استمارة طلب بطاقة خصم مباشر لعمالء الخدمات المصرفية
 غير األفراد- لألعمال
Debit Card Application Form for Non-individual
Business Banking Customers

Required documents: Completely filled & signed Business Debit Card Application
Form with company stamp, Shareholders resolution on company letter head with
company stamp, Valid Trade License with partners page and Valid Emirates ID of
Applicant with self-attestation.

، استمارة بطاقة الخصم مستوفية البيانات موقعة وتحمل ختم الشركة:الوثائق المطلوبة
 رخصة تجارية سارية مع،قرار المساهمين مطبوع على الورقة الرسمية للشركة مع ختم الشركة
. بطاقة الهوية سارية لمقدم الطلب مع إجرائه للتصديقات الالزمة،صفحة الشركاء

اسم الحساب
Account Title
)(اترك فراغ َا واحدًا بين األسماء

(leave one space in between names)

رقم الحساب
Account No

رقم ملف المتعامل الخاص بالشركة
Company CIF number

Primary Card / Company Key Person (Authorised Signatory) Details
السيد
Mr.

الصفة
Title

السيدة
Mrs.

)الشخص المسؤول في الشركة (المفوض بالتوقيع/بيانات صاحب البطاقة األساسية

اآلنسة
Ms.

االسم حسب جواز السفر
Name as per Passport
االسم حسب ما ترغب أن يظهر على البطاقة
Name as you would like it to appear on the card
تاريخ الميالد
Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

الجنسية
Nationality

Y

رقم جواز السفر
Passport No.

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

رقم الهوية
Emirates ID*

D

D

M

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

M
D

Y
D

Y
M

Supplementary Card 1 Details
السيد
Mr.

الصفة
Title

Y
M

Y
Y

Y

Y

Y

1 تفاصيل البطاقة اإلضافية
السيدة
Mrs.

اآلنسة
Ms.

االسم حسب جواز السفر
Name as per Passport
االسم حسب ما ترغب أن يظهر على البطاقة
Name as you would like it to appear on the card
تاريخ الميالد
Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

الجنسية
Nationality

Y

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

رقم جواز السفر
Passport No.
رقم الهوية
Emirates ID*

D

D

M

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

M
D

Y
D

Y
M

Y
M

Y
Y

Y

Y

Y

الحد النقدي اليومي
Daily cash limit
ّ
 إقامة سارية/تتوفر هذه البطاقة لحاملي البطاقات اإلضافية فقط لمن يحمل بطاقة هوية إماراتية

This card is available for supplementary cardholders only if they have a valid Emirates ID/Residence Visa

Supplementary Card 2 Details
السيد
Mr.

الصفة
Title

2 تفاصيل البطاقة اإلضافية
السيدة
Mrs.

اآلنسة
Ms.

االسم حسب جواز السفر
Name as per Passport
االسم حسب ما ترغب أن يظهر على البطاقة
Name as you would like it to appear on the card
تاريخ الميالد
Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

الجنسية
Nationality

Y

رقم جواز السفر
Passport No.

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

رقم الهوية
Emirates ID*

D

D

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

M

M
D

Y
D

Y
M

Y
M

Y
Y

Y

Y

Y

الحد النقدي اليومي
Daily cash limit
This card is available for supplementary cardholders only if they have a valid Emirates ID/Residence Visa

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC

CCB/CC/0719/V2.0

ّ
 إقامة سارية/تتوفر هذه البطاقة لحاملي البطاقات اإلضافية فقط لمن يحمل بطاقة هوية إماراتية
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Supplementary Card 3 Details

3 تفاصيل البطاقة اإلضافية

السيد
Mr.

الصفة
Title

السيدة
Mrs.

اآلنسة
Ms.

االسم حسب جواز السفر
Name as per Passport
االسم حسب ما ترغب أن يظهر على البطاقة
Name as you would like it to appear on the card
تاريخ الميالد
Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

الجنسية
Nationality

Y

رقم جواز السفر
Passport No.

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

D

رقم الهوية
Emirates ID*

D

M

تاريخ اإلنتهاء
Expiry Date

M
D

Y
D

Y
M

Y
M

Y
Y

Y

Y

Y

الحد النقدي اليومي
Daily cash limit
ّ
 إقامة سارية/تتوفر هذه البطاقة لحاملي البطاقات اإلضافية فقط لمن يحمل بطاقة هوية إماراتية

This card is available for supplementary cardholders only if they have a valid Emirates ID/Residence Visa

