نموذج طلب قرض عقاري
أو
قرض بضمان عقار
Application Form FOR
PROPERTY LOAN
OR
LOAN AGAINST PROPERTY
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نموذج طلب قرض عقاري أو قرض بضمان عقار
Application Form for PROPERTY LOAN OR LOAN AGAINST PROPERTY
Date

DD-MM-YYYY

التاريخ

For Bank Use Only
Main applicant

Joint applicant

Co-borrower

Relationship

Agreement Number
Type of loan

CIF Number
Type of property loan *

New

Top up

Account Number
Date of receipt

Sourcing

DD-MM-YYYY

RBE Code/DSA

Account officer
code

Property loan *

LAP

Take over

Self
construction

Loan Account
Number

Scheme Group

Source Code
Bank Branch Code

Personal details

البيانات الشخصية

Title

Mr

Name (as in
passport/ID)

First Name

السيد

Mrs

 السيدةMs

االسم األول

الجنسية
D

M

Marital Status

Married

M

Y

Y

Y
متزوج

Y

االسم الثاني

Middle Name

Nationality
Date of Birth D

 اآلنسةOthers

تاريخ الميالد

Gender

Last Name

Male

ذكر

اسم العائلة

اعزب

الجنس

اخرى

Others

الحالة االجتماعية
المؤهالت العلمية

ADDRESS

العنوان
Residence

السكن

Office

المكتب

Home
Country

الوطن األم

P.O.Box

إرسال البريد إلى
ﺭﻗﻢ صندوق البريد

Building Name

اسم المبنى

Flat/Unit Number

الوحدة/رقم الشقة

Landmark

اقرب مبنى مميز
اإلمارة/المدينة

City/Emirate
State (for Home Country)

)الوالية (للوطن األم

Country

الدولة

Zip Code
Residential Status

االسم

مكان الميالد

Educational qualification

Preferred Mailing Address

(كما في

)الهوية/جواز السفر

أنثى

Female

Place of Birth

Single

اللقب

اخرى

الرمز البريدي/الرقم
OWNER/ TENANT/ OTHERS
آخر/مستأجر/مالك

OWNER/ TENANT/ OTHERS
آخر/مستأجر/مالك

OWNER/ TENANT/ OTHERS
آخر/مستأجر/مالك

contact details

الوضع السكني
بيانات االتصال

Country
Code

رمز
الدولة

Area
Code

رمز منطقة
التصال

Phone Number

رقم الهاتف

Mobile Number 1

+971

+971

1 رقم الهاتف المتحرك المحلي

Mobile Number 2

+971

+971

2 رقم الهاتف المتحرك المحلي

هاتف المنزل

Telephone Residence
Telephone Office (Extn)

)هاتف المكتب (تحويلة

Fax

الفاكس

Telephone Home Country

الهاتف في الوطن األم

Mobile Home Country
E-mail

الهاتف المتحرك في الوطن األم
OFFICIAL

الرسمي

Identity details
Type of ID
Passport
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PERSONAL

الشخصي

البريد اإللكتروني

بيانات الهوية
الرقم
Number

تاريخ االصدار
Date of Issue

تاريخ االنتهاء
Date of Expiry

DD-MM-YYYY

DD-MM-YYYY

مكان االصدار
Place of Issue

بلد اإلصدار
Country of Issue

نوع الهوية
جواز السفر
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Visa

DD-MM-YYYY

Visa Unified Number

DD-MM-YYYY

For Non-GCC Expatriate Residents

National ID

DD-MM-YYYY

التأشيرة

للوافدين المقيمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي

الرقم الموحد للتأشيرة

DD-MM-YYYY

بطاقه الهوية

Khulasat-Al-Qaid

خالصة القيد

Bank Accounts - Prior/Existing Accounts with Emirates NBD (PJSC)
Account Type(s)

Savings

ع.م.الحالية مع بنك االمارات دبي الوطني (ش/ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ السابقة- )الحسابات المصرفية

 توفيرCurrent
 وديعة تحتCredit Card
ثاتبة/الطلب

Call/Fixed

Account Number

Loan

جاري

قرض شخصي

 بطاقة ائتمانOthers

نوع الحساب

اخرى

رقم الحساب

Credit Card Number

رقم بطاقة االئتمان

Loan Agreement ID

رقم اتفاقية القرض

Other Bank Account Details

بيانات عن الحسابات المصرفية االخرى

Bank Name

 اسم البنكBranch

Account Type

الفرع

 نوع الحسابAccount Number

رقم الحساب

Employment Details
Salaried

بيانات العمل

موظف

Self-Employed

Employment Category

عمل خاص

Permanent

دائــمـــة

Pensioner

متقاعد

Fixed Term

Others

مدة محددة

غير ذلك
Temporary

طبيعة العمل
للموظف

If Salaried
Current Employer

جهة العمل الحالي

Designation
Date of Employment

D

المنصب

Department

D

M

M

Y

Y

اإلدارة
Y

Y

تاريخ اإللتحاق بالعمل

Previous Employer

العمل السابق

Company Address and location
Date of joining

موقت

M

M

عنوان الشركة
Y

Y

Y

Y

تاريخ اإللتحاق

Length of service

If Self-Employed
Nature of Business

طبيعة العمل

Trade License Number

رقم الرخصة التجارية

مدة الخدمة
في حالة العمل الخاص
ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
الدولة

Years of Business (in
UAE)

اإلمارة

Emirate

Name of UAE National Sponsor
Name of Partners/Directors

اسم الكفيل المواطن
اعضاء مجلس االدارة/اسماء الشركاء

Share Capital Percentage (%)

( نسبة حصص رأس المال%)

1.

.1

2.

.2

3.

.3

If you are a board member how much is your share capital (%)
Reference IN UAE

المعرف فى دولة االمارات

Name 1
Mobile Number

1 االسم
 الهاتف المتحركEmirate

E-mail

اإلمارة
بريد الكتروني

Name 2
Mobile Number

 ما هي حصتك من رأس المال,( اذا كنت عضو مجلس ادارة%)

2 االسم
 الهاتف المتحركEmirate

اإلمارة

E-mail

بريد الكتروني

Income Details

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ

If Salaried
1.

Basic Salary (Monthly) AED

2.

Allowances (Monthly Excluding Overtime) AED

3.

Commissions (Monthly Average) AED

4.

