليار  - ١العر�ض العادي
النـقــد الميـ�سـر
احليازة (بالأ�شهر)

3

6

9

12

18

24

36

معدل فائدة التورق

%0.99

%0.99

%0.99

%0.89

%0.79

%0.79

%0.59

�إخرت العر�ض املنا�سب
ي�س مببلغ (درهم �إماراتي):
يرجى تقدمي نظام النقد املُ ّ

(�ضمن معايري الإ�ستحقاق املن�صو�ص عليها يف �أحكام هذا النموذج)

 .1رقم ح�ساب البنك
�إ�سم البنك
رقم احل�ساب البنكي الدو ّيل
 .2تفا�صيل عنوان الفرع
البنكي:
يرجى اختيار الإمارة التي يتبعها ح�سابك
ّ
  �أبوظبي

  عجمان

  دبي

  ر�أ�س اخليمة

   ال�شارقة

  �أم القيوين

الفجرية

�إقرار العميل
ي�س الواردة يف ال�صفحة التالية ،وكذلك اتفاقية حامل بطاقة االئتمان ،والتي مت املوافقة عليها بالفعل مبجرد قبويل لبطاقة االئتمان الإ�سالمي.
�أقر ب�أين قمت بقراءة وفهم وقبول �رشوط و�أحكام النقد املُ ّ
ي�س.
كما �أين �أوافق على اعتبار ذلك قبو ًال لتفعيل بطاقة االئتمان الإ�سالمي املذكورة (�إذا كانت غري ّ
مفعلة) لإجناز �إجراءات النقد املُ ّ
املي�س وكافة الر�سوم املتعلقة.
كما يعترب توقيعي على هذا النموذج هو مبثابة تفوي�ض لبنك امل�رشق \ امل�رشق الإ�سالمي باخل�صم من ح�ساب بطاقتي االئتمانية مببلغ النقد ّ

توقيع حامل البطاقة

التاريخ ي ي �ش �ش �س �س �س �س

بنك امل�رشق �ش.م.ع وامل�رشق الإ�سالمي (ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف بنك امل�رشق �ش.م.ع) مرخ�صان ويخ�ضعان حتت رقابة امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

Easy Cash Terms & Conditions
The terms and conditions below are in addition to the Credit Cardholder ‘Agreement’ already accepted and agreed to by the
Cardholder at the time of acceptance of Mashreq Al Islami Credit Card. Capitalized terms and the terms not defined herein shall be
construed in accordance with their definitions in the Agreement.
1.

Easy Cash is a ‘Cash Transaction’ initiated by the Cardholder by signing this application form, which the Cardholder agrees
to repay Mashreq Al Islami in equal monthly installments.

2.

The total of Easy Cash amount along with the Tawarruq Profit amount for the installment period will be charged to the
Cardholder’s Credit Card Account, reducing the available ‘Credit Limit’ as well as ‘Cash Limit’.

3.

The Tawarruq Profit rate charged on the Easy Cash deal availed is a flat rate.

4.

The total Easy Cash amount availed cannot exceed more than 75% of the available ‘Credit Limit’.

5.

Easy Cash is inclusive of the Cash Limit on the Card and hence the Cash Limit will not be available until the entire Easy Cash
amount is settled.

6.

If the Easy Cash amount to be transferred as mentioned in the application form exceeds more than the eligibility criteria
on the date of acceptance by Mashreq, Mashreq will automatically transfer only an amount equal to eligibility criteria of
Credit Cardholder’s available Credit Limit as well as Cash Limit as authorized by Credit Cardholder in the application form.

7.

The Easy Cash monthly installment applicable will be a part of the monthly “Minimum Payment Due”.

8.

In case of early settlement of the Easy Cash, before the expiry of the entire tenure of the plan an early settlement fee
of AED 100 shall be levied to the Card holders Credit Card Account. Further, the entire Tawarruq Profit charged towards
installments pre-settled shall have to be borne by the Cardholder and no such charge will be waived off by Mashreq.

9.

Approval of Easy Cash amount is at the sole discretion of Mashreq.

10.

Mashreq will attempt to resolve any dispute as per the Credit Card Cardholder Agreement and the terms and conditions
contained herein.

11.

Mashreq reserves the right, at its absolute discretion, to enroll the Cardholders who have already benefited from this
‘Programme’ for any other card promotion.

12.

It is the Cardholder’s responsibility to ensure that he/she provides the correct and valid information to Mashreq, in order to
ensure that the Easy Cash deal is booked appropriately during the Programme.

13.

