
CREDIT CARD APPLICATION FORM

Name to be printed on the card  (please leave a space between names)

*If you wish to receive physical statements, kindly visit your nearest UAB branch. T&Cs for E-Statements and physical statements apply.

Please issue me United Arab Bank Credit Card as follows:

Primary Card Type

Your email address for receiving monthly e-statements (E-statement is mandatory*)

Payment Method

1st Supplementary Card Holder Details (Must be aged 18 years old or above/ Passport Copy is Mandatory)

2nd Supplementary Card Holder Details (Must be aged 18 years old or above/ Passport Copy is Mandatory)

Card Limit Request

5% 10% 25% 50% 100%

Email Address

Name to be printed on the card (in English)
(Please leave a space between names)

Name to be printed on the card (in English)
(Please leave a space between names)

Expiry Date

Expiry Date

Expiry Date

Expiry Date

Date of Birth

Date of Birth

Relationship

Relationship

Please debit my account at United Arab Bank Account No.

Date M MD D Y Y Y Y التاريخ

نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمانية

اإلسم على البطاقة )يرجى ترك مسافة بين كل اسم(

يرجى إصدار بطاقة ائتمانية من البنك العربي المتحد وفق البيانات التالية:

عنوان بريدك اإللكتروني إلستقبال كشف الحساب اإللكتروني الشهري )كسف الحساب اإللكتروني إلزامي*(

طريقة السداد:

البيانات الشخصية لصاحب البطاقة اإلضافية األولى )والذي ال بد أن يبلغ 18 سنة أو أكثر مع ضرورة تقديم صورة من جواز السفر(

الحد اإلئتماني البطاقة

نوع البطاقة األساسية

رقم الحساب: ُيرجى الخصم من حسابي لدى البنك العربي المتحد

عنوان البريد اإللكتروني

 *إذا كنت ترغب في الحصول على كشف حساب ورقي، يرجى زيارة أقرب فرع إليك من فروع البنك العربي المتحد تسري الشروط و األحكام على كشوف الحساب اإللكترونية والورقية

MasterCard World (2.79%) 
ماستركارد ورلد )%2.79( 

MasterCard Platinum (2.99%)
ماستركارد بالتينوم )%2.99(

MasterCard Titanium (3.19%)
ماستركارد تايتينيوم )%3.19(

Annual Membership Fee
رسوم العضوية السنوية

Free for First Year Only  
مجانًا خالل السنة األولى

Others (Specify)
أخرى )يرجى التحديد(

اإلسم على البطاقة )باللغة اإلنجليزية( 
)ُيرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم(

اإلسم على البطاقة )باللغة اإلنجليزية( 
)ُيرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم(

تاريخ الميالد:

تاريخ الميالد:

العالقة  

العالقة  

تاريخ اإلنتهاء

تاريخ اإلنتهاء

تاريخ اإلنتهاء

تاريخ اإلنتهاء

البيانات الشخصية لصاحب البطاقة اإلضافية الثانية )والذي ال بد أن يبلغ 18 سنة أو أكثر مع ضرورة تقديم صورة من جواز السفر(

Primary Card Limit (AED)

Supplementary (1) Card Limit (AED)

Supplementary (2) Card Limit (AED)

حد البطاقة األساسية )بالدرهم اإلماراتي(

حد البطاقة اإلضافية (1) )بالدرهم اإلماراتي(

حد البطاقة اإلضافية (2) )بالدرهم اإلماراتي(

Gender Male Female  

Nationality

Passport No.

Visa No.

الجنسية

ذكرالجنس أنثى

رقم جواز السفر: 

رقم اإلقامة:

Gender Male Female  

Nationality

Passport No.

Visa No.

الجنسية

ذكرالجنس أنثى

رقم جواز السفر: 

رقم اإلقامة:
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Type of Card 1 (Specify): 

نوع البطاقة األولى )يرجى التحديد(

Type of Card 2 (Specify): 
نوع البطاقة الثانية  )يرجى التحديد(

Deposit Account No.

Deposit Amount.

