نموذج طلب الحصول على بطاقة ائتمانية
CREDIT CARD APPLICATION FORM
:التاريخ

Date:
Customer Details

تفاصيل العميل

Account Title

اسم الحساب

CIF No.

Account Number

رقم الحساب

Registered Mobile Number :
رقم الهاتف المحمول المسجل

رقم ملف المعلومات

Please issue me a United Arab Bank Credit Card as follows:

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

) اإلسم على البطاقة (يرجى ترك مسافة بين كل اسم
Name to be printed on the card (please leave a space between names)

Primary Card Type

نوع البطاقة األساسية

Mastercard World (%2.79)
(% 2.79 ( ماستركارد ورلد

Mastercard Platinum (%2.99)
(% 2.99 ( ماستركارد بالتينيوم

Mastercard Titanium (%3.19)
(% 3.19 ( ماستركارد تايتينيوم

Annual Membership Fee
رسوم العضوية السنوية

Free for First Year Only
مجانًا خالل السنة األولى

Others (Specify)
)أخرى (يرجى التحديد

Your Email Address for receiving monthly E-statements (E-statement is Mandatory )*
*)عنوان بريدك اإللكتروني إلستقبال كشف الحساب اإللكتروني الشهري (كشف الحساب اإللكتروني إلزامي
Email Address

البريد اإللكتروني

* If you wish to received physical statements, kindly visit nearest UAB branch. T&Cs for E-Statements and physical statements apply.
. يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك العربي المتحد تسري الشروط و األحكام على كشوف الحساب اإللكترونية والورقية،*إذا كنت ترغب في الحصول على كشف حساب ورقي
I would like to receive updates about United Arab Bank's product and services, promotions and offers on my registered contact details.

أود أن أستقبل تحديثات حول منتجات و خدمات و عروض البنك العربي المتحد على رقم الهاتف المحمول الخاص بي و المسجل لدى البنك

Yes
نعم

Payment Method

No
ال

طريقة السداد

Account No.

:رقم الحساب

Please debit my account at United Arab Bank
يرجى الخصم من حساب البنك العربي المتحد

%5

%10

%25

%50

%100

1st Supplementary Card Holder Details (Must be aged 18 years old or above/ Passport Copy is Mandatory)
) سنة أو أكثر مع ضرورة تقديم صورة من جواز السفر18 البيانات الشخصية لصاحب البطاقة اإلضافية األولى (والذي ال بد أن يبلغ
Name to be printed on the card (in English) (please leave a space between names)

Nationality

Date of Birth

تاريخ الميالد

Relationship

العالقة

رقم جواز السفر

Expiry Date

تاريخ اإلنتهاء

رقم التأشيرة

Expiry Date

تاريخ اإلنتهاء

الجنسية

Gender

الجنس

Passport No.
Visa No.

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

Male
ذكر

Female
انثى

) سنة أو أكثر مع ضرورة تقديم صورة من جواز السفر18 البيانات الشخصية لصاحب البطاقة اإلضافية الثانية (والذي ال بد أن يبلغ
Name to be printed on the card (in English) (please leave a space between names)

Nationality
Gender
Passport No.
Visa No.

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

Date of Birth

تاريخ الميالد

Relationship

العالقة

رقم جواز السفر

Expiry Date

تاريخ اإلنتهاء

رقم التأشيرة

Expiry Date

تاريخ اإلنتهاء

الجنسية
الجنس

Male
ذكر

Female
انثى

01/04

UAB APPLICATION FORM CREDIT CARD V. 1.0 APR 2022

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

Card Limit Request

الحد االئتماني للبطاقة

Type of Card 1 (Specify)
)نوع البطاقة األولى (يرجى التحديد
Primary Card Limit (AED)

Type of Card 2 (Specify)
)نوع البطاقة الثانية (يرجى التحديد
(حد البطاقة األساسية (بالدرهم اإلماراتي

Supplementary (1) Card Limit (AED) Supplementary
)) (بالدرهم اإلماراتي1( حد البطاقة اإلضافية
Supplementary (2) Card Limit (AED) Supplementary
)) (بالدرهم اإلماراتي2(حد البطاقة اإلضافية

Deposit Detail (Applicable for Credit Card Against Fixed Deposit)

)تفاصيل الوديعة ( في حالة طلب البطاقة االئتمانية مقابل الوديعة

Deposit Account No. رقم حساب الوديعة
Deposit Amount

مبلغ الوديعة

Credit Card Service and Price Guide (inclusive of VAT)
Primary Card
البطاقة األساسية

Annual Fee
(AED) First Year
الرسوم السنوية
»«السنة األولى

Annual Fee
(AED) 2nd Year
onwards
الرسوم السنوية
»«السنة الثانية
فصاعدًا

Finance Charges
per month
معدل سعر الفائدة

) جدول رسوم خدمات البطاقات االئتمانية ( متضمن ضريبة القيمة المضافة
Loan On Phone (LOP)

Balance Transfer*
تحويل الرصيد

Easy Payment Plan (EPP)