Mashreq reserves the right, at its absolute discretion, to amend and /or supplement these terms and conditions at any
time without any prior notification to the Cardholder. Any such amendments or supplements shall be accessible on
www.mashreqalislami.com/maic.

14.

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai,
United Arab Emirates.

15.

In no event shall Mashreq, any of its affiliates, or any of its officers, directors, employees or agents be liable or responsible
for any loss, damage or expense arising out of or otherwise related to this Programme.

16.

Mashreq does not offer or provide any warranties, or accept any responsibility or liability of any kind in respect of this
Programme and hereby disclaims any and all express or implied warranties with respect of the same.

17.

Mashreq shall not be in breach of its obligations or otherwise be liable to conduct this Programme as a result of any
Force Majeure Event. A Force Majeure Event in these terms and conditions, shall mean circumstances beyond the
reasonable control of Mashreq including, amongst other things, acts of God, industrial disputes, acts and regulations of
any governmental or authority in any jurisdiction. In such circumstances, Mashreq obligations to the Card holder shall
automatically stand discharged without providing any notice.

18.

The Tawarruq Profit rate mentioned in the application form is the fixed profit rate charged per month. The equivalent
reducing profit rate is approximately 1.8 times that of the rates mentioned in the application form.

Definitions:
‘Cash Limit’ means the maximum limit of cash, permitted by the ‘Bank’ to a ‘Card Account’ which is not to be exceeded and can be
withdrawn through an ATM by the ‘Principal Cardholder’ as well as the ‘Supplementary Cardholder’.
‘Programme’ herein refers to the Easy Cash feature/service itself.

Mashreqbank PSC and Mashreq Al Islami (Islamic Banking Division of Mashreqbank PSC) is licensed and regulated by the UAE Central Bank.

بنود و�رشوط �إيزي كا�ش
مت القيام م�سبق ًا بقبول واعتماد البنود وال�رشوط الواردة بالإ�ضافة �إىل «�إتفاقية» حامل بطاقة االئتمان يف وقت قبول بطاقة ائتمان امل�رشق الإ�سالمي .ويتم تف�سري امل�صطلحات
املعرفة طيه وفق ًا لتعاريفها الواردة يف االتفاقية.
املكتوبة بخط عري�ض وامل�صطلحات غري ّ
�	.1إيزي كا�ش عبارة عن «عملية نقدية» يقوم حامل البطاقة بتنفيذها من خالل توقيع منوذج الطلب هذا ،ويوافق حامل البطاقة مبوجبه على �إعادة الت�سديد لبنك امل�رشق
الإ�سالمي بدفعات �شهرية مت�ساوية.
.2

�سيتم تقييد �إجمايل مبلغ �إيزي كا�ش بالإ�ضافة �إىل مبلغ ربح التورق لفرتة الدفعة على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بحامل البطاقة .لتخفي�ض «احلد االئتماين» املتاح
بالإ�ضافة �إىل «احلد النقدي».

�	.3إن معدل ربح التورق املفرو�ض على �صفقة �إيزي كا�ش امل�ستفاد منها هو �سعر موحد.
.4

الميكن لإجمايل مبلغ �إيزي كا�ش امل�ستفاد منه �أن يزيد على �أكرث من  %75من «احلد االئتماين» املتاح.

.5

ي�شمل �إيزي كا�ش احلد النقدي على البطاقة وبالتايل لن يكون احلد النقدي متاح ًا حتى يتم �سداد كامل مبلغ �إيزي كا�ش.

.6

يف حال كان مبلغ �إيزي كا�ش الذي يراد حتويله وفق ًا ملا هو مبني يف منوذج الطلب يزيد عن معايري الإ�ستحقاق بتاريخ قبول بنك امل�رشق ،ف�سيقوم بنك امل�رشق تلقائي ًا
بتحويل مبلغ ي�ساوي فقط معايري الإ�ستحقاق للحد االئتماين املتاح اخلا�ص بحامل البطاقة بالإ�ضافة �إىل احلد النقدي وفق ًا ملا هو م�رصح به من قبل حامل البطاقة
االئتمانية يف منوذج الطلب.

.7

تكون الدفعة ال�شهرية املطبقة اخلا�صة ب�إيزي كا�ش جزء ًا من «ا�ستحقاق الدفعة الأدنى» ال�شهري.