Other Regular Income AED

Total Monthly Income (1+2+3+4) AED
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للموظف
الراتب االساسي (الشهري) بالدرهم

.1

البدالت (ما عدا اجر العمل االضافي( بالدرهم

.2

متوسط العالوات ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ

.3

اي دخل اخر منتظم بالدرهم

.4

) بالدرهم4+3+2+1( إجمالي الدخل الشهري
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Accrued End of Service Benefits AED
Source of Other Regular Income

مستحقات نهاية الخدمة بالدرهم

Business

عمل

Rental

ايجار

Salary Credit Date

D

Others

غير ذلك

مصدر دخل آخر منتظم

D

تاريخ ايداع الراتب

If Self-Employed

للعمل الخاص

Average Net Annual Turnover for Last 3 Years (AED)

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ الثالثة االخيرة

Average Net Monthly Profit for Last 3 Years (AED)

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ الثالثة االخيرة

Loan Details

ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ

Is Property

Freehold

تملك حر

Leasehold

مستأجر

Granted

If Leasehold, un-expired lease period (Years)
Property Development Phase

 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﺍإلﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ (بالسنوات،)ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ

Under-Construction

قيد االنشاء

If Under-Construction, Expected Completion Date
Property is currently Emirates
 بنك اإلماراتOther
 دبي الوطنيlender
Mortgaged to
NBD bank

Completed

 ما هو التاريخ المتوقع النهاء البناء. اذا كان العقار قيد االنشاء

 جهة إقراضMortgage
 أخرىFree

غير مرهون

)خيارات السداد (في حالة السحب

Interest and principal payable from the month following first disbursement

تستحق الفائدة والمبلغ االصلي منذ الشهر التالي لدفع مبلغ القرض

Only interest payable till date of possession of property or 24 months
from the date of first disbursement, whichever is earlier. Interest and
principal payable thereafter
AED

Loan tenor

العقار مرهون حاليا لصالح

الغرض من القرض بضمان عقار

Repayment Option (In Case of Draw Down)

)كل (يوم

مراحل تطوير العقار

عقار تام البناء

Purpose of loan against property

Every (day)
D D
Application Fee
AED

هل العقار

منحة

 شهر ا من تاريخ اول دفعة لمبلغ24 تستحق الفائدة حتى تاريخ حيازة العقار او
ً
 تستحق الفائدة والمبلغ االصلي بعد ذلك.أوال
 أيهما يبدأ،القرض

of each month with effect from
 ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ بالﺩﺭﻫﻢLoan Processing Fee %
In months

Finance based on Original value

M

M

Y Y Y Y
الرﺳﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
AED
of the sanction amount
 ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢValuation fee
Loan
amount
 مدة القرضapplied
 القيمة األصليةMarket value

من كل شهر اعتبارا من تاريخ
AED

القيمة السوقية

Interest Type
Fixed

ثابتة

Floating

متغيرة

مدة

Period

ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ%

Introductory Rate %

رسوم التقييم
مبلغ القرض
المطلوب
التمويل على
أساس
نوع الفائدة
السعر%

Rate

)عن ﺃﻭﻝ (عدد االشهر

For the first (in months)

( بعد ذلك سعر إقراض المستهلك األساسيCBR) + %

thereafter Consumer Base Rate (CBR ) + %

 الدفعة المقدمة%

Down payment %
Repayment of interest / installments/ applicable
charges to be debited from Emirates NBD Bank
Account Number

اقساط القرض من/يتم خصم الفائدة
حساب بنك اإلمارات دبي الوطني رقم
()يتم تعبئة رقم الحساب من قبل موظف البنك

(Bank Account number to be filled by Bank Staff)

LIABILITIES

القدرة المالية
من
From

Product/Institution

مبلغ القرض
Loan Amount

المدة
Tenor

القسط الشهري
Monthly Installment

المبلغ المستحق
Outstanding

Auto Loan

المؤسسة/المنتج
قرض السيارة

Personal Loan

قرض شخصي

Overdraft

سحب على المكشوف

Other Liabilities AED

التزامات اخرى بالدرهم

Credit Card
Name/Issuer

/ اسم البطاقةCredit card
 المصدرNumber

رقم البطاقة

Credit card
Limit

Total Liabilities AED

بيانات عنوان العقار
اسم المبنى

Flat/Unit Number

Area/Street

اقرب مبنى مميز
.ﺏ.ﺭﻗﻢ ﺹ

City/Emirate

Developer Name
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الوحدة/رقم الشقة
الشارع/المنطقة

Landmark

Project Name

صادرة منذ

بيانات العقار

Property Address Details

P.O.Box

Member Since

اجمالي االلتزمات

Property Details
Building Name

حد االئتمان

اإلمارة/المدينة
اسم المطور

اسم المشروع

Project Phase

مرحلة ﺍﻟﻤﺸﺮﻭع

11.20 Ver 5

Other Property Related Details
Villa

فيال

بيانات أخرى تتعلق بوصف المشروع

Apartment

Apartment/Villa Number

شقة
فيال رقم/شقة

Builtup Area (Sq. ft.)

Townhouse

 منزل في المدينةOthers

Floor

الطابق

)مساحة البناء (قدم مربع

Number of Bedrooms

عدد الغرف

ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ

View Type

نوع االطاللة

Land Area (Sq. ft.)

)مساحة األرض (قدم مربع

Number of Bathrooms

عدد الحمامات

Name of Seller

اسم البائع

Address of Seller

عنوان البائع

Property Ownership Details

بيانات ملكية العقار

Owner 1 (Name)

 (االسم1 )المالك

Owner 2 (Name)

 (االسم2 )المالك

Insurance Payment Option (Life and Property Insurance)
Please debit my/our account number
To be financed by Emirates NBD Bank

)خيار دفع التأمين (تأمين على الحياة والعقار

حسابنا رقم/يرجى الخصم من حسابي
 التمويل من قبل بنك اإلمارات دبي الوطنيCoventional

Islamic
( تقليديTakaful)

إسالمي
)(تكافل

Declaration

تعهد

Pursuant to this application I/We hereby apply to Emirates NBD (PJSC) (the
Bank) for a Property Loan (also known as Loan Against Residential Property,
hereinafter referred to as the “Loan”) as detailed in this application. I/We
acknowledge and accept the General Terms and Conditions of the Emirates
NBD (PJSC) Agreement - Loan Against Residential Property, as amended
from time to time. I/We hereby warrant that no bankruptcy/liquidation
proceedings have been commenced against me/us, that all the information
furnished by me/us in this application is true, complete and accurate in all
respects and that I/we have not wilfully withheld any material fact. I/We
hereby authorize the Bank and third parties, including my/our bankers, to
exchange information for the purpose of processing my/our Loan application
and for the conduct of any of my/our accounts with the Bank so long as
I/We shall remain customer/customers of the Bank. I/We acknowledge that the
Loan requested by me/us in this application will be made available to me/us at
the absolute discretion of the Bank. I/ We hereby agree and acknowledge that
this declaration and the information provided in this application constitute an
integral part of the Emirates NBD (PJSC) Agreement - Loan Against Residential
Property and shall be read in conjunction with it.

