EMIRATES NBD
MANCHESTER UNITED
PREPAID CARD
APPLICATION FORM

Work details

Manchester United Prepaid Card
Number of cards required (Joining Fee per card will be applicable)
1

2

3

4

5

Salaried

Employment status
Other

(please specify)

Self-employed

..................................................................................................................................................................................

Name of company

Introducing the Emirates NBD
Manchester United Prepaid Card

Personal details
CIF ID
Title

(If applicable)

Mr.

Mrs.

Ms.

Address

Dr.

PO Box

First name

City/Emirate

Middle name

Country

Last name

Office Phone

Date of birth

Day

Month

Year

Express your passion and
support for the champions

The only reloadable Prepaid Card in the UAE that gives you an
opportunity to get exclusive Red Experiences.
> Guaranteed Manchester United Home Jersey
> Guaranteed RED Box with Manchester United merchandise
> Earn RED Points and redeem for exclusive Manchester United
merchandise, gift vouchers, cash back and much more
> Enjoy ‘RED Deals’ that offer discounts up to 20% at Red Café, Old
Trafford Stadium & Museum Tour and Official Man Utd Membership

Net monthly income (AED)

> Exciting discounts on airline tickets, restaurants and retail outlets
across the UAE

Nationality

> Get up to 5 cards for you and your family

Income received via

Passport No.
Expiry date

Day

Marital status

Single

Gender

Male

Month
Married

Others

Year
...................................................................................

(please specify)

Female

Educational qualification
Elementary school

High school

Graduate

Post graduate

Mother’s maiden name (a security feature)

Residential details
Address
PO Box
City/Emirate
Country
Res. Phone

Cash

Cheque

Direct transfer to bank

> Conveniently load through multiple channels - Online Banking,
over 750 ATMs/CDMs and the Emirates NBD Helpline

Declaration

> Use your Prepaid Card securely with CHIP & PIN protection
for retail purchases and unique password protection with
DoubleSecure for online transactions

I hereby apply for the issue of Emirates NBD Bank PJSC MasterCard Prepaid Card or any other type of Prepaid
Card issued by Emirates NBD PJSC and declare that the information provided in this application is complete,
true and correct and I shall advise the Bank of any changes thereto. I hereby authorise Emirates NBD Bank
PJSC (the Bank) to verify any information provided in this application or otherwise and to obtain or disclose
any financial, legal and credit information related to me from any credit bureau or authority whether public
or private in United Arab Emirates or aboard or from whatever sources it may consider appropriate, to verify
the correctness of the information provided. 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 Prepaid 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 all the
Cards issued to me. Upon the Bank’s approval of my application, I agree to be billed the prevailing applicable
fees for each of the Cards issued and understand that the same will be set-off against the first load on the
Card. Where I request the Bank to issue multiple Cards to any person(s) named in such request, I hereby
undertake and acknowledge that I am solely responsible for all transactions performed by such person(s). I
agree that the Bank will provide information about the Card Account only to me with respect to all the cards
issued to me. I hereby agree to indemnify the Bank against any loss, damage, liability or costs incurred by
the Bank resulting from using the Prepaid Cards and/or breaching the Prepaid Card Terms and Conditions. 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.

> Track your expenses through e-Statements and receive free SMS
alerts for all transactions

Say goodbye to cash.
Hello to the Emirates NBD Manchester United
Prepaid Card!

By signing this I expressly consent that the Manchester United (“MU”) Group (being all companies with
the MU name) & MU Commercial Partners (as both may change over time) may share & use my personal
information (a) to provide products & services I request, (b) for consumer profiling & market research &
(c) to contact me by post, phone or electronically (including email, text & digital TV) about MU related
products, services, offers & events.
(Please read the MU Privacy Policy which includes an updated list of MU Group companies & 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)

I agree that the embossing name on all Prepaid Cards issued to me under this
application will be “Man Utd Prepaid Card”.

Mobile
E-mail address (Mandatory to receive e-Statements)

Dwight Yorke, Bryan Robson
and Andy Cole (Left to Right)

For more information,
Primary card applicant’s signature

Date ____________________

visit emiratesnbd.com/cards or call 600 54 0000

المعلومات عن العمل

بطاقة مانشستر يونايتد المسبقة الدفع

استمارة طلب الحصول
على بطاقة مانشستر
يونايتد المسبقة الدفع من
بنك اإلمارات دبي الوطني

عدد البطاقات المطلوبة (سيتم احتساب رسوم االنضمام لكل بطاقة)
1

3

2

5

4

الوضع الوظيفي
غير ذلك

(يرجى التحديد)

موظف

صاحب عمل

........................................................................................................................................................................

