Go4it Debit Card: Things to Remember
Thank you for choosing the Go4it package. As part of the package,
you will receive the following SMS alerts from Emirates NBD and/or
RTA in relation to your Emirates NBD Go4it Debit Card.

A. DEBIT CARD ISSUANCE:

1. Welcome Message from Emirates NBD:
This SMS confirms that your Debit Card linked to your Go4it package has been issued and registered with
RTA Nol.
“Dear Customer, your new Go4it Debit Card will be couriered to you shortly. Please note, you will receive
”SMS alerts from RTA in relation to your Nol account linked to the Go4it Debit Card.
2. SMS from RTA Nol:
This SMS will provide your online RTA PIN which you can use to set up your profile on RTA Nol website.
“Your new Nol pin code # is XXXXXX. Log in to www.nol.ae with your new pin to avail Nol e-services.
”For further information please contact 800 9090.

B. SUCCESSFUL TOP UP:
1. SMS from RTA Nol on Manual top up:
This SMS will confirm the successful Manual top up on your Nol Tag ID:
”“The e-purse of your Nol Card <your Nol Tag ID no.> has been topped up with AED XX.XX.

2. SMS from Emirates NBD on Manual top up using Emirates NBD Debit Card:
This SMS will confirm the debit to your Go4it Debit Card on completing a Manual top up transaction.
”“AED XXX.XX has been debited from your account XXX-XXXXXXXX-XX to top up your Nol e-purse.

أمور هامة تتعلق ببطاقة الخصم “انطلق معها”
ً
شكرا على طلبك لبطاقة الخصم “انطلق معها” .كجزء من مجموعة التواصل مع
العميل الخاصة ببطاقتك “انطلق معها” ,ستتلقى رسائل نصية قصيرة من
بنك اإلمارات دبي الوطني وهيئة الطرق والمواصالت عند الموافقة على طلبك.

أ .إصدار بطاقة الخصم
 .1رسالة ترحيب من بنك اإلمارات دبي الوطني:
تؤكد لك هذه الرسالة القصيرة بأنه تم إصدار بطاقة الخصم الخاصة بك “انطلق معها” المرتبطة بباقتك “انطلق معها” وتم
تسجيلها مع بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصالت.

ً
قريبا .ستتلقى رسالة نصية قصيرة من هيئة
“عميلنا العزيز ،سيتم توصيل بطاقة الخصم الجديدة “انطلق معها” الخاصة بك
الطرق والمواصالت بشأن حسابك الخاص ببطاقة نول المرتبط ببطاقة الخصم خاصتك “انطلق معها””.

 .2رسالة نصية قصيرة من بطاقة نول التابعة لهيئة الطرق والمواصالت:
هذه الرسالة النصية القصيرة تعطيك رمز التعريف الشخصي الخاص بهيئة الطرق والمواصالت على االنترنت حتى يمكنك
تسجيل تفاصيلك على موقع بطاقة نول التابعة لهيئة الطرق والمواصالت.
“رقم تعريفك الشخصي الجديد لبطاقة نول هو  .XXXXXXادخل  www.nol.aeباستخدام هذا الرقم الجديد لتبدأ
باالستفادة من الخدمات اإللكترونية لبطاقة نول .لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على ”.800 9090

ب .إتمام التعبئة بنجاح
 .1رسالة نصية قصيرة من هيئة الطرق والمواصالت عند إتمام التعبئة اليدوية
تؤكد لك هذه الرسالة القصيرة إتمام عملية التعبئة اليدوية بنجاح لبطاقتك نول.
“لقد تمت إضافة رصيد بقيمة  XX.XXدرهم إلى المحفظة اإللكترونية لبطاقة نول ذات الرقم <رقم بطاقة نول>”.

 .2رسالة نصية قصيرة من بنك اإلمارات دبي الوطني لتأكيد التعبئة اليدوية بإستخدام بطاقة الخصم من
بنك اإلمارات دبي الوطني:
تؤكد لك هذه الرسالة القصيرة مقدار الخصم الذي تم على بطاقة الخصم الخاصة بك “انطلق معها” عند إتمام معاملة التعبئة اليدوية.
“لقد تم خصم مبلغ  XXX.XXدرهم من حسابك ذو الرقم  XXX-XXXXXXXX-XXوذلك لتعبئة المحفظة اإللكترونية لبطاقة
نول خاصتك”.