Deposit Detail (Applicable for Credit Card Against Fixed Deposit)

رقم حساب الوديعة   

مبلغ الوديعة

تفاصيل الوديعة )في حالة بطاقة اإلئتمان مقابل الوديعة(
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Credit Card Schedule of Charges*

*All Charges stated herein are exclusive of 5% VAT, which may be amended from time to time in accordance with UAE VAT Law and UAB General Terms and Conditions available on UAB website 
www.uab.ae

**Interest Rates are calculated per month

Maximum grace free days (in case of 100% payment on or before due date)

Over limit charge

Minimum payment due on balance

Late payment fee

Monthly Interest**:

Credit Card limit amendment fee

World

Copy of sales voucher

Currency Conversion Fee

Platinum Returned cheque fee

Issuer Markup Fee

Balance Transfers (BT) Processing Fee

FX Transaction Markup Fees (CC)

Other fees (Change of due date on standing instruction,
courier charges, statement charges, card delivery charges, etc.)

1

2

3

55 days

AED 199

5%

AED 230

AED 50

2.79%

AED 65

AED 25

3%

2.99%

2.50%

3% or AED 300

2.50%

AED 100

10

12

15

11

14

13

16

World

World 3% or AED 300 whichever is higher 2% or AED 200 whichever is higher

AED 502% or AED 50 whichever is higherWorld

Platinum 3% or AED 300 whichever is higher 2% or AED 200 whichever is higher

Supplementary cards fees 

Platinum

AED 503% or AED 50 whichever is higherPlatinum

Card replacement (lost/stolen)

Credit Shield insurance charge

Titanium

Titanium

Titanium 3% or AED 300 whichever is higher 2% or AED 200 whichever is higher

AED 503% or AED 50 whichever is higherTitanium

Duplicate statement

Cash advances fees

Annual fees 1st year 

2nd year onwards

Loan On Phone (LOP) Processing Fee 6 months without interest 3, 9, 12, and 24 months with interest

Easy Payment Plan (EPP) Processing Fee 6 months without interest 3, 9  and  12 months with interest

4

5

6

7

8

9

3.19%

3% with minimum 
AED 100

AED 1,500

AED 300

AED 750

Free

AED 75

0.0638% p.m of 
outstanding balance

AED 45

Free

17

18

19

20

21

جدول رسوم البطاقة االئتمانية

* ال تشمل الرسوم الموضحة في هذا النموذج نسبة الـ 5% الخاصة بضريبة القيمة المضافة والتي يجوز تعديلها من وقت آلخر حسب قانون ضريبة القيمة المضافة اإلماراتي والشروط واألحكام العامة الخاصة بالبنك العربي المتحد 

www.uab.ae والمنشورة على موقع البنك العربي المتحد على االنترنت

* * تحسب أسعار الفائدة على أساس شهري
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الحد األقصى أليام السماح المجانية )في حال سداد كامل 
المبلغ في تاريخ اإلستحقاق أو قبله(

50 درهم إماراتيرسوم تعديل الحد األدنى لبطاقة اإلئتمانالحد األدنى للدفعة المستحقة على الرصيد