الشروط واألحكام الهامة

Salient Terms and Conditions
By signing below, (a) I (the authorised signatory of the Company) confirm the issuance request
of the Business Debit Card and all information provided on the application to be correct, true
and accurate; (b) acknowledge and agree that EI is not obliged to provide the Company with any
explanation for rejecting this Application; (c) acknowledge and agree that the Company will be
liable for the payment of the Card dues and all liabilities which may be incurred in respect of all
cards issued to the employees upon Company’s request; (d) I/We confirm that identification and
all other documents provided with this application form are true copies of the original; (e) I/We
agree and undertake to notify the Bank immediately in case of cardholder resignation/termination;
(f) This application constitutes an integral part of the Business Banking Terms and Conditions and/
or General Card Terms and Conditions and shall be read in conjunction with it.
I hereby understand, agree and undertake the following with respect to my request for a Primary
Debit Card and Supplementary Debit Card:
a) I understand and agree that the Debit Cards will be issued only to companies who have a single
sign on authority;
b) I have read, understood and agree to the Emirates Islamic Bank’s General Account Terms and
Conditions, and the Bank’s Schedule of Charges which shall be applicable;
c) I shall be fully liable to the Bank and assume complete responsibility for all transactions, Charges
and other liabilities incurred on the primary and supplementary cards and agree to indemnity
and hold the Bank harmless against all claims, actions, proceedings, costs, damages, expenses
and losses, arising out of breach of covenants mentioned hereinabove or the use of the Primary
and Supplementary Card or any breach of the Bank’s terms of use by the Primary and the
Supplementary Cardholder;
d) I understand and agree that Supplementary Cardholders will have access to the following:
- Cash withdrawal as per daily cash withdrawal limit, online and retail purchases worldwide as per
the account balance

 (أ) أنــا (المفــوض بالتوقيــع عــن الشــركة) أقــر بإصــدار طلــب الحصــول علــى بطاقــة الخصــم:بالتوقيــع أدنــاه
المباشــر للشــركة وأن جميــع البيانــات المذكــورة فــي الطلــب هــي صحيحــة وحقيقيــة ودقيقــة؛ (ب) أقــر
وأوافــق علــى أن اإلمــارات اإلســامي غيــر ملــزم بتزويــد الشــركة بــأي تفســير لرفــض هــذا الطلــب؛ (ت) أقــر
وأوافــق علــى أن الشــركة ســتكون ملزمــة بســداد مســتحقات البطاقــة وجميــع االلتزامــات التــي قــد يتــم
نؤكــد/ أؤكد.)بنــاء علــى طلــب الشــركة؛ (ث
تكبدهــا فيمــا يتعلــق بجميــع البطاقــات الصــادرة للموظفيــن
ً
أن وثائــق إثبــات الهويــة وجميــع المســتندات األخــرى المقدمــة مــع هــذا الطلــب هــي نســخ طبــق األصــل مــن
إنهاء/نتعهــد بإخطــار المصــرف علــى الفــور فــي حالــة اســتقالة/نوافــق وأتعهد/الوثائــق األصليــة؛ (ج) أوافق
خدمــة حامــل البطاقــة؛ (ح) يشــكل هــذا الطلــب جــزءًا ال يتجــزأ مــن الشــروط واألحــكام الخاصــة بخدمــات
.أو الشــروط واألحــكام العامــة للبطاقــة ويجــب قراءتهــا بالتزامــن معهــا/األعمــال المصرفيــة و
أفهــم وأوافــق وأتعهــد بموجبــه بمــا يلــي فيمــا يتعلــق بطلبــي للحصــول علــى بطاقــة الخصــم المباشــر
:األساســية وبطاقــة الخصــم اإلضافيــة
أ) أفهــم وأوافــق علــى أن بطاقــات الخصــم المباشــر ســتصدر فقــط للشــركات التــي لديهــا تفويــض منفــرد
بالتوقيــع؛
،ب) لقــد قــرأت أحــكام وشــروط الحســاب العامــة لمصــرف اإلمــارات اإلســامي وفهمتهــا ووافقــت عليهــا
وجــدول رســوم المصــرف والتــي ســيتم تطبيقهــا؛
ً ت) ســأكون مســؤو
 والرســوم،ال بالكامــل تجــاه المصــرف وأتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن جميــع المعامــات
 وأوافــق علــى تعويــض المصــرف وإبقائــه،وااللتزامــات األخــرى المترتبــة علــى البطاقــات األساســية واإلضافيــة
مؤمنــا ضــد جميــع المطالبــات والدعــاوى واإلجــراءات القضائيــة والتكاليــف واألضــرار والمصروفات والخســائر
الناتجــة عــن خــرق التعهــدات المذكــورة أعــاه أو الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة األساســية واإلضافيــة أو
أي خــرق لشــروط المصــرف عنــد اســتخدامها مــن قبــل حامــل البطاقــة األساســية واإلضافيــة؛
:ث) أفهم وأوافق على أن حاملي البطاقات اإلضافية سيتمكنوا من إجراء العمليات التالية
 الســحب النقــدي وفقــً لســقف الســحب اليومــي وعنــد محــات التســوق وعبــر االنترنــت فــي جميــعأنحــاء العالــم حســب الرصيــد المتوفــر فــي الحســاب؛
هوية إماراتية سارية؛/ لن يتم إصدار بطاقات إضافية إال لمن يحمل تأشيرة إقامة يمكن تخفيض سقف السحب النقدي اليومي فقط بعد إصدار البطاقة عند تقديم طلب جديد؛-