)) (البنك.ع.م.نتقدم إلى بنك اإلمارات دبي الوطني (ش/ أتقدم،بناء على هذا الطلب
 ويشار إليه،بطلب قرض عقارى (والذي يعرف كذلك باسم قرض بضمان عقار سكني
نقبل الشروط واألحكام/ كما أقبل.فيما يلي ”بالقرض”) كما هو مبين في هذا الطلب
).ع.م. قرض بضمان عقار سكني من بنك اإلمارات دبي الوطني (ش- العامة التفاقية
 كما أؤكد وأتعهد بأنه ال توجد أي دعاوى إفالس قضائية.كما يتم تعديلها من وقت آلخر،
منا في هذا الطلب صحيحة/ضدنا وبأن جميع المعلومات المقدمة مني/مرفوعة ضدي
/ أنفوض.نخفي أي حقائق مادية/وتامة ودقيقة من جميع النواحي وبأنني لم أخفي
 وفي تبادل المعلومات- بنا/ بما في ذلك البنك الخاص بي- نفوض البنك والغير
/حسابنا مع البنك طالما كنت/بغرض إنجاز معاملة طلب القرض ولمعرفة وضع حسابي
قدمنا له من خالل هذا/نقر بأن القرض الذي قدمت/ أقر.عمالء لدى البنك/كنا عميال
نوافق بموجبه/ أوافق.لنا حسب التقدير المطلق للبنك/الطلب سوف يتم توفيره لي
ً
جزءا ال يتجزأ من اتفاقية
ونقر بأن هذا اإلقرار والمعلومات المقدمة في الطلب تشكل
) وبأنها سوف.ع.م. قرض بضمان عقار سكني من بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.تقرأ مقترنة معها

The Borrower hereby authorizes the Bank to obtain or disclose any credit or
financial information, including all asset details, concerning the Borrower’s
financial, credit or legal status from any governmental or semi governmental
authority, credit bureau or any company or organization whether inside or
outside United Arab Emirates which maintained or supposed to maintained
any credit, financial or legal information concerning the Borrower.

يقوم المقترض بموجبه بتفويض البنك للحصول على أو الكشف عن أي معلومات
 تتعلق بالوضع المالي أو االئتماني أو، تشمل تفاصيل كافة األصول، ائتمانية أو مالية
القانوني للمقترض من أي هيئة حكومية أو شبه حكومية أو مكتب ائتمان أو أي شركة
أو مؤسسة سواء كانت داخل أو خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تحتفظ أو
.من المفترض أنها تحتفظ بأي معلومات ائتمانية أو مالية أو قانونية بشأن المقترض

I/We understand that the Bank reserves the right to decline the application
without the obligation of giving any reason.

 ندرك بأن البنك يحتفظ بحق رفض الطلب دون التزام بإبداء األسباب/ أدرك
. هذا النموذج جزء ال يتجزء من عقد القرض:مالحظة

Note: This Form is an integral part of the Loan Agreement.

X

Applicant Signature

Date:

:التاريخ

توقيع مقدم الطلب

For Bank use only
Name

Designation

Signature

Date
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Original Documents Sighted and Verified
Remarks (if any)
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)مالحظات (اذا وجدت
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(تعهد وموافقة على الحصول على معلومات والكشف عنها (يشار إليها فيما يلي بـ “التعهد

Undertaking and Approval to Obtain and Disclose Information
Account/CIF Number

ملف تعريف العميل/رقم الحساب

Name of Account Holder

اسم صاحب الحساب

The above account holder (hereinafter referred to as the “Customer”/
“Borrower”) hereby entitles and authorizes Emirates NBD Bank PJSC
(the “Bank”) to obtain, from time to time, my/our credit report from
the Al Etihad Credit Bureau and any other source of information for the
purposes of assessing my/our creditworthiness and determining my/our
eligibility for any products, banking services or credit facilities offered
by the Bank, including but not limited to any renewals, amendments,
restructurings, extensions or enhancements thereto. The Customer/
Borrower also authorizes the Bank to provide such information as may
be required under applicable law and regulations to obtain any such
credit report. This Undertaking shall remain in force and effect and
may not be terminated or amended without the Bank’s prior written
consent.

/”ص اح ب ال ح س اب أعاله (يشار إليه هنا فيما بعد بـ “العميل
“المقترض”) بموجبه يخول ويفوض بنك اإلمارات دبي الوطني ش
 على تقرير االئتمان الخاص، من حين آلخر،م ع (“البنك”) للحصول
 بنا من مكتب االتحاد االئتماني وأي مصدر معلومات آخر ألغراض/بي
، أهليتنا ألي منتجات/ جدارتنا االئتمانية وتحديد أهليتي/تقييم جدارتي
، ويشمل ذلك،خدمات مصرفية أو تسهيالت ائتمانية من قبل البنك
 تمديدات أو، إعادة هيكلة، تعديالت، ألي تجديدات،لكن دون حصر
 المقترض البنك لتزويد تلك/ يفوض كذلك العميل.تحسينات عليها
المعلومات حسبما تكون مطلوبة بموجب القانون المطبق واللوائح
 يبقى هذا التعهد.للحصول على أي تقرير ائتمان من هذا القبيل
ساري المفعول والنفاذ وال يجوز إلغاءه أو تعديله دون الموافقة
.الخطية المسبقة من البنك

This Undertaking shall be governed by the laws of the United Arab
Emirates (the “UAE”), and any dispute arising between the Bank and
the Customer / Borrower with regards to this Undertaking shall be
subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the UAE.

يحكم هذا التعهد بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة
 المقترض فيما يتعلق/ وأي نزاع ينشأ بين البنك والعميل،)”.م.ع.(“أ
بهذا التعهد يخضع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم اإلمارات
.العربية المتحدة

X

Borrower Signature
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توقيع المقترض

11.20 Ver 5

 بطاقة مجانية للعام األول- عرض مبدئي
PRE-QUALIFIED CREDIT CARD APPLICATION FORM
FinnOne Tracker Number

CIF ID

Please specify your choice of card:
Generic Card

**تيتانيوم

dnata World**

Co-branded
Card

dnata
Platinum**
Go4it
Platinum*
U By Emaar
Infinite**
Diners (DUO)
Platinum*
Business
Credit Card

* Visa Card / **Master Card

Full Name (as in
passport/ID)

Name (as you would like

:يرجى تحديد إختيار بطاقة

Titanium**

First Name

Platinum**

**بالتينوم

Skywards
Infinite*
 دناتاSkywards
** بالتينومSignature*
 بطاقة انطلقGo4it Gold*
*معهالبالتينية
-  من إعمارU U By Emaar
** إنفينيتFamily**
 داينرز بالتينومLuLu 247
*”DUO“ Platinum**
 البطاقةBusiness Rewards
 اإلئتمانيةSignature Credit
 لألعمالCard
**دناتا ورلد

االسم األول

Middle Name

سكاي واردز
*إنفينيت
سكاي واردز
* سيجنيتشر
بطاقة انطلق
*معها الذهبية
-  من إعمارU
**العائلية
247 لولو
**بالتينوم
بطاقة مكافآت
سيغنتشر
االئتمانية لألعمال
االسم الثاني

Infinite*

*إنفينيت

Marriott
Bonvoy**
Manchester
United**
Webshopper**

ماريوت
**بونفوي
مانشستر
** يونايتد
بطاقة التسوق
**عبر اإلنترنت
 من إعمارU
** سيغنتشر247 لولو
**تيتانيوم

U By Emaar
Signature**
LuLu 247
Titanium**

Visa Flexi

بطاقة مشتركة

فيزا فليكسي
 **بطاقة ماستر كارد/ * بطاقة فيزا

Last Name

اسم العائلة

االسم الكامل (بحسب
جواز السفر أو بطاقة
)الهوية

(االسم (كما ترغب أن يظهر على البطاقة

it on the card)

(اسم األم قبل الزواج (أمان أكثر

Mother’s maiden name (a security feature)
Mailing Address

العنوان البريدي

Office Tel No.