230 درهم إماراتيرسوم السداد المتأخر

%5

55 يوم

1,500 درهم إماراتي

100 درهم إماراتي

مجاني

مجاني

%0.0638 من الرصيد 
غير المسدد

750 درهم إماراتي

75 درهم إماراتي

300 درهم إماراتي

45 درهم إماراتي

199 درهم إماراتي

65 درهم إماراتينسخة من قسيمة المبيعاتمعدل سعر الفائدة**

ورلد

ورلد

2% أو 200 درهم إماراتي، أيهما أعلى3% أو 300 درهم إماراتي، أيهما أعلىورلد

50 درهم إماراتي2% أو 50 درهم إماراتي، أيهما أعلىورلد

3%رسم تحويل العملة %2.79

رسوم البطاقات اإلضافية 

100 درهم إماراتيرسم الشيك المرتجع بالتينوم

بالتينوم

2% أو 200 درهم إماراتي، أيهما أعلى3% أو 300 درهم إماراتي، أيهما أعلىبالتينوم

50 درهم إماراتي3% أو 50 درهم إماراتي، أيهما أعلىبالتينوم

بطاقة بديلة )بسبب الفقدان أو السرقة(

رسوم ترميز الُمصدر

رسوم معالجة تحويالت الرصيد

رسوم ترميز معاملة الفوركس

رسوم إحتساب القرض عبر الهاتف

رسوم إجراءات خطة الدفع المبكر

6 أشهر بدون فائدة

6 أشهر بدون فائدة

3 و9 و12و 24 شهرًا بفائدة

9و 3 و12 شهرًا بفائدة

%2.50

3% أو 300 درهم إماراتي

%2.50

%2.99

رسم تأمين درع االئتمان

تاتينيوم

تاتينيوم

2% أو 200 درهم إماراتي، أيهما أعلى3% أو 300 درهم إماراتي، أيهما أعلىتاتينيوم

50 درهم إماراتي3% أو 50 درهم إماراتي، أيهما أعلىتاتينيوم

نسخة من كشف الحساب

رسوم تجاوز الحد اإلئتماني

رسوم ُسلف نقدية 

الرسوم السنوية عن أول سنة

الرسوم بداية من السنة الثانية فصاعدا
رسوم أخرى )تغيير تاريخ االستحقاق حسب التعليمات الدائمة ورسوم 

25 درهم إماراتيالبريد السريع ورسوم كشف الحساب ورسوم تسليم البطاقة وما إلى ذلك(

%3.19
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I acknowledge and agree that I am automatically enrolled for Credit Shield 
Insurance and that I am bound by the Credit Shield Insurance general terms 
and conditions*. I understand that the insurance shall be offered free of charge 
for the first two months only, after which a nominal charge will be applicable 
for which I authorize UAB to debit my applied credit card account.
I understand that I can opt out of the insurance by intimating UAB.
*T&C’s for Credit Shield Insurance apply

1 - I hereby apply for the issue of United Arab Bank PJSC Credit Card 
)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.

2 - I hereby entitles and authorizes United Arab Bank 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 United Arab 
Bank’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 me.

3 - 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.

4 - 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.

5 - 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.

6 - 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 United Arab Bank PJSC Credit Cards and United Arab Bank 
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.

Credit Shield Protection

UAB Credit Cards Declaration اإلقرار الخاص ببطاقات البنك العربي المتحد اإلئتمانية                   

ضمان حماية حد االئتمان

ــزم  ــان و أن ألت ــد االئتم ــة ح ــان حماي ــوص ضم ــًا بخص ــمي تلقائي ــجيل إس ــى تس ــق عل ــر و أواف أق
ــيكون  ــن س ــم أن التأمي ــان. وأفه ــد االئتم ــة ح ــان حماي ــة ضم ــة الخاص ــكام العام ــروط واألح بالش
مجانــًا بالنســبة ألول شــهرين فقــط، ثــم ُيطبــق رســم رمــزي بعــد ذلــك، وأنــا أفــوض البنــك 
العربــي المتحــد أن يخصــم هــذا الرســم مــن حســاب بطاقــة االئتمــان. كمــا وأفهــم أنــه بإمكانــي 

ــد. ــي المتح ــك العرب ــالغ البن ــق إب ــن طري ــن ع ــج التأمي ــن برنام ــحاب م االنس

تسري الشروط واألحكام على ضمان حماية الحد االئتماني.

١ -     أتـقـــدم بـطـلـبـــي هـــذا إلصـــدار بـطـاقـــة إئـتـــمان مـاسـتـــركارد من البنك العربي المتحد 
ــذا  ــي ه ــة ف ــات المقدم ــأن المعلوم ــرح ب ــان وأص ــات اإلئتم ــن بطاق ــر م ــوع آخ ش م ع أو أي ن

الطلــب حقيقيــة وصحيحــة وســأقوم بإخطــار البنــك بــأي تغييــرات تطــرأ عليهــا.

