
Service and Price Guide

* Applicable for Simplylife Family Card only.

Please note:

No finance charge will be levied (excluding cash advances) in case 100% payment is made on or before 
payment due date. Finance charges are levied on all transaction types, calculated on daily closing balance 
from transaction date till repayment date. Foreign Currency transaction margin is levied on the wholesale 
foreign exchange market rate (including any processing fee) that is selected and applied by card scheme 
provider on the date of conversion. All fees and charges mentioned in this guide are subject to change 
without notice and are applicable on each credit card held. No refund of annual fees will be made if the 
Credit Card is cancelled. Additional expenses, eg: postage, cable, courier, fax, legal fees, etc. will be 
charged for where incurred. Charges for services not indicated in this guide are available on request. For 
any enquiries on fees, charges, interest rates, etc. please call 600 545 545. Other terms and conditions 
apply. The details on this Service and Price Guide are applicable with effect from 1st August 2018 and 
include all existing charges and revisions made prior to this date.
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Effective 1st January 2018, all fees are inclusive of 5% VAT, where applicable.

Annual Fee

Simplylife Cash Back Card Nil
Simplylife Family Card Nil 
Simplylife Family Card Premium              AED 523.95 

Other Fees and Charges

Finance charges (Retail purchase) 3.25% per month
Finance charges (Cash advance) 3.50% per month
Finance charges (Balance Transfer/ Up to 1.50% per month 
Credit Card Loan/Installment Plans)
Cash advance fee 3.15% or AED 105 (whichever 
 is higher)
Over limit fee AED 288.75
Late payment fee AED 241.50 (if minimum 
 payment due is not paid by
 Payment Due Date)
Card replacement fee            AED 78.75
Duplicate statement fee AED 26.25
Returned cheque charge AED 157.50
Outstation cheque processing charge AED 21
Copy of sale voucher AED 26.25
Foreign currency transaction margin 2.99%
Credit shield fee (optional) 1.0395% (of outstanding at 
 billing cycle)
Temporary credit limit increase fee AED 52.50
Exchange house payment fee AED 5.25 (per transaction)
Paper statement fee AED 5.25 (per statement)
Foreclosure fee (Balance Transfer/ AED 210
Credit Card Loan/Installment Plans)
Processing fee on 0% interest payment  AED 52.50
plans at participating merchants and
credit card loans
Photo replacement fee*         AED 57.75

General

Payment due date (from statement date)  20 days
Minimum payment due 5% or AED 100 (whichever 
 is higher)
Cash advance limit 60% of credit limit



مالحظات:
ال يتم احتساب مصاريف التمويل (باستثناء السلف النقدية) في حالة السداد التام في أو قبل تاريخ االستحقاق. تحتسب رسوم التمويل 
على جميع المعامالت، ويتم احتسابها بشكل يومي على أساس الرصيد الختامي اليومي إعتبارًا من تاريخ إجراء المعاملة حتى تاريخ السداد. 
يحتسب هامش المعامالت بالعمالت األجنبية على أساس سعر سوق الصرف األجنبية (شامًال أي رسوم إدارية) المختار والمطبق بواسطة 
مزود خطة البطاقة بتاريخ التحويل. تخضع جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذا الدليل للتغيير دون سابق إخطار وتطبق على كافة 
بطاقات االئتمان. لن يتم استرجاع الرسوم السنوية إذا تم إلغاء بطاقة االئتمان. سيتم احتساب مصاريف إضافية مثل: البريد أو البرق أو 
الناقل البريدي السريع، أو الفاكس أو األتعاب القانونية، إلخ في حال تكبدها. رسوم الخدمات األخرى غير المذكورة في هذا الدليل متوفرة 
حسب الطلب. ولالستفسار عن الرسوم أو المصاريف أو أسعار الفائدة، أو للحصول على استفسارات أخرى، يرجى االتصال على رقم الهاتف 
٥٤٥ ٥٤٥ ٦٠٠. تطبــق األحكــــام والشــــروط األخــــرى. تطبق الخدمات واألسعار المذكورة في هذا الدليل اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠١٨ وهي 

تشمل جميع الرسوم الحالية والتعديالت التي يتم إجراؤها قبل هذا التاريخ.

دليل الخدمات واألسعار

الرسوم السنوية

بطاقة ائتمان االسترداد النقدي من سيمبلي اليف
بطاقة ائتمان األسرة من سيمبلي اليف

بطاقة ائتمان األسرة من سيمبلي اليف المميزة 

الرسوم والمصاريف األخرى

رسوم التمويل (مشتريات التجزئة)
رسوم التمويل (السلفة النقدية)

رسوم التمويل (تحويل الرصيد/قرض بطاقة االئتمان/
خطة الدفع على أقساط)

رسوم السلفة النقدية
رسوم تجاوز حد االئتمان

رسوم السداد المتأخر

رسوم إستبدال البطاقة
رسوم نسخة إضافية من كشف الحساب

رسوم شيك مرتجع
رسوم تحصيل شيك لدى بنك آخر

نسخة من قسيمة المبيعات
هامش المعامالت بالعمالت األجنبية

رسوم درع االئتمان (إختياري)

رسوم الزيادة المؤقتة لحد االئتمان
رسوم تسديد فاتورة بطاقة االئتمان من خالل مراكز الصرافة

رسوم نسخة مطبوعة من كشف الحساب
رسوم السداد المبكر (تحويل الرصيد/قرض بطاقة االئتمان/ 

خطة الدفع على أقساط)
رسوم إدارية صفر بالمئة على خطط 

الدفع على أقساط عند التجار المشاركين 
وقروض بطاقات االئتمان

رسم تغيير الصورة على البطاقة*

معلومات عامة

تاريخ استحقاق الدفع (اعتبارًا من تاريخ كشف الحساب)
الحد األدنى للدفعة المستحقة

حد السلفة النقدية

ال يوجد
ال يوجد

٥٢٣٫٩٥ درهم

٣٫٢٥٪ شهريًا
٣٫٥٠٪ شهريًا

حتى ١٫٥٠٪ شهريًا

٣٫١٥٪ أو ١٠٠ درهم (أيهما أعلى) 
٢٨٨٫٧٥ درهم

٢٤١٫٥٠ درهم (تحسب الرسوم إذا لم يتم 
سداد الحد األدنى للدفعة المستحقة 

بحلول تاريخ إستحقاق الدفع)
٧٨٫٧٥ درهم
٢٦٫٢٥ درهم

١٥٧٫٥٠ درهم
٢١ درهم

٢٦٫٢٥ درهم
٪٢٫٩٩

١٫٠٣٩٥٪ (على الرصيد غير المسدد في 
دورة الفواتير)

٥٢٫٥٠ درهم
٥٫٢٥ درهم (لكل معاملة)
٥٫٢٥ درهم (لكل كشف)

٢١٠ درهم

٥٢٫٥٠ درهم

٥٧٫٧٥ درهم

٢٠ يوم
٥٪ أو ١٠٠ درهم (أيهما أعلى) 

٦٠٪ من الحد االئتماني لبطاقة االئتمان

* تنطبق فقط على بطاقة ائتمان األسرة من سيمبلي اليف.

إعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٨، جميع الرسوم واألسعار متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪، أينما ينطبق.