اسم الشركة

نقدم لك بطاقة مانشستر يونايتد المسبقة
ّ
الدفع من بنك اإلمارات دبي الوطني

المعلومات الشخصية
رقم العميل CIF

(إن وجد)

السيد

اللقب

اآلنسة

السيدة

الدكتور

العنوان
ص.ب.

االسم األول

اإلمارة/المدينة

االسم المتوسط

الدولة

تاريخ الميالد

اليوم

السنة

الشهر

الجنسية

تاريخ االنتهاء

الشهر

اليوم

> احصل على نقاط “ريد بوينتس” واستبدلها بمنتجات مانشستر يونايتد
الحصرية ،قسائم الهدايا ،استرجاع النقود وغيرها الكثير

الدخل الشهري الصافي (بالدرهم)

يتم استالم دخلك الشهري

> تخفيضات رائعة على تذاكر الطيران ،المطاعم والمتاجر في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

الحالة اإلجتماعية

متزوج

الجنس

ذكر

أعزب

غير ذلك

(يرجى التحديد)

أنثى

المستوى التعليمي
دراسة ابتدائية

دراسة ثانوية

شيك

تحويل مباشر للحساب

السنة
...................................................................................

جامعي

دكتوراه

اسم األم الكامل قبل الزواج (ميزة أمان)

المعلومات عن السكن
العنوان
ص.ب.

تصريح
أتقدم هنا بطلب الحصول على بطاقة الدفع المسبق ماستركارد من بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع أو أي فئة أخرى
من بطاقات الدفع المسبق ،وأقر بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة وبأنني سأقوم بإبالغكم عن
أي تعديالت أو تغييرات قد تطرأ عليها .كما أنني أفوض بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع (البنك) التحقق من صحة أية
معلومات (من أي مصادر يراها مناسبه) .وأقر هنا وأوافق على أن قيامي بالتوقيع على ظهر البطاقة/استخدام البطاقة
سيعتبر قبول بشروط وأحكام بطاقات االئتمان في بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع والشروط واألحكام العامة
للحسابات والخدمات المصرفية في بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع (والتي قد تخضع للتعديل أو التغيير من وقت
ً
مرافقة للبطاقة ،ويجب أن تكون قابلة للتطبيق على جميع البطاقات الصادرة من أجلي .وبعد الحصول
آلخر) والتي تأتي
على موافقة البنك على طلبي ،أوافق على دفع الرسوم النافذة والمستحقة على كل بطاقة كلما طلب البنك ذلك .وعند
طلبي من البنك إصدار بطاقة/بطاقات إضافية الستخدامها في حسابات بطاقتي باسم/أسماء شخص/أشخاص وردت
أسماؤهم في هذا الطلب ،فإنني أتعهد وأعترف بموجب هذا بأن هذا الشخص/األشخاص يزيد عمره/أعمارهم على 18
ً
عاما .كما أوافق على أن البنك قد يقوم بتزويد مثل هذا الشخص/األشخاص بمعلومات تتعلق بحساب البطاقة .وسوف
َ
ً
ً
شخصيا .كما أفهم ،أقر ،وأخول البنك
مرتبطا باستمرار عضويتي
حامل/حملة البطاقة اإلضافية
يكون استمرار عضوية
بتقديم أي سندات دين صادرة من طرفي في أي وقت لتغطية واسترداد أية التزامات أو مبالغ مستحقة على بطاقتي/
ً
وفقا للقوانين واألنظمة المطبقة .وفي حال تم رفض طلبي أو تم إلغاء بطاقتي/
بطاقاتي الرئيسية و/أو اإلضافية
ً
ً
ً
تلقائيا .وأوافق هنا على أن
وباطلة
الغية
بطاقاتي وتمت تسوية جميع المبالغ المستحقة ،فإن سندات الديون ستكون
أي من حسابي/
بناء على تقديراته الخاصة وفي أي وقت ومن دون سابق إنذار ،بضم أو توحيد كل أو ٍّ
البنك سيقومً ،
حساباتي مع البنك بالدرهم أو أية عملة أخرى وبإجراء مقاصة أو نقل أي أموال موجودة في حسابي بهدف تسوية حساب
ً
تلقائيا ولفترة تجريبية
بطاقتي الرئيسية وبطاقتي اإلضافية وااللتزامات غير المسددة للبنك .كما أفهم أنه سيتم تسجيلي
مجانية لمدة شهرين في خدمة الغطاء االئتماني وأنني أستطيع إلغاء وإيقاف هذه الخدمة في أي وقت عن طريق االتصال
بمركز االتصال المتخصص في بنك اإلمارات دبي الوطني .وفي حال عدم قيامي بإلغاء خدمة الغطاء االئتماني كما ورد
في هذه الوثيقة ،سيتم تطبيق الرسوم السائدة والنافذة في شروط وأحكام الغطاء االئتماني و/أو في جدول الرسوم
والتكاليف الخاص بالبنك .وأوافق على تعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية عن النفقات التي تكبدها البنك
والتي قد تنتج عن استخدام البطاقة الرئيسية أو اإلضافية ،أو ناتجة عن خرق الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة أو بسبب
أي عجز قانوني أو انعدام األهلية القانونية لحامل البطاقة اإلضافية .وأوافق على أن البنك يحتفظ بالحق الكامل بقبول
ً
جزءا من
المدعمة له يجب أن تصبح
أو رفض هذا الطلب من دون تحديد أي سبب على اإلطالق ،وأن هذا الطلب والوثائق
ِّ
سجالت وممتلكات البنك ويجب أال تتم إعادتها لي.

