طلب الحصول على خدمات بطاقة الخصم
REQUEST FOR DEBIT CARD SERVICES

Date

التاريخ

Customer Name

اسم العميل

Account Number

رقم الحساب

CIF Number

رقم ملف تعريف العميل

I/We hereby request you to take the following action on my/our account and I/We authorise you
أتقدم/نتقدم إليكم بطلب اتخاذ اإلجراءات التالية على حسابي (حسابنا)/بطاقة الخصم الخاصة بي (بنا) وأفوضكم/
ً
مبلغا ما يتم إحتسابه بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة أو أى to debit my/our above mentioned account number for any charges including, but not limited to,
نفوضكم بخصم أي رسوم بما فى ذلك ،لكن دون حصر،
an amount charged in respect of any applicable Value Added Tax or any other similar sales tax
ضريبة مبيعات مماثلة أخرى معمول بها تتعلق بهذه الخدمات من حسابي/حسابنا.
(VAT) pertaining to this transaction.

إصدار بطاقة خصم
باسم:

ً
حرفا مع ترك مسافة واحدة بين األسماء)
(الحد األقصى 20

استبدال بطاقة الخصم
أخرى

سبب استبدال بطاقة الخصم

XXXXXX
Other
) (Specifyمسروقة

(يرجي التحديد)

إختر نوع بطاقة الخصم األساسية  /اإلضافية
الخدمات المصرفية المميزة/
لمواطني دولة اإلمارات العربية
المتحدة
بطاقة الخصم فيزا
سيغنتشر اإلماراتية

Priority Banking/
UAE National

الحد النقدي اليومي
Daily Cash Limit

حد الشراء اليومي
Daily POS Limit

50,000

150,000

بطاقة فيزا
سيغنتشر
بطاقة مانشستر
يونايتد سيغنتشر

Emirati Visa
Signature Debit
Card

50,000

150,000

Visa Signature

50,000

125,000

Man Utd Signature

بطاقة انطلق معها

15,000

45,000

Go4it

25,000

75,000

Ladies Banking
Platinum

بطاقة الخدمات
المصرفية للسيدات
بالتينوم
*سكاي واردز
*يطبق على حساب سكاى واردز فقط
الخدمات المصرفية الشخصية
للشباب
بطاقة انطلق معها
بطاقة مانشستر يونايتد
بالتينوم
بطاقة الخدمات المصرفية
للسيدات بالتينوم

50,000

)space between names

الحد النقدي
اليومي
Daily Cash
Limit

حد الشراء
اليومي
Daily POS Limit

Personal Banking
Youth

15,000

45,000

Go4it

25,000

50,000

25,000

75,000

Man Utd
Platinum
Ladies Banking Platinum

Lost

 Stolenمفقودة

الخدمات المصرفية لألعمال /

اختار  /بالتينيوم  /برستيج
فيزا سيغنتشر
لألعمال

الحد النقدي
اليومي
Daily Cash Limit

حد الشراء اليومي
Daily POS Limit

50,000

125,000

Visa Signature
Business

الخدمات المصرفية
الخاصة

الحد النقدي اليومي
Daily Cash Limit

حد الشراء اليومي
Daily POS Limit

50,000

150,000

بطاقة فيزا
إنفينيت
بطاقة مانشستر
يونايتد سيغنتشر
بطاقة انطلق
معها
بطاقة الخدمات
المصرفية للسيدات
بالتينوم

50,000

125,000

15,000

45,000

25,000

75,000

*سكاي واردز

50,000

ربط بطاقة الخصم
بالحساب الرئيسي رقم

Private Banking
Visa Infinite
Man Utd
Signature
Go4it
Ladies
Banking
Platinum

200,000

*Skywards

* Applicable for Skywards Savings Account only
Personal Banking
Beyond/
Plus Maximizer/UAE
National

بطاقة الخصم فيزا سيغنتشر
اإلماراتية

الحد النقدي
اليومي
Daily Cash
Limit

حد الشراء
اليومي
Daily POS
Limit

50,000

150,000

Emirati Visa
Signature Debit Card

بطاقة فيزا بالتينوم

25,000

100,000

Visa Platinum

بطاقة مانشستر يونايتد
بالتينوم

25,000

50,000

Man Utd Platinum

15,000

45,000

Go4it

25,000

75,000

بيوند من الخدمات المصرفية الشخصية/
بالس ماكسيمايزر/لمواطني دولة
اإلمارات العربية المتحدة

بطاقة انطلق معها

الخدمات المصرفية لألعمال /
بالس  /بريفيرد  /برايم

الحد النقدي اليومي
Daily Cash Limit

فيزا لألعمال

XXXXXX
XXXXXX

إلغاء بطاقة الخصم

Reason for Replacement

CHOOSE THE PRIMARY / SUPPLEMENTARY DEBIT CARD TYPE

بطاقة الخدمات المصرفية
للسيدات بالتينوم
Business Banking Select /
Platinum / Prestige

(Max of 20 characters, leave one
Replace debit card

*Skywards

200,000

Issue debit card in
the name of:

حد الشراء اليومي
Daily POS Limit

125,000

50,000

Ladies Banking
Platinum

Business Banking / plus /
preferred / prime
Visa Platinum Business

Cancel debit card
Link debit card
To Primary Account Number
To Secondary Account Number

بالحساب الفرعي رقم

Note: Each Debit card can be linked to one current account and one savings account under the same CIF.

مالحظة :يمكن ربط كل بطاقة خصم بحساب جاري واحد وحساب توفير واحد لنفس ملف تعريف العميل.

تغيير حدود السحب من بطاقة
الخصم
الحد النقدي الشهري**
حد الشراء الشهري**

Change debit card limits
AED

**Monthly Cash Limit

AED

**Monthly Purchase Limit

الحد النقدي اليومي

AED

Daily Cash Limit

حد الشراء اليومي

AED

Daily Purchase Limit

** Applicable only for Supplementary Debit Card.

** ينطبق على بطاقة الخصم الفرعية فقط

توقيع العميل/العمالء

)Customer Signature(s
Bank use section
SR number

12.21 ver 2

Authorised by
مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع ).هو بنك
ّ
Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

Signature verified by
)NE06FRM0488 (Page 1 of 1

