طلب إشعارات البريد اإللكتروني و الرسائل النصية القصيرة للصفقات التجارية
REQUEST FOR E-MAIL & SMS NOTIFICATIONS FOR TRADE TRANSACTIONS
Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

التاريخ

يرجى استكمال جميع أقسام هذا الطلب بأحرف كبيرة

Please complete all sections of this application in BLOCK LETTERS
Customer Name

اسم العميل

CIF Number

رقم العميل

I/We hereby request and instruct Emirates NBD (“The Bank”), Trade Finance Department  دائرة التمويل،)»نحن نطلب ونصدر التعليمات إلى بنك اإلمارات دبي الوطني («البنك/أنا
to use the below Email Addresses and / or Mobile Numbers to provide information أو أرقام الهواتف المتحركة أدناه لتقديم المعلومات/التجاري باستخدام عناوين البريد اإللكتروني و
related to Trade Finance transactions to us via Email and SMS services.
.المتعلقة بمعامالت التمويل التجاري إلينا عبر خدمات البريد اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة

A. Email Address Registration/Deletion
Addition of Email Address

حذف عنوان البريد اإللكتروني/ تسجيل.أ
إضافة عنوان البريد اإللكتروني

Deletion of Email Address

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

B. Mobile Number Registration/ Deletion
Addition of Mobile Number

حذف عنوان البريد اإللكتروني

حذف رقم الهاتف المتحرك/ تسجيل.ب
إضافة رقم الهاتف المتحرك

Deletion of Mobile Number

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

حذف رقم الهاتف المتحرك

نحن نقر بالمخاطر المرتبطة بالبيانات التي يتم استالمها أو تسليمها عبر البريد اإللكتروني/«أنا
 بما في ذلك أي معلومات سرية يمكن الوصول إليها،أو خدمات الرسائل النصية القصيرة
) البنك1(  نحن نقر ونوافق بموجبه على أن.أو عرضها من قبل أطراف ثالثة غير مصرح لها
ال يضمن تسليم الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني في الوقت المناسب وال
يتحمل أي مسؤولية تجاهنا أو أي طرف ثالث عن أي خسارة أو ضرر أو تكاليف نتكبدها بسبب
إخفاقات فنية في خدمة الرسائل القصيرة أو خوادم البريد اإللكتروني مما يؤدي إلى عدم
or email servers which resulted to non-delivery or late delivery of any SMS or email ) أن2( التسليم أو التأخر في تسليم أي رسائل نصية قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني؛ و
messages; and (ii) the Bank is not responsible for our inability to receive SMS or .»البنك غير مسؤول عن عدم قدرتنا على تلقي الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني
“I/We acknowledge the risks associated with data received or delivered via e-mail or
SMS services, including any confidential information that may be accessed or viewed by
unauthorized third parties. We hereby acknowledge and agree that (i) the Bank does not
guarantee timely delivery of SMS messages or email and assumes no liability to us and third
parties for any loss, damage and costs incurred by us due to technical failures with the SMS

email messages.”

----------------------------------

---------------------------------

Customer Signature(s)

توقيع العميل

FOR BANK USE ONLY
Signature Verified by

Processed by

Transaction ID

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