٢ -    أفــوض البنــك العربــي المتحــد ش م ع )البنــك( بموجبــه بالحصــول علــى أو اإلفصــاح عــن 
ــك أي  أي معلومــات ماليــة أو قانونيــة أو إئتمانيــة تتعلــق بالعميل/المقتــرض، بمــا فــي ذل
معلومــات تتعلــق  بالعنــوان أو أرقــام الهواتــف أو فواتيــر الخدمــات اإلســتهالكية ذات 
الصلــة بــي والمفوض/المفوضيــن بالتوقيــع عنــي أو أي معلومــات أخــرى والتــي قــد تكــون 
متضمنــة فــي تقريــر المعلومــات اإلئتمانيــة والتحقــق مــن والحصــول علــى أو اإلفصــاح عــن 
ــى  ــق عل ــق. أواف ــم المطل ــا  لتقديرك ــبا وفق ــه مناس ــد ترون ــا ق ــات كم ــذه المعلوم ــل ه مث
قيامكــم بالحصــول علــى وطلــب وتحويــل والكشــف عــن أي معلومــات تتعلــق بي/بنــا بمــا 
فــي ذلــك المعلومــات التــي تحصلــون عليهــا مــن أي طــرف ثالــث، مثــل أي مكتــب ائتمــان 
محلــي أو خارجــى، وذلــك إلــى أو بيــن فــروع البنــك أو شــركاته التابعــة أو الزميلــة أو مكاتبــه  
التمثيليــة أو وكالئــه أو أي أطــراف ثالثــة يتــم اختيارهــا مــن قبــل أي منهــم أو مــن قبلكــم، 
ــم أي  ــك اســتخدامها فــي مــا يتعلــق بتقدي ــوا، لإلســتخدام الخــاص بمــا فــي ذل أينمــا كان
منتجــات أو خدمــات تتــم إلــي أو لمعالجــة البيانــات وأغــراض التحليــل اإلحصائــي  وتحليــل 
المخاطــر، والخدمــات النقديــة العالميــة والتعامــل فــي األوراق الماليــة فــي أي ســوق / أســواق 
ــا أن  ــك كم ــاط بذل ــا ارتب ــون له ــة يك ــرى ذات صل ــر أخ ــلطات ودوائ ــة س ــة وأي األوراق المالي
لكــم وإلــى  اي مــن فــروع البنــك العربــي المتحــد وشــركاته التابعــة ومكاتبــه التمثيليــة 
وشــركاته الزميلــة ووكالئــه أو أى أطــراف ثالثــة مختــارة مــن قبــل أي منهــم أو مــن قبلكــم، 
الحــق فــى القيــام بالحصــول علــى وتحويــل والكشــف عــن أي معلومــات ائتمانيــة أو قانونيــة 

أو ماليــة تتعلــق بــي.

٣ -    دون اإلخــالل بمــا ورد أعــاله أفــوض بموجبــه البنــك، دون الحاجــة للحصــول علــى أي تصريحــات 
خطيــة أو شــفهية، بالحصــول علــى أو الكشــف عــن أي مــن المعلومــات المشــار إليهــا فــي 
هــذا التعهــد مــن أي ســلطة حكوميــة أو شــبه حكوميــة أو هيئــة أو مؤسســة أو أي شــركة 
أو مكتــب ائتمــان أو شــركات اتصــاالت أو أي شــخص أو جهــات أخــرى كمــا تســتدعي الحاجــة 
ــرض  ــظ أو يفت ــي تحتف ــدة والت ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــارج دول ــل أو خ ــواء داخ ــك، س لذل
ــك  ــق للبن ــي. ويح ــق ب ــد وتتعل ــذا التعه ــي ه ــة ف ــات متضمن ــأي معلوم ــظ ب ــا تحتف أنه
ــن  ــن أي  م ــاح ع ــى او اإلفص ــول عل ــات والحص ــذه الجه ــة ه ــد مخاطب ــذا التعه ــب ه بموج

المعلومــات المذكــورة فــى هــذا التعهــد.

ــل  ــن أج ــد م ــذا التعه ــى ه ــواردة ف ــات ال ــن أو كل المعلوم ــتخدام أي  م ــك اس ــق للبن ٤ -    يح
ــا  ــة يقدمه ــات مصرفي ــهيالت او أي خدم ــروض أو تس ــي أي ق ــى منح ــروع ف ــي أو الش منح
اإلئتمانــي وتحصيــل  تقييــم وضعــي   بغــرض  المعلومــات  اســتخدام هــذه  أو  البنــك 
ــى  ــذا ف ــاريا وناف ــد س ــذا التعه ــل ه ــك.  ويظ ــع للبن ــتحقة الدف ــروض مس ــغ او ق اي  مبال
مواجهتــي وال يحــق لــي إلغــاؤه أو تعديلــه دون الحصــول علــى موافقــة البنــك الخطيــة.