 رقم هاتف المكتبFax No.

Mobile No.

رقم الفاكس

 رقم الهاتف المتحركHome Tel No.

رقم هاتف المنزل

E-mail ID

البريد اإللكتروني

Direct Debit, minimum 5% of billing
5%

بطاقة عامة

%5

10%

 بحد أدنى من قيمة الفواتير%5 ،الخصم المباشر
% ١0

25%

% 25

50%

% 50

If Yes, Emirates NBD Bank (PJSC) Account No.

100%

% ١00

) رقم الحساب في بنك اإلمارات دبي الوطني (ش م ع،إذا نعم

PREFERRED MAILING ADDRESS FOR STATEMENTS

عنوان البريد المفضل الستالم كشوف الحساب

ً
Monthly card statement will be sent free of charge to the email address provided.
.مجانا على عنوان البريد اإللكتروني المتوفر لدينا
سيتم إرسال كشف حساب شهري للبطاقة
Paper statement will be mailed based on customer request to the specified address.
.سيتم إرسال كشف حساب ورقي عن طريق البريد بناء على طلب العميل إلى العنوان المحدد
There will be a charge of AED 5 per monthly statement mailed for each primary card.
. دراهم لكل كشف حساب شهري يرسل عن كل بطاقة أساسية5 سيتم تطبيق رسم بقيمة

Yes

If yes, please indicate your preferred mailing address Work

نعم

No

عمل

Home

APPLICABLE FOR EMIRATES NBD SKYWARDS CREDIT CARD
Are you an existing member of the Skywards program?
Yes, existing Skywards membership number EK
*Subject to Emirates NBD’s terms, conditions & approval.

No (We will automatically enrol you in the program)
EXPRESS MILES PROGRAM (available only for Skywards Infinite Cards)
As an Emirates NBD Skywards Infinite Cardholder, you also have the
oppurtunity to earn 50% additional Skywards Miles on all your retail spends
every month (maximum of 4,000 Miles in a month). This program is
exclusively available on Emirates NBD Skywards Infinite Cards and allows you
to maximise your Miles earnings. You will only be charged a nominal monthly
fee of AED 250, the listed annual fee of AED 1,500 from the 2nd year
onwards will be waived as long as you are enrolled in the Express Miles
Program.

ال

افضل كشف حساب البطاقة الورقي

منزل

 يرجى ذكر عنوانك البريدي،”إذا كانت اإلجابة “نعم

يطبق على بطاقة ائتمان سكاي واردز بنك اإلمارات دبي الوطني
هل أنت عضو في برنامج سكاي واردز؟
 رقم عضوية سكاي واردز الحالية في طيران اإلمارات،نعم
)ال (سوف نقوم بتسجيلك تلقائيا في البرنامج
)برنامج األميال السريعة (متوفر فقط لبطاقات سكاي واردز إنفينيت
 لديك أيضا، باعتبارك من حاملي بطاقة سكاي واردز إنفينيت بنك اإلمارات دبي الوطني
 إضافية من أميال سكاي واردز على جميع معامالتك الشرائية من%50 الفرصة لكسب
 يتوفر هذا البرنامج.) ميال في الشهر4,... محالت البيع بالتجزئة في كل شهر (الحد األقصى
 ويتيح لك توسيع نطاق،حصريا لبطاقات سكاي واردز إنفينيت بنك اإلمارات دبي الوطني
 وسيتم إعفاؤك من، درهم250  سيتم تطبيق رسوم رمزية شهرية بقيمة.كسب األميال
ً
فصاعدا طالما أنك مسجل
 درهم ابتداء من العام الثاني1,5.. الرسم السنوي المقرر بقيمة
.في برنامج األميال السريعة

Yes, I want to enroll in the Express Miles Program

 أرغب باالشتراك في برنامج األميال السريعة،نعم

No, I do not want to enroll in the Express Miles Program

 ال أرغب باالشتراك في برنامج األميال السريعة،ال

APPLICABLE FOR EMIRATES NBD Marriott Bonvoy/UByEmaar
Are you an existing member of Marriott Bonvoy/ U by Emaar
Programme?
Yes, existing Marriott Bonvoy/ U by Emaar
member number is

No (We will automatically enrol you in the program)
NE06FRM0122 (Page 6 of 10)

 إعمار من بنك اإلمارات دبي الوطنيU ينطبق على بطاقة ماريوت بونفوي أو برنامج
U هل أنت عضو حالى فى ماريوت بونفوي وبرنامج إعمار
 هوU  إعمار/ رقم بطاقة ماريوت بونفوي،نعم
)ال (سوف نقوم بتسجيلك تلقائيا في البرنامج
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.(ع.م.*تخضع إلى أحكام وشروط وموافقة بنك اإلمارات دبي الوطني (ش

I would like to opt for Paper Statement

APPLICABLE FOR EMIRATES NBD GO4IT CREDIT CARD

يطبق على حاملي بطاقة ائتمان انطلق معها من بنك اإلمارات دبي الوطني

GO4IT CONVENIENCE

المنافع والمزايا الخاصة ببطاقة انطلق معها
 .1زيادة رصيد بطاقة نول تلقائي ًا  :تتيح لك هذه الميزة إعادة الشحن التلقائي لرصيد بطاقتك
نول الصادرة عن هيئة الطرق والمواصالت المرتبطة بحساب بطاقتك من خالل الخصم من
حساب بطاقتك االئتمانية انطلق معها في حال انخفض رصيد بطاقة نول الخاصة بك إلى أقل
من  30درهم بالنسبة لبطاقة انطلق معها البالتينية وإلى أقل من  20درهم بالنسبة لبطاقة
انطلق معها الذهبية.

1. The Nol Auto top up : This facility allows your linked RTA Nol Tag ID to be

automatically recharged from your Go4it Credit Card when the Nol Tag ID
balance reduces to AED 30 for Go4it Platinum or AED 20 for Go4it Gold.

No

I would like to activate Nol Auto top up as below

أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة نول
على النحو التالي:
خطة  200 - 3درهم

ال

Yes

نعم

 Plan 3 - AED 200الخطة  100- 2درهم

Plan 1 - AED 50

 Plan 2 - AED 100الخطة  50 - 1درهم

 .2زيادة رصيد بطاقة سالك تلقائياً :تتيح لك هذه الميزة ربط حساب بطاقتك سالك الصادرة عن هيئة
ً
تلقائيا في حال
الطرق والمواصالت مع حساب بطاقة انطلق معها حتى يتسنى لك إعادة تعبئتها
ً
درهما.
انخفض رصيد بطاقة سالك الخاصة بك إلى أقل من 20

2. Salik Auto top up : This facility allows you to link your RTA Salik account to be
automatically recharged from your Go4it Credit Card when the Salik account
balance reduces to AED 20.

