
CARDHOLDER BALANCE TRANSFER FORM
نموذج تحويل الرصيد لحامل البطاقة

aafaq Credit Card Balance Transfer – Terms & Conditions

• Minimum balance to be transferred is AED 2,000 for aafaq (aafaq Islamic Finance) credit  
 card, subject to maximum of total 90% of the available limit on aafaq credit card. 
• Minimum monthly payment needs to be made each month to continue to benefit from the  0% 
 profit rate for 3, 6, 9 and 12 months Balance Transfer on aafaq Islamic Finance cards. Failure to 
 make minimum payment will bring the 0% profit rate for 3, 6, 9 and 12 months Balance Transfer 
 to an end and prevailing aafaq Islamic Finance card rates and fees will be applied.
• The Balance Transfer will happen if the amount requested is within 90% of the available credit 
 limit  assigned on the credit card by aafaq Islamic Finance.
• Processing fees as per the fee tier will be applied for each requested amount of Balance 
 Transfer. Refer schedule of charges for the same.
•  Agreement to accept this application and transfer your balance remains at the sole  discretion of 
 aafaq Islamic Finance.
• Your balance will be processed within 5 working days and aafaq Islamic Finance accepts no 
 liability arising out of any delay in processing the transfer, including with respect to any finance  
 or other charges incurred in relation to the credit card from which the Balance Transfer is being 
 made. If your application is rejected, aafaq Islamic Finance shall be under no obligation to 
 provide reasons.
• At the end of 3, 6, 9 and 12 months period from aafaq Islamic Finance credit cards, aafaq Islamic 
 Finance's prevailing credit cards rates and fees will be applied.
• This Balance Transfer facility is only applicable for primary card holders. All balance transfer 
 amounts will be credited directly to the cardholder’s card account of the  other bank / financial 
 institution to which the transfer is requested.
• aafaq Islamic Finance will not be responsible for any charge or penalty levied by the other 
 credit bank / financial institution towards clearance of the Balance Transfer amount or 
 settlement of such card amount.
• This facility is only available for transfer from/on UAE issued credit cards.
• In addition to the above, aafaq Islamic Finance general Terms and Conditions continue to apply for 
 the Balance Transfer.

Please visit www.aafaq.ae to access these Terms and Conditions.

aafaq Credit Card Number رقم بطاقة آفاق االئتمانية

Cardholder Nameاسم حامل البطاقة

FOR AAFAQ USE ONLY البيانات التالية ُتم� بمعرفة آفاق

Dateالتاريخ
رقم الهاتف

المتحرك
Mobile
NumberCustomer Signature(s) توقيع العميل

I have read and accepted the conditions which apply to the transfer of the above 
balance and I authorize aafaq Islamic Finance to debit my aafaq Credit Card/Covered 
Card with the Balance Transfer amount and pay to the above other named 
Bank/Financial Institution’s mentioned Credit Card. 

أقر بأنني قرأت ووافقت على الشروط التي تنطبق على تحويل الرصيد المذكور أعاله وأفوض البنك 
بخصم المبلغ المحدد لتحويل الرصيد من بطاقة آفاق االئتمانية / البطاقة المغطاة الخاصة بي ودفعه 

للبطاقة االئتمانية الخاصة بالبنك/ الشركة ا¡خرى المذكورة أعاله.

تحويل الرصيد من بطاقة آفاق االئتمانية – الشروط وا�حكام

أقل رصيد يتم تحويله لبطاقة آفاق االئتمانية (آفاق ا§سالمية للتمويل) هو ٢٠٠٠ درهم، مع مراعاة  حذف العبارة مع  •
مراعاة ¡نها مكررة حد أقصى قدره ٩٠٪ من حد بطاقة آفاق االئتمانية المتوفر.   

 ªاثني عشر شهر أو  أو تسعة  أو ستة  لثالثة   ٪٠ فائدة  االستفادة من نسبة  أقل مبلغ شهري الستمرار  يجب سداد   •
لتحويل الرصيد على بطاقات آفاق ا§سالمية للتمويل. وفي حال عدم سداد أقل مبلغ سيتم إلغاء ميزة االستفادة   
من نسبة فائدة ٠٪ لثالثة أو ستة أو تسعة أو اثني عشر شهرª لتحويل الرصيد، على أن يتم تطبق القيم والرسوم   

المعمول بها لدى آفاق ا§سالمية للتمويل.   

يتم تحويل الرصيد إذا كان المبلغ المطلوب ضمن الـ ٩٠٪ من الحد االئتماني المتوفر لبطاقة االئتمان الخاصة بآفاق   •
ا§سالمية للتمويل.   