ــنة 2010  ــم 6 لس ــون رق ــي القان ــوارد ف ــى ال ــه ال ــيره وتأويل ــى تفس ــد ف ــذا التعه ــع ه ٥ -    يخض
ــزاع  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويحــال اي  ن بشــأن المعلومــات اإلئتمانيــة ولقوانيــن دول
ــة  ينشــأ بيــن البنــك وبينــي بخصــوص هــذا التعهــد لالختصــاص الحصــري  لمحاكــم دول

ــدة. ــة المتح ــارات العربي اإلم

٦ -   أقــر وأوافــق بموجبــه علــى أن التوقيــع علــى الجهــة الخلفيــة للبطاقــة و/أو اســتخدام 
البطاقــة ســيعتبر قبــوال مــن جانبــي لشــروط وأحــكام بطاقــات اإلئتمــان الصــادرة عــن 
ــد ش  ــي المتح ــك العرب ــة للبن ــكام العام ــروط واألح ــد ش م ع والش ــي المتح ــك العرب البن
ــر(  ــت آلخ ــن وق ــا م ــم تعديله ــد يت ــي ق ــة )الت ــات المصرفي ــابات والخدم ــأن الحس م ع بش
ــة الرئيســية واإلضافيــة إن وجــدت.  والمترافقــة مــع البطاقــة والتــي ســتطبق علــى البطاق
بنــاء علــى موافقــة البنــك لطلبــي، أوافــق علــى ســداد الرســوم الســنوية الســائدة بشــأن 

ــك. ــي ذل ــك من ــب البن ــا يطل ــة عندم ــية واإلضافي ــات الرئيس البطاق
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Bank Use Only

Customer’s Signature: Date

Branch Code CIF No.

Submitted By (Staff ID and Name): Staff Signature:

Recommended By (BM/TL ID and Name): BM/TLSignature:

Date:

7 - 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 18 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 United Arab 
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.

8 - I confirm that I have read and agree to abide by any charges available 
in Bank’s website and attached herewith. The charges are subject to 
change without notice from time to time at the Bank’s discretion and are 
updated periodically. I agree to routinely refer to the Bank’s website to 
stay updated. For clarity, the monthly Retail and Cash Finance charges 
on Credit Card generally vary from 2.79% to 3.19% per month, however 
such charges may increase or decrease depending on market conditions 
and for other reasons.
This Application, The Bank’s General Terms and Conditions, Schedule of 
Charges, any Agreements or any electronic copy which is disclosed on the 
Bank’s website are made in two languages )English and Arabic( and, in the 
event of any dispute before the courts or other competent authorities 
in the United Arab Emirates, if there is a contradiction between the two 
texts, the Arabic text shall prevail )even if do not either speak, write or 
understand Arabic(.