No

نعم

I would like to activate Salik Auto top up as below

PIN

حساب سالك

أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة سالك
على النحو التالي:

ال

رمز التعريف الشخصي

Yes

Salik account

اتصل على )80072545 ( 800 SALIK

خطة  200 - 3درهم

)Call 800 SALIK (800 72545

 Plan 3 - AED 200الخطة  100- 2درهم

 Plan 2 - AED 100الخطة  50 - 1درهم

توقيع حامل البطاقة الرئيسية

Plan 1 - AED 50

Primary Card Applicant Signature

ً
مجانا :توفر لك بطاقة انطلق معها تغطية تأمين في حالة الوفاة الناتجة
 . 1تأمين على الحياة
عن أي من األسباب التالية:
بطاقة انطلق معها البالتينية :تغطية لغاية  100.000درهم
بطاقة انطلق معها الذهبية :تغطية لغاية  75.000درهم
ستستلم شهادة التأمين على الحياة عند دفع الرسوم وتفعيل بطاقة انطلق معها.

1. Complimentary Life Insurance : Your Go4it Card provides coverage in case of
death due to any cause as follows:
Go4it Platinum: Up to AED 100,000
Go4it Gold: Up to AED 75,000
You will receive the Life Insurance certificate on payment of fee and activation
of the Go4it Card.

ً
مجانا وأقر بأن تغطية التأمين على
تعهد :أدرك بأن البنك يقدم لي تغطية تأمين على الحياة
ً
وفقا للشروط واألحكام المعمول بها ،وباإلضافة لذلك تكون هذه التغطية
الحياة تكون سارية
الغية وباطلة في حال حدوث أي إخالل بشأن بطاقة االئتمان الصادرة لي .أوافق على تسمية
الشخص المذكور أدناه كمستفيد من تغطية التأمين.

Undertaking : I understand that the Bank is offering me free Life Insurance cover,
and acknowledge that the Life Insurance cover is valid as per the applicable
terms and conditions, including that the cover will be null and void in case of any
default on the Credit Card issued to me.I agree to assign the below person as the
nominee for the insurance coverage.

ً
تاليا لالستفادة من التأمين على
المبينة تفاصيله
أعين بموجبه الشخص
ّ
تفاصيل المستفيدّ :
الحياة المذكورين أعاله.

Nominee Details : I hereby assign the following person as the Nominee for the
Life Insurance stated above.

Name (as it appears in

االسم (كما يظهر في جواز السفر أو
بطاقة هوية هيئة اإلمارات للهوية)

)Passport or Emirates ID

Relationship with primary applicant

العالقة مع مقدم الطلب الرئيسي
آخر

Others

تاريخ الميالد

توقيع حامل البطاقة الرئيسية
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أخت

Sister

أخ
Y

 Brotherأب/أم
Y

Y

Y

M

M

Parent
D

D

طفل

Child

زوج

Spouse
Date of birth

Primary Card Applicant Signature
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APPLICABLE FOR EMIRATES NBD BUSINESS CREDIT CARD

ينطبق على بطاقات بنك اإلمارات دبي الوطني االئتمانية لألعمال

Company Name as you would like to
appear on the card (leave one space
between names)

اسم الشركة كما ترغب للظهور على البطاقة
)(اترك مسافة واحدة بين االسماء

APPLICABLE FOR EMIRATES NBD BUSINESS REWARDS SIGNATURE
CREDIT CARD

ينطبق على بطاقات مكافآت سيغنتشر االئتمانية لألعمال من بنك اإلمارات دبي
الوطني

Are you an existing member of the Business Rewards programme?

هل أنت عضو قائم في برنامج مكافآت األعمال؟

Yes, existing Business Rewards membership number

 عضو مكافآت األعمال موجود رقم،نعم

No (you will automatically enrol you in the program)

تلقائيا في البرنامج
 سيتم تسجيلك،ال
ً

SUPPLEMENTARY CARD APPLICATION

رقم العميل (للعمالء
)الحاليين

CIF ID (For existing
customers)
Salutation
Full Name (as in
passport/ID)

Mr.

 السيدMrs.

First Name

االسم األول

طلب الحصول على بطاقة إضافية
Gender

 السيدةMs.
Middle Name

Name as you would like it to appear on the card

ذكر

Male

 األنسةDr.

االسم الثاني

Last Name

اسم العائلة

D

D

M

Relationship with primary applicant
Spouse

زوج

Child

طفل

Parent

أم/ أبBrother

 أخSister

FOR GO4IT SUPPLEMENTARY CREDIT CARD (Joining fee: AED 49 per

Supplementary Card)

I would like to activate Nol Auto top up as below

M

Y

Y

Y

Y

Others

آخر
رقمالهاتفالمتحرك
الجنسية

) فقط%5 من الحد االئتمان األساسي للبطاقة (مضاعفات الـ%
% of the primary card limit (only multiples of 5%)
) لكل بطاقة إضافية49 :فيما يتعلق ببطاقة ائتمان انطلق معها اإلضافية (رسوم االشتراك

Yes

 درهم50 - 1  الخطةPlan 2 - AED 100

أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة نول
 نعمNo
ال
:على النحو التالي
 درهم100- 2  الخطةPlan 3 - AED 200
 درهم200 - 3 خطة

Salik Auto top up
I would like to activate Salik Auto top up as below Yes

NE06FRM0122 (Page 8 of 10)

)الهوية

ًزيادة رصيد بطاقة نول تلقائيا

Nol Auto top up

Plan 1 - AED 50

جواز السفر أو بطاقة

تاريخ الميالد

Mobile Number

 رقم جواز السفرNationality

ما هو حد اإلنفاق الذي ترغب بتحديده للبطاقة اإلضافية؟
What spending limit do you wish to set up for the supplementary card?

Salik account

أخت

)اسم األم قبل الزواج (ألمان أكثر

Passport Number

Call 800 SALIK (800 72545)

االسم الكامل (بحسب

العالقة مع مقدم الطلب الرئيسي

Mother’s maiden name (a security feature)

Plan 1 - AED 50

اللقب

الدكتور

 االسم كما ترغب أن يظهر على البطاقةDate of birth
)(يرجى ترك مسافة بين األسماء

(leave one space between names)

الجنس

أنثى

Female

 نعمNo
 حساب سالكPIN

 درهم50 - 1  الخطةPlan 2 - AED 100

ال

ً
تلقائيا
زيادة رصيد بطاقة سالك
أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة سالك
:على النحو التالي
رمز التعريف الشخصي

 درهم100- 2  الخطةPlan 3 - AED 200

)80072545( 800 SALIK اتصل على

 درهم200 - 3 خطة
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DECLARATION

إقرار

I hereby apply for the issue of Emirates NBD Bank PJSC Credit Card (Visa/MasterCard)
or any other type of Credit Cards and declare that the information provided on this
application is true and correct and I shall advise you of any changes thereto.