.8

يتم يف حالة الت�سوية املبكرة لإيزي كا�ش قبل �إنتهاء كامل فرتة اخلطة فر�ض ر�سم ت�سوية مبكرة مببلغ  100درهم على ح�ساب بطاقة االئتمان اخلا�ص بحاملي بطاقات
االئتمان ،وعالوة على ذلك ،يتحمل حامل البطاقة كامل ربح التورق املفرو�ض على الدفعات املبكرة ال�سداد ولن يقوم امل�رشق بالتنازل عن ذلك الر�سم.

.9

تكون املوافقة على مبلغ �إيزي كا�ش وفق ًا للتقدير املطلق لبنك امل�رشق.

.10

يقوم بنك امل�رشق مبحاولة حل �أي نزاع وفق ًا التفاقية حامل بطاقة االئتمان والبنود وال�رشوط الواردة طيه.

.11

يحتفظ بنك امل�رشق باحلق ،وفق ًا لتقديره املطلق ،يف القيام ب�إدراج حاملي البطاقات الذين ا�ستفادوا م�سبق ًا من هذا «الربنامج» يف قوائم من �أجل �أي ترويج �آخر للبطاقة.

.12

يتحمل حامل البطاقة م�س�ؤولية الت�أكد من قيامه بتوفري املعلومات ال�صحيحة وال�صاحلة لبنك امل�رشق ،من �أجل �ضمان حجز �صفة �إيزي كا�ش ب�شكل منا�سب خالل
الربنامج.

.13

يحتفظ بنك امل�رشق باحلق ،وفق ًا لتقديره املطلق ،يف القيام بو�ضع تعديل و\�أو ملحق لهذه البنود وال�رشوط يف �أي وقت دون تقدمي �أي �إ�شعار م�سبق حلامل البطاقة.
ويكون الإطالع على �أية تعديالت �أو ملحقات مماثلة على موقع االنرتنت التايلwww.mashreqalislami.com/maic :

.14

تخ�ضع وتف�رس هذه البنود وال�رشوط وفق ًا لقوانني �إمارة دبي ،الإمارات العربية املتحدة.

.15

ال يتحمل بنك امل�رشق �أو �أي من ال�رشكات التابعة له �أو �أي من موظفيه التنفيذيني �أو مديريه �أو موظفيه �أو وكالئه امل�س�ؤولية يف �أي حال من الأحوال عن �أية خ�سارة �أو
�رضر �أو نفقات تنجم عن هذا الربنامج �أو تتعلق به خالف ًا لذلك.

.16

ال يعر�ض �أو يقدم بنك امل�رشق �أي �ضمان �أو التزام من �أي نوع كان فيما يخ�ص هذا الربنامج وينكر مبوجبه م�س�ؤوليته عن �أي من وجميع ال�ضمانات ال�رصيحة �أو
ال�ضمنية بخ�صو�ص ذلك.

.17

لن يكون بنك امل�رشق خم ًال بالتزاماته �أو ملزم ًا بتنفيذ هذا الربنامج خالف ًا لذلك ،نتيجة لأي حدث قوة قاهرة .وتعني حالة القوة القاهرة يف هذه البنود وال�رشوط،
الظروف اخلارجة عن الإرادة املعقولة لبنك امل�رشق مبا يف ذلك ،من بني �أمور �أخرى� ،أفعال الق�ضاء والقدر ،والنزاعات ال�صناعية و�إجراءات ولوائح �أية هيئة �أو �سلطة
ر�سمية يف �أية والية ق�ضائية .ويف مثل هذه الظروف ،يتم �إلغاء �إلتزامات بنك امل�رشق جتاه حامل البطاقة ب�شكل تلقائي دون تقدمي �أي �إ�شعار.

.18

معدل ربح التورق املذكور يف منوذج الطلب هو معدل الربح الثابت الذي يتم فر�ضه �شهري ًا .وي�ساوي معدل الربح املنخف�ض تقريب ًا  1.8مرة من ال�سعر املحدد يف
منوذج الطلب.

تعـاريــف:
«احلد النقدي» يعني احلد الأق�صى للنقد ،امل�سموح به من قبل «البنك» لـ «ح�ساب بطاقة» والذي يجب عدم جتاوزه وميكن القيام ب�سحبه من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل من قبل
«حامل البطاقة الرئي�سي» بالإ�ضافة �إىل «حامل البطاقة الإ�ضايف».
«الربنامج» ي�شري هنا �إىل ميزة \ خدمة �إيزي كا�ش نف�سها

بنك امل�رشق �ش.م.ع وامل�رشق الإ�سالمي (ق�سم اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية يف بنك امل�رشق �ش.م.ع) مرخ�صان ويخ�ضعان حتت رقابة امل�رصف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