- Supplementary Cardholders will only be issued a card if they hold a valid Emirates ID/Residence Visa
- Cash withdrawal limit can only be reduced post card issuance after raising a new request
- Account balance details shall be available to supplementary cardholder(s) if he/she performs/
requests for a printed cash withdrawal receipt/balance enquiry through ATM/CDM/Call Centre
e) The Primary Contact’s details will be registered for all transaction alerts, authorisation code and
communications from the Bank inclusive of transactions on supplementary cards.
f) I/We understand, acknowledge and undertake the risks associated with printing personal names
of the Cardholder without printing the name of the Company on the Debit Card(s) by using the
Debit Card(s) at ATM/POS/Online payments for the Cardholder’s personal benefits.
In the event of a change in one or more authorised signatories that have been issued a Debit Card,
or the termination of the relationship of an authorised signatory with the Bank, the Cardholder shall
bear full responsibility to inform the Bank of the said change immediately and complete all relevant
forms to initiate the change and cancellation of the relevant debit card with the Bank. The Bank shall
not be liable for any losses that may arise from any unauthorised transactions undertaken on the
Debit Card as a result of the Cardholder’s failure to notify the Bank of any changes to the authorised
signatory(ies).

طلــب إيصــاال مطبوعــا/ يحصــل حامــل البطاقــة اإلضافيــة علــى تفاصيــل عــن رصيــد الحســاب إذا أجرىمركز/أجهــزة إيــداع الشــيكات/اســتعلم عــن الرصيــد مــن خــال أجهــزة الصــراف اآللي/بالســحب النقدي
االتصــال؛
ج) ســيتم تســجيل بيانــات االتصــال األساســية بالنســبة لجميــع تنبيهــات العمليــات و رمــوز التفويــض
والمراســات الصــادرة مــن المصــرف المصــرف بمــا فــي ذلــك العمليــات الماليــة الخاصــة بالبطاقــات
.اإلضافيــة
نتعهــد بتحمــل المخاطــر المتعلقــة بطباعــة األســماء الشــخصية لحامــل/نقــر وأتعهد/نــدرك وأقر/ح) أدرك
البطاقــة دون طباعــة اســم الشــركة علــى بطاقة(بطاقــات) الخصــم باســتخدام بطاقة(بطاقــات) الخصم
.فــي أجهــزة الصــراف اآللــي أو نقــاط البيــع أو الدفــع اإللكترونــي لمصلحــة حامــل البطاقــة الشــخصية
فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي أحــد أو أكثــر مــن المفوضيــن بالتوقيــع الذيــن تــم إصــدار بطاقــة الخصــم
 يتحمــل حامــل البطاقــة المســؤولية الكاملــة، أو إنهــاء عالقــة المفــوض بالتوقيــع مــع المصــرف،لهــم
 مــع إكمــال جميــع الوثائــق ذات الصلــة للشــروع فــي تعديــل،إلبــاغ المصــرف بالتغييــر المذكــور علــى الفــور
ً  لــن يكــون المصــرف مســؤو.المفوضيــن بالتوقيــع وإلغــاء بطاقــة الخصــم ذات الصلــة لــدى المصــرف
ال عــن
أي خســائر قــد تنشــأ عــن أي معامــات غيــر مصــرح بهــا تتــم علــى بطاقــة الخصــم نتيجــة عــدم إخطــار حامــل
.البطاقــة المصــرف بــأي تغييــرات تطــرأ علــى المفــوض (المفوضيــن) بالتوقيــع

)المفوض بتوقيع الشركة (مع ختم الشركة

Authorised Signatory of the Company (with Company Seal)
I confirm that I have been briefed on Product features and respective Product and
Bank’s terms and conditions.

D

D

M

M

Y

Y

Y

.أؤكد أنه تم إطالعي على جميع ميزات المنتج وشروط وأحكام المصرف ذات الصلة

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Bank Use Only
I certify that I have briefed the customer on Product features and all respective terms and conditions. I have checked all information and documents supplied by the applicant/
co-applicant and have found them to be in complete order and in compliance with Bank’s requirement.
All details input by:

All details verified by:

Date D D
Signature
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC

M M

Y

Y

Y

Y

Date D D

M M

Y

Y

Y

Y

Signature
CCB/CC/0719/V2.0
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