ماستركارد من بنك اإلمارات دبي الوطني ش م ع أو/أتقدم بطلبي هذا إلصدار بطاقة ائتمان فيزا
أي نوع آخر من بطاقات االئتمان وأصرح بأن المعلومات المقدمة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة
.وسأقوم بإخطار البنك بأي تغييرات تطرأ عليها

I hereby entitles and authorizes Emirates NBD PJSC (the “Bank”) to obtain and
disclose any financial, legal or credit information relating to the Customer/ Borrower,
including any information pertaining to the address, telephones or utility bills
relating to me and my authorized signatory(ies) or any other information which
included in the credit information report, to verify, obtain or disclose such
information as you deem fit in your absolute discretion. I agree that you may obtain,
request, transfer and disclose any information relating to me/us (including
information you obtain from any third parties such as any local or international credit
bureau), to and between the branches, subsidiaries, affiliates, representative Offices,
agents of the Bank and any third parties selected by any of them or you, wherever
situated, for private use (including for use in connection with the provision of any
Products or Services to me and for data processing, statistical and risk analysis
purposes, global cash services and dealings in securities on any Exchange Securities
market(s) and any other relevant authorities and agencies pertaining thereto). You
and any of Emirates NBD’s branches, subsidiaries, affiliates, representative offices,
agents or any third parties selected by any of them or you, shall be entitled to obtain,
transfer and disclose any credit, legal or financial information relating to the me.

أفوض بنك اإلمارات دبي الوطني ش م ع («البنك») بموجبه بالحصول على أو اإلفصاح عن أي
 بما في ذلك أي معلومات تتعلق،المقترض/معلومات مالية أو قانونية أو ائتمانية تتعلق بالعميل
المفوضين/بالعنوان أو أرقام الهواتف أو فواتير الخدمات االستهالكية ذات الصلة بي والمفوض
،بالتوقيع عني أو أي معلومات أخرى والتي قد تكون متضمنة في تقرير المعلومات االئتمانية
ً
ً
وفقا
مناسبا
والتحقق من والحصول على أو اإلفصاح عن مثل هذه المعلومات كما قد ترونه
 أوافق على قيامكم بالحصول على وطلب وتحويل والكشف عن أي معلومات.لتقديركم المطلق
 مثل أي مكتب،بنا (بما في ذلك المعلومات التي تحصلون عليها من أي طرف ثالث/تتعلق بي
 وذلك إلى أو بين فروع البنك أو شركاته التابعة أو الزميلة أو مكاتبه،)ائتمان محلي أو خارجى
، أينما كانوا،التمثيلية أو وكالئه أو أي أطراف ثالثة يتم اختيارها من قبل أي منهم أو من قبلكم
لالستخدام الخاص( بما في ذلك استخدامها في ما يتعلق بتقديم أي منتجات أو خدمات تتم
 والخدمات النقدية العالمية،إلي أو لمعالجة البيانات وأغراض التحليل اإلحصائي وتحليل المخاطر
ّ
 أسواق لألوراق المالية وأية سلطات ودوائر أخرى/ والتعامل في األوراق المالية في أي سوق
ذات صلة يكون لها ارتباط بذلك) كما أن لكم وألي من فروع بنك اإلمارات دبي الوطني وشركاته
التابعة ومكاتبه التمثيلية وشركاته الزميلة ووكالئه أو أى أطراف ثالثة مختارة من قبل أي منهم أو
 الحق فى القيام بالحصول على وتحويل والكشف عن أي معلومات ائتمانية أو قانونية،من قبلكم
.أو مالية تتعلق بي

Without prejudice to the foregoing, I hereby authorizes the Bank, without the need
to get any written or oral permits, to obtain or disclose any of the information
indicated in this Undertaking from any governmental or semi-governmental
authorities, body, organization, company, credit bureau or telecommunications
company and any service provider such as electricity, water and telecommunication
companies, or any other person or entity as it is needed, whether inside the UAE or
abroad, which maintain or are supposed to maintain any of the information
contained in this Undertaking relating to me. The Bank, pursuant to this Undertaking,
may communicate with such bodies to obtain or disclose any of information
mentioned in this Undertaking.

 دون الحاجة للحصول على أي تصريحات خطية،أفوض بموجبه البنك
دون االخالل بما ورد أعاله
ّ
 بالحصول على أو الكشف عن أي من المعلومات المشار إليها في هذا التعهد من،أو شفهية
أي سلطة حكومية أو شبه حكومية أو هيئة أو مؤسسة أو أي شركة أو مكتب ائتمان أو شركات
 سواء داخل أو خارج دولة اإلمارات،اتصاالت أو أي شخص أو جهات أخرى كما تستدعي الحاجة لذلك
العربية المتحدة والتي تحتفظ أو يفترض أنها تحتفظ بأي معلومات متضمنة في هذا التعهد وتتعلق
 ويحق للبنك بموجب هذا التعهد مخاطبة هذه الجهات والحصول على او االفصاح عن اى من.بي
.المعلومات المذكورة فى هذا التعهد

The Bank shall be entitled to use any or all of the information contained in this
Undertaking for the purpose of granting/or commencing to grant me any loans,
facilities or any other banking services offered by the Bank or to use this information
for the purpose of assessing my credit position and collect any amounts or loans
payable to the Bank. This Undertaking shall remain in force and effect against me,
and may not be terminated or amended without the Bank’s prior written consent.

منحي أو الشروع فى
يحق للبنك استخدام اى من أو كل المعلومات الواردة فى هذا التعهد من أجل
ّ
منحي أي قروض أو تسهيالت او أي خدمات مصرفية يقدمها البنك أو استخدام هذه المعلومات
ّ
 ويظل هذا.بغرض تقييم وضعى االئتمانى وتحصيل اى مبالغ او قروض مستحقة الدفع للبنك
ً
ً
ونافذا فى مواجهتي وال يحق لي الغاؤه أو تعديله دون الحصول على موافقة البنك
ساريا
التعهد
.الخطية

This Undertaking shall be subject and interpreted in accordance with the Federal
Credit Information Law No. 6 of 2010 and any other applicable laws of the United
Arab Emirates, and any dispute arising between the Bank and myself with regards to
this Undertaking shall be referred to the exclusive jurisdiction of the courts of the
UAE.