اإلمارة/المدينة

من خالل توقيعي على هذه فأنا موافق صراحة على أن مجموعة مانشستر يونايتد (”( )”MUجميع الشركات تحت اسم )MU
وشركاء  MUالتجاريين (من الممكن تغييرهم مع مرور الوقت) من الممكن أن يشاركوا ويستخدموا معلوماتي الشخصية (أ)
لتقديم المنتجات والخدمات التي أطلبها( ،ب) من أجل تنميط المستهلكين واألبحاث التسويقية و(ج) للتواصل معي من
ً
إلكترونيا (بما فيها البريد اإللكتروني ،الرسائل النصية والرقمية «التلفزيون») حول المنتجات ،الخدمات،
خالل البريد ،الهاتف أو
العروض واألحداث المرتبطة بـ MU

رقم هاتف السكن

(الرجاء قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بـ  MUبما فيها الئحة التحديثات الخاصة بمجموعة شركات  MUوشركاء MU
التجاريين على الموقع التالي  www.manutd.comأو إذا أردت الحصول على نسخة من هذه السياسة فيرجى الكتابة إلى
العنوان )the MU DP Officer at MU Ltd, Freepost, NWW4517A, Old Trafford, Manchester M16 1BX

الدولة

الهاتف المتحرك

> قميص مانشستر يونايتد األساسي مضمون

تقدم لك تخفيضات حتى  20%في ريد
> استمتع بعروض “ريد ديلز” التي ّ
ً
وأيضا على العضوية
كافيه ،على جوالت ملعب أولد ترافورد والمتحف
الرسمية في مانشستر يونايتد

نقدي

رقم جواز السفر

البطاقة الوحيدة المسبقة الدفع القابلة إلعادة التعبئة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة والتي تمنحك فرصة الحصول على تجارب ريد الحصرية.
> علبة ريد بوكس مع منتجات رسمية حصرية مضمونة من مانشستر
يونايتد

رقم هاتف العمل

اسم العائلة

عبر عن شغفك ودعمك
ّ
لألبطال

> احصل على  5بطاقات كحد أقصى لك ولعائلتك
> إعادة تعبئة سهلة ومالئمة عبر قنوات متعددة  -الخدمات المصرفية
صراف آلي وعبر خط
عبر اإلنترنت ٧٠٠ ،جهاز إيداع نقدي 150 ،جهاز ّ
المساعدة في بنك اإلمارات دبي الوطني
> استخدم البطاقة مسبقة الدفع الخاصة بك بأمان مع حماية الشريحة
اإللكترونية ورقم التعريف الشخصي من أجل المشتريات في المتاجر
وحماية كلمة المرور الخاصة مع دبل سيكيور من أجل المشتريات
عبر اإلنترنت

ابق على ّ
َ
اطالع على مصاريفك مع كشف الحساب اإللكتروني واستلم
>
رسائل نصية تنبيهية مجانية لجميع معامالتك

ّ
ً
وداعا لحمل األموال النقدية
قل
ورحب ببطاقة مانشستر يونايتد المسبقة الدفع من بنك
ّ
اإلمارات دبي الوطني.

المصدرة لي المتعلقة بهذه االستمارة ستكون بطاقة
أوافق على أن اسم النقش على جميع البطاقات المسبقة الدفع
ّ
مانشستر يونايتد المسبقة الدفع ””Man Utd Prepaid Card

البريد اإللكتروني (ضروري لتلقي كشوف الحساب اإللكترونية)

لمزيد من المعلومات،

تفضل بزيارة  emiratesnbd.com/ar/cardsأو اتصل على 600 54 0000

دوايت يورك ،براين روبسون
وآندي كول (من اليسار إلى اليمين)

توقيع مقدم الطلب للبطاقة الرئيسية

التاريخ ____________________