٧ -   عندمــا أطلــب مــن البنــك إصــدار بطاقة/بطاقــات إضافيــة ليتــم اســتخدامها علــى حســابات 
ــه  ــد بموجب ــي أتعه ــب، فإنن ــي الطل ــن ف ــخاص مذكور/مذكوري ــى  شخص/أش ــي إل بطاقت
وأقــر بــأن هــذا الشخص/األشــخاص يتجــاوز ســن 18 عامــا. أوافــق علــى أن البنــك قــد يقــوم 
بتزويــد هــذا الشــخص/ األشــخاص بمعلومــات حــول حســاب البطاقــة. إن اســتمرارية عضويــة 
حامل/حاملــي البطاقــة اإلضافيــة ســتعتمد علــى اســتمرارية عضويتــي. أدرك وأقــر وأفــوض 
البنــك باســتخدام أي ســند ديــن صــادرة عنــي فــي أي وقــت لتحصيــل أي مطلوبــات أو مبالــغ 
ــن  أو   ــا  للقواني ــة  وفق ــية  و  /  أو  اإلضافي ــي  الرئيس ــي/ بطاقات ــب بطاقت ــتحقة بموج مس
ــي وتمــت  ــم رفــض طلبــي أو إلغــاء بطاقتي/بطاقات ــح  المعمــول  بهــا.  فــي  حــال  ت اللوائ
تســوية جميــع المبالــغ المســتحقة، ســيتم اعتبــار ســند الديــن علــى أنــه  ألغــي  تلقائيــا. 
ــبق  ــذار مس ــت ودون إن ــي أي وق ــردي ف ــره الف ــب تقدي ــك، حس ــوز للبن ــه يج ــى أن ــق عل أواف
دمــج أو توحيــد جميــع أو أي مــن حسابي/حســاباتي لــدى البنــك ســواء كانــت بالدرهــم أو 
ــة  ــات البطاق ــغ والتزام ــوية مبال ــرة لتس ــوال متوف ــل أي أم ــة أو تحوي ــرى ومقاص ــالت أخ بعم
الرئيســية واإلضافيــة المســتحقة للبنــك. أوافــق بموجبــه علــى تعويــض البنــك عــن أي 
خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو تكاليــف يتكبدهــا البنــك نتيجــة إســتخدام البطاقــة 
الرئيســية أو اإلضافيــة و/أو مخالفــة شــروط وأحــكام البطاقــة أو نتيجــة إعاقــة أو عجــز حامــل 
ــول أو  ــي قب ــق ف ــق المطل ــظ بالح ــك يحتف ــى أن البن ــه عل ــق بموجب ــة. أواف ــة اإلضافي البطاق
رفــض هــذا الطلــب دون إبــداء أي ســبب مهمــا يكــن، ويكــون هــذا الطلــب والمســتندات 
المرفقــة معــه جــزءا مــن ســجالت وممتلــكات البنــك ولــن تتــم إعادتهــا لــي. أقــدم بموجبــه 
ــن غيــر مؤرخــة )شــيك( موقعــة أصــوال  ــي المتحــد ش م ع )البنــك( ســند دي للبنــك العرب
مــن قبلــي كضمــان للحصــول علــى بطاقــة إئتمان/تســهيالت/قروض مقدمــة لــي مــن البنك 
وأفــوض بموجبــه البنــك بإدخــال التاريــخ والمبلــغ علــى الشــيك وتقديمــه للصــرف فــي أي 
حالــة إخــالل علــى النحــو المنصــوص عنــه فــي أحــكام وشــروط/ اإلتفاقيــة المبرمــة الخاصة ب 
ببطاقــة التســهيالت/القرض.يجوز اســتخدام ســند الديــن )الشــيك( كبديــل عــن ســداد أي 

وجميــع المبالــغ المســتحقة للبنــك علــى البنــك المذكــور أعــاله.

ــأي رســوم ينشــرها البنــك العربــي المتحــد  ٨ -   أؤكــد أنــي قــد قــرأت وأوافــق علــى االلتــزام ب
ــع  ــوم تخض ــذه الرس ــوذج وأدرك أن ه ــذا النم ــة به ــت أو المرفق ــى االنترن ــه عل ــى موقع عل
للتغييــر مــن قبــل البنــك ) وفــق تقديــر البنــك وحســب مــا ينشــره بشــكل دوري. أوافــق أن 

أتصفــح موقــع البنــك اإللكترونــي بشــكل دوري لإلطــالع علــى أخــر التحديثــات.  
ــات أو أي  ــوم وأي إتفاقي ــق الرس ــك وملح ــة بالبن ــة الخاص ــروط العام ــكام والش ــدرت األح ص
نســخة إلكترونيــة منشــورة علــى موقــع البنــك اإللكترونــي باللغــة العربيــة واللغــة 

اإلنجليزيــة وفــي حــال وجــود أي نــزاع أمــام المحاكــم أو أي ســلطات مختصــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي حــال وجــود أي تضــارب بيــن النصيــن، يعتــد بالنــص 

المحــرر باللغــة العربيــة حتــى لــو أن الطــرف اآلخــر ال يجيــد اللغــة العربيــة تحدثــا او كتابــة.

توقيع العميل التاريخ

إلستخدام البنك فقط

رمز الفرع رقم ملف بيانات العميل  التاريخ

تقديم )إسم الموظف ورقمه الوظيفي( توقيع الموظف مقدم الطلب

إعتماد )إسم ورمز مدير الفرع / مدير فريق المبيعات( توقيع مدير الفرع / مدير فريق المبيعات

4 of 4

UA
B 

AH
LA

N
-C

C
A 

/V
1.

0 
SE

P 
20

21