 بشأن المعلومات2010  لسنة6 يخضع هذا التعهد فى تفسيره وتأويله الى الوارد في القانون رقم
االئتمانية ولقوانين دولة االمارات العربية المتحدة ويحال اى نزاع ينشأ بين البنك وبيني بخصوص
.هذا التعهد لالختصاص الحصرى لمحاكم دولة االمارات العربية المتحدة

I hereby acknowledge and agree that signing on the back of the Card and/or the use
of the Card will be deemed an acceptance of the Terms and Conditions of Emirates
NBD PJSC Credit Cards and Emirates NBD PJSC General Terms and Conditions of
Accounts and Banking Services (which may be amended from time to time) which
accompanies the Card and shall be applicable to the Primary Card as well as
Supplementary Card, if any. Upon the Bank approval, I agree to pay the prevailing
annual fees for the Primary and Supplementary Cards whenever requested by the
Bank.

أو استخدام البطاقة سيعتبر/أقر وأوافق بموجبه على أن التوقيع على الجهة الخلفية للبطاقة و
قبوال من جانبي لشروط وأحكام بطاقات االئتمان الصادرة عن بنك اإلمارات دبي الوطني ش
م ع والشروط واألحكام العامة لبنك اإلمارات دبي الوطني ش م ع بشأن الحسابات والخدمات
المصرفية (التي قد يتم تعديلها من وقت آلخر) والمترافقة مع البطاقة والتي ستطبق على
 أوافق على سداد الرسوم، بناء على موافقة البنك لطلبي.البطاقة الرئيسية واإلضافية إن وجدت
.السنوية السائدة بشأن البطاقات الرئيسية واإلضافية عندما يطلب البنك مني ذلك
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DECLARATION

إقرار
بطاقات إضافية ليتم استخدامها على حسابات بطاقتي ألي/عندما أطلب من البنك إصدار بطاقة
األشخاص/ فإنني أتعهد بموجبه وأقر بأن هذا الشخص،مذكورين في الطلب/أشخاص مذكور/شخص
ً
األشخاص بمعلومات حول/ أوافق على أن البنك قد يقوم بتزويد هذا الشخص.عاما
12 يتجاوز سن
حاملي البطاقة اإلضافية ستعتمد على استمرارية/ إن استمرارية عضوية حامل.حساب البطاقة
 أدرك وأقر وأفوض البنك باستخدام أي سند دين صادرة عني في أي وقت لتحصيل أي.عضويتي
 أو اإلضافية وفقا للقوانين أو/ بطاقاتي الرئيسية و/مطلوبات أو مبالغ مستحقة بموجب بطاقتي
بطاقاتي وتمت تسوية جميع المبالغ/ في حال تم رفض طلبي أو إلغاء بطاقتي.اللوائح المعمول بها
ً
 حسب تقديره، أوافق على أنه يجوز للبنك.تلقائيا
 سيتم اعتبار سند الدين على أنها الغية،المستحقة
حساباتي لدى البنك/الفردي في أي وقت ودون إنذار مسبق دمج أو توحيد جميع أو أي من حسابي
سواء كانت بالدرهم أو بعمالت أخرى ومقاصة أو تحويل أي أموال متوفرة لتسويةمبالغ والتزامات
 أوافق بموجبه على تعويض البنك عن أي خسارة أو.البطاقة الرئيسية واإلضافية المستحقة للبنك
أو مخالفة/ضرر أو مسؤولية أو تكاليف يتكبدها البنك نتيجة استخدام البطاقة الرئيسية أو اإلضافية و
 أوافق بموجبه على أن البنك.شروط وأحكام البطاقة أو نتيجة إلعاقة أو عجز حامل البطاقة اإلضافية
 ويكون هذا الطلب،يحتفظ بالحق المطلق في قبول أو رفض هذا الطلب دون إبداء أي سبب مهما يكن
ً
 أقدم بموجبه لبنك.جزءا من سجالت وممتلكات البنك ولن تتم إعادتها لي
والمستندات المرفقة معه
ً
أصوال من قبلي كضمان
اإلمارات دبي الوطني ش م ع (البنك) سند دين غير مؤرخة (شيك) موقعة
قروض مقدمة لي من البنك وأفوض بموجبه البنك بإدخال/تسهيالت/للحصول على بطاقة ائتمان
التاريخ والمبلغ على الشيك وتقديمه للصرف في أي حالة إخالل على النحو المنصوص عنه في أحكام
) يجوز استخدام سند الدين (الشيك.القرض/التسهيالت/ االتفاقية المبرمة الخاصة بالبطاقة/وشروط
.كبديل عن سداد أي وجميع المبالغ المستحقة للبنك على البنك المذكور أعاله

Where I request the Bank to issue a Supplementary Card(s) for use on my Card Accounts
to any person(s) named in such request, I hereby undertake and acknowledge that
such person(s) is over 12 years of age. I agree that the Bank may provide such person(s)
with information about the Card Account. The continuation of the membership of the
Supplementary Cardholder(s) will be dependent on the continuation of my
membership. I understand, acknowledge and authorise the Bank to present any debt
instrument issued by me at any time to recover any liabilities or outstanding amounts
under my Primary and/or Supplementary Card(s) in accordance with the applicable
laws or regulations. In case my application is declined or the Card(s) have been
cancelled and all outstanding due amounts have been settled, the debt instrument
will be automatically considered null and void. I hereby agree that the Bank may at its
sole discretion at any time and without notice, combine, or consolidate all or any of
my Account(s) with the Bank in Dirham or any other currency and set-off or transfer
any funds available to settle the Primary as well as the Supplementary Card outstanding
and obligations to the Bank. I hereby agree to indemnify the Bank against any loss,
damage, liability or costs incurred by the Bank resulting from using the Primary or the
Supplementary Card, breaching the Card Terms and Conditions or by reason of any
legal disability or incapacity of the Supplementary Cardholder. I hereby agree that the
Bank reserves the absolute right to accept or reject this application without assigning
any reason whatsoever and that this application and its supporting documents shall
become a part of the Bank’s records and property and shall not be returned to me. I
hereby deliver to Emirates NBD Bank PJSC (the Bank) an undated debt instrument
(cheque) duly signed by me as security for my credit card/facility/loans obtained from
the Bank and hereby authorise the Bank to insert the date and amount on the cheque
and present it for payment in any event of default as defined in credit card/facility/
loan terms and conditions/agreement occurred. This debt instrument (cheque) may be
used in lieu of repayment of any and all amounts due to the Bank on the captioned
account.

:الشركات من بنك اإلمارات دبي الوطني/لمقدمي طلبات بطاقة ائتمان سكاي واردز

For Emirates NBD Skywards/Business Credit Card Applicants:
I hereby agree to indemnify the Bank against any loss, damage, liability or costs
incurred by the Bank resulting from using the Primary or the Supplementary Card,
breaching the Card Terms and Conditions or by reason of any legal disability or
incapacity of the Supplementary Cardholder. I hereby agree that the Bank reserves the
absolute right to accept or reject this application without assigning any reason
whatsoever and that this application and its supporting documents shall become a
part of the Bank’s records and property and shall not be returned to me.