تطبق رسوم معالجة قدرها ٢٪ أو ٢٠٠ درهم إماراتي (أيهما أكبر) لكل مبلغ يتم طلبه من تحويل الرصيد.   •
تظل الموافقة لقبول الطلب وتحويل الرصيد قيد التقدير الخاص Àفاق ا§سالمية للتمويل.  •

ستتم معالجة الرصيد خالل خمسة أيام عمل وال يتحمل البنك أي مسؤولية تنشأ عن التأخر في إتمام التحويل، بما   •
في ذلك ما يتعلق بأي مبلغ أو رسوم أخرى متكبدة بشأن بطاقة االئتمان التي يتم تحويل الرصيد منها. في حال   

رفض طلبك، ال يلتزم البنك نهائيÅ بتوضيح أسباب ذلك.   

في نهاية فترة الثالثة أو الستة أو التسعة أو االثني عشر شهرª لبطاقة ائتمان آفاق ا§سالمية للتمويل، تطبق القيم   •
والرسوم الخاصة ببطاقات االئتمان المعمول بها لدى آفاق ا§سالمية للتمويل.  

الرصيد  الرئيسيين فقط. وتضاف جميع مبالغ  البطاقة  هذا التسهيل الخاص بتحويل الرصيد يطبق على حاملي   •
المحول مباشرًة إلى حساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة لدى البنك اÀخر المطلوب التحويل إليه.   

ال تتحمل آفاق ا§سالمية للتمويل مسؤولية أي مصاريف أو غرامات يفرضها بنك/ شركة االئتمان ا¡خرى مقابل السماح   •
بتحويل مبلغ الرصيد أو تسوية مبلغ البطاقة.   

هذا التسهيل متوفر للتحويل من بطاقات االئتمان الصادرة في ا§مارات العربية المتحدة فقط.  •

إضافة لما تقدم، يستمر تطبيق الشروط وا¡حكام العامة للبنك على عملية تحويل الرصيد.   •

يرجى زيارة الموقع ا§لكتروني www.aafaq.ae لالطالع على الشروط وا¡حكام.

Balance Transfer to Bank / Financial Institution (2)

Cardholder Name (as shown
on your other credit card)

اسم حامل البطاقة
(كما هو مكتوب على بطاقة االئتمان ا¡خرى الخاصة بك)

Other Credit Card Numberرقم بطاقة االئتمان ا¡خرى

البنك/ الشركة المصدرة للبطاقة

@ أقل مبلغ ٢٠٠٠ درهم – يرجى التقريب إلى أقرب درهم
@ يجب أال يتجاوز أقصى مبلغ إجمالي لتحويل الرصيد ٩٠٪ من الحد االئتماني

المتوفر في بطاقة آفاق االئتمانية.  
@@سيتم تطبيق رسوم دفع إضافية.

Card issuing Bank / Financial Institution

تحويل الرصيد إلى بنك (٢)

*Min amount is AED 2000 – Please round off to the nearest AED
*Max total BT amount should not exceed 90% of available credit limit on
 aafaq Credit Card.
** Additional Payment Holiday fee will be applicable.  

Balance Transfer
Amount* (AED) 

Balance Transfer to Bank / Financial Institution (1)

Cardholder Name (as shown
on your other credit card)

اسم حامل البطاقة
(كما هو مكتوب على بطاقة االئتمان ا¡خرى الخاصة بك)

Other Credit Card Numberرقم بطاقة االئتمان ا¡خرى

Card issuing Bank / Financial Institutionالبنك/ الشركة المصدرة للبطاقة

تحويل الرصيد إلى بنك (١)

Balance Transfer
Amount* (AED) 

مبلغ تحويل الرصيد
@ (بالدرهم)

مبلغ تحويل الرصيد
@ (بالدرهم)
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تاريخ انتهاء البطاقة
Card Expiry

تاريخ انتهاء البطاقة
Card Expiry

Customer verified thru call

Authorized by
بتفويض من

مطابقة التوقيع
Date
التاريخ

Input/Updated by
تم ا§دخال/ التحديث بواسطة

Tenure - Months 
(please tick)

3 6 9 مبلغ تحويل الرصيد
12@ (بالدرهم)

Payment Holiday** required? مبلغ تحويل الرصيد
No@ (بالدرهم) Yesال نعم

Tenure - Months 
(please tick)

3 6 9 مبلغ تحويل الرصيد
12@ (بالدرهم)

Payment Holiday** required? مبلغ تحويل الرصيد
No@ (بالدرهم) Yesال نعم