أوافق بموجبه على تعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو تكاليف يتكبدها البنك نتيجة
أو مخالفة شروط وأحكام البطاقة أو نتيجة إلعاقة أو عجز/استخدام البطاقة الرئيسية أو اإلضافية و
 أوافق بموجبه على أن البنك يحتفظ بالحق المطلق في قبول أو رفض هذا.حامل البطاقة اإلضافية
ً
جزءا من سجالت
 ويكون هذا الطلب والمستندات المرفقة معه،الطلب دون إبداء أي سبب مهما يكن
.وممتلكات البنك ولن تتم إعادتها لي

I/We agree to abide by the Skywards/Business Rewards programme rules and have read
and agree to the Skywards/Business Rewards Terms and Conditions. The programme
rules and Terms and Conditions of Skywards/Business Rewards can be viewed on www.
skywards.com and www.emirates.ae. I/We agree to receive communication from
Emirates for the Skywards/Business Rewards programme.

قرأنا/أننا قرأت/ برنامج مكافآت رجال األعمال وبأنني/ نوافق على التقيد بلوائح سكاي واردز/أوافق
 يمكن االطالع على لوائح. مكافآت رجال األعمال/نوافق على أحكام وشروط برنامج سكاي واردز/وأوافق
: مكافآت رجال األعمال عبر الموقع/برنامج سكاي واردز
نوافق على أن استلم وسائل اتصال من/ أوافق.www.emirates.ae  وwww.skywards.com
 مكافآت رجال األعمال/اإلمارات فيما يتعلق ببرنامج سكاي واردز

For Emirates NBD Go4it Credit Card Applicants:
I understand that the Bank is offering me free Life Insurance cover, and acknowledge
that the Life Insurance cover is valid as per the applicable Terms and Conditions,
including that the cover will be null and void in case of any default on the Credit Card
issued to me.
The RTA Terms and Conditions related to usage of Nol can be viewed on www.rta.ae.
I agree to abide by the RTA Terms and Conditions.

:للمتقدمين بطلب الحصول على بطاقة ائتمان انطلق معها من بنك اإلمارات دبي الوطني
ً
مجانا وأقر بأن تغطية التأمين على الحياة تكون
أدرك بأن البنك يقدم لي تغطية تأمين على الحياة
ً
 وباإلضافة لذلك تكون هذه التغطية الغية وباطلة في،وفقا للشروط واألحكام المعمول بها
سارية
 يمكن اإلطالع على األحكام والشروط ذات.حال حدوث أي إخالل بشأن بطاقة االئتمان الصادرة لي
.www.rta.ae :الصلة ببطاقة نول الصادرة عن هيئة الطرق والمواصالت على الموقع اإللكتروني
.أوافق على التقيد بأحكام وشروط هيئة الطرق والمواصالت
:لمقدمي طلبات بطاقة ائتمان مانشستر يونايتد الصادرة عن بنك اإلمارات دبي الوطني

For Emirates NBD Manchester United Credit Card Applicants:
By signing this I expressly consent that the Manchester United (“MU”) Group (being all companies with the MU name) and MU Commercial Partners (as both
may change over time) may share and use my personal information (a) to provide products and services I request, (b) for consumer profiling & market research and (c), to contact me by post, phone or electronically (including email,
text & digital TV) about MU related products, services, offers and events.
(Please read the MU Privacy Policy which includes an updated list of MU Group companies and MU Commercial Partners at www.manutd.com or for a copy write to the
MU DP Officer at MU Ltd, Freepost, NWW4517A, Old Trafford, Manchester M16 1BX)

 أوافق صراحة على أنه يمكن لمجموعة مانشستر يونايتد (أي،بقيامي بالتوقيع على هذا الطلب
جميع الشركات التي تحمل اسم مانشستر يونايتد) وشركاءهم التجاريين (القابلين للتغيير من وقت
 (ب) لتصنيف، استخدام بياناتي الشخصية (أ) لتوفير المنتجات والخدمات التي قد أطلبها/ آلخر) تبادل
 أو الهاتف أو إلكترونيا (بما في ذلك،المستهلكين وأبحاث السوق (ج) في لالتصال بي عن طريق البريد
 والرسائل النصية والتلفزيون الرقمي) بشأن منتجات وخدمات وعروض وفعاليات،البريد اإللكتروني
 (يرجى قراءة سياسة الخصوصية الصادرة عن مانشستر يونايتد التي.مانشستر يونايتد ذات الصلة
تتضمن قائمة محدثة لمجموعة شركات مانشستر يونايتد وشركاء مانشستر يونايتد التجاريين
 أو للحصول على نسخة منها يرجى الكتابة إلى مسئولwww.manutd.com بالموقع االلكتروني
:معالجة البيانات لدى مانشستر يونايتد المحدودة على العنوان
)MU Ltd, Freepost, NWW4517A, Old Trafford, Manchester M16 1BX(
:تصريح العقوبات
 العالقة المصرفية )العالقات المصرفية( التي لدينا مع بنك/ ( نحن نفهم أن الحساب )الحسابات/ أنا
سواء كان ذلك بشكل مباشر
، وبأي شكل من األشكال،اإلمارات دبي الوطني لن يتم استخدامها
ً
 أو مع، للقيام بأي مشاريع أو عقود أو معامالت مع بلد مدرج تحت قائمة العقوبات،أو غير مباشر
*.تم تطبيق العقوبة عليها
ّ (شخص أو هيئة )منشأة
 نحن نوافق بموجب هذه االتفاقية على عدم استخدام خدمات عمالء من طرف ثالث/ أنا أوافق
.للقيام بعمليات تحويل )بالعملة المحلية أو األجنبية( وذلك بالنيابة عنا

Sanctions Declaration:
I/We understand that (the account(s) / relationship(s) that I/we maintain with
EmiratesNBD Bank will not be used in any manner whatsoever, whether directly or
indirectly, in connection with any projects, contracts or transactions relating to a
Sanctioned Country, Sanctioned Person or Sanctioned Entity*.
I/We agree not to utilise the services of a third party client to effect transfers (Local
or Foreign Currency) on my / our behalf.

ً
 حساباتنا لدى بنك اإلمارات دبي الوطني/ أيضا على عدم استخدام حسابي
 نحن نوافق/ أنا أوافق
.لتسهيل المعامالت لطرف ثالث

I/We further agree not to utilize my/our Emirates NBD account(s) to facilitate
transactions for a third party.

* يشمل تعبير الشخص المعاقب أو الهيئة الخاضعة للعقوبات أي شخص أو هيئة تم لسبب ما
 حكومة،معاقبتها أو إدراجها تحت قائمة العقوبات من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 االتحاد األوروبي والواليات المتحدة )بما في ذلك على سبيل المثال ال،اإلمارات العربية المتحدة
. (”SDN“ الحصر قائمة الجنسيات تحت العقوبات

*A Sanctioned Person or Sanctioned Entity includes any person or entity designated
for sanctions reasons by the United Nations Security Council, The UAE Government,
the European Union, the United States (including but not limited to the Specially
Designated Nationals (‘SDN’) List.
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