القرض عبر الهاتف

6 months, without
interest *
 أشهر بدون فوائد6

خطة الدفع الميسرة

9 ,3 and 12 months,
with interest*
 شهرًا مع فوائد12  و9 , 3

6 months, without
interest*
 أشهر بدون فوائد6

9 ,3 and 12 months,
with interest
 شهرًا مع فوائد12  و9 , 3

Titanium

 تيتانيومFree

مجانًا

AED 315

%3.19

%3.15 or AED 315

%3.15 or AED 315

%2.1 or AED 210

%3.15 or AED 52.5

AED 52.5

Platinum

 بالتينيومFree

مجانًا

AED 787.5

%2.99

%3.15 or AED 315

%3.15 or AED 315

%2.1 or AED 210

%3.15 or AED 52.5

AED 52.5

 وورلدFree

مجانًا

AED 1,575

%2.79

%3.15 or AED 315

%3.15 or AED 315

%2.1 or AED 210

%2.1 or AED 52.5

AED 52.5

World

* whichever is higher أيهما أعلى

Other Fees and Charges
Credit Shield

%0.06 per month

Issuance of Supplementary Card

Free

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

 شهريًا% 0.06

رسم التأمين

مجانًا

رسوم إصدار بطاقة إضافية

 يوم55

الحد األقصى أليام السماح المجانية ( في حال سداد كامل
) المبلغ في تاريخ االستحقاق أو قبله

 من المبلغ المستحق% 5

الحد األدنى للدفعة الشهرة المستحقة على الرصيد

Minimum Monthly Payment

%5 of outstanding

Cash Advance fee, Interest rate

%3.15 or AED 105.00 or
whichever is higher, %3
per month

 درهم إماراتي105  أو% 3.15
 شهريًا%3 , أيهما أعلى

رسم السحب النقدي و معدل الفائدة

Over Limit Fee

AED 208.95 per month

 درهم إماراتي شهريًا208.95

رسوم تجاوز الحد االئتماني

Late Payment Fee

AED 241.50 per month

 درهم إماراتي شهريًا241.5

رسوم السداد المتأخر

Other Fees (Change of due date on standing
instruction, courier charges etc,)

AED 26.25

 درهم إماراتي26.25

رسوم أخرى ( تغيير تاريخ االستحقاق و رسوم البريد السريع و
) رسوم كشف الحساب و رسوم تسليم البطاقة وما إلى ذلك

 درهم إماراتي78.75

رسوم إصدار بطاقة بديلة

 درهم إماراتي52.5

رسوم تعديل الحدي االئتماني للبطاقة

 درهم إماراتي105

 خصم مباشر مرتجع/ رسوم شيك

Card Replacement fee

AED 78.75

Credit Card Limit Amendment fee

AED 52.5

Cheque / Direct Debit Return Fee

AED 105.00

Currency Conversion Fee

%3.15

% 3.15

رسوم تحويل العملة

Duplicate Statement fee (per copy)

AED 47.25

 درهم إماراتي47.25

نسخة من كشف الحساب

Sales Voucher Copy

AED 68.25

 درهم إماراتي68.25

نسخة من قسيمة المبيعات

Issuer Markup Fee - FX Transaction

%2.63

% 2.63

Interest Rates are calculated per month

رسوم ترميز معاملة الفوركس
يتم احتساب معدل الفائدة شهريًا

*All charges stated herein are inclusive of %5 VAT, which may be amended from time to time in accordance with UAE VAT law & UAB Terms & Conditions
available on UAB website www.uab.ae.
**Finance charges are calculated per month.
 واللتي من الممكن تعديلها من وقت آلخر حسب قانون ضريبة القيمة المضافة اإلماراتي وشروط و أحكام البنك العربي، ضريبة قيمة مضافة% 5 * جميع الرسوم و المصاريف أعاله تتضمن
. www.uab.ae المتحد والتي يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع االلكتروني
.** يتم احتساب الرسوم شهريًا
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رسوم و مصاريف أخرى

Credit Shield Protection

ضمان حماية حد االئتمان

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 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
أقر و أوافق على تسجيل إسمي تلقائيًا بخصوص ضمان حماية حد االئتمان و أن ألتزم بالشروط واألحكام العامة الخاصة بضمان حماية حد االئتمان .وأفهم أن التأمين سيكون مجان
بالنسبة ألول شهرين فقط ،ثم ُيطبق رسم رمزي بعد ذلك ،وأنا أفوض البنك العربي المتحد أن يخصم هذا الرسم من حساب بطاقة االئتمان .كما وأفهم أنه بإمكاني االنسحاب من
برنامج التأمين عن طريق إبالغ البنك العربي المتحد .تسري الشروط واألحكام على ضمان حماية الحد االئتماني.

UAB Credit Cards Declaration

إقرار بطاقات االئتمان
1.أتقــدم بطلبــي هــذا إلصــدار بطاقــة إئتمان ماســتركارد مــن البنك العربــي المتحد ش
م ع أو أي نــوع آخــر مــن بطاقــات اإلئتمــان وأصــرح بــأن المعلومــات المقدمة في هذا
الطلــب حقيقيــة وصحيحــة وســأقوم بإخطــار البنــك بــأي تغييرات تطــرأ عليها.
2.أفــوض البنــك العربــي المتحــد ش.م.ع (البنــك) بموجبــه بالحصــول علــى أو اإلفصاح عن
أي معلومــات ماليــة أو قانونيــة أو إئتمانيــة تتعلــق بالعميل/المقتــرض ،بمــا فــي ذلــك
أي 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 والحصول على أو
اإلفصــاح عــن مثــل هــذه المعلومــات كمــا قد ترونه مناســبا وفقــا لتقديركــم المطلق.
أوافــق علــى قيامكــم بالحصــول علــى وطلــب وتحويل والكشــف عــن أي معلومات
تتعلــق بي/بنــا بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي تحصلــون عليها مــن أي طرف ثالث،
مثــل أي مكتــب ائتمــان محلــي أو خارجــى ،وذلــك إلــى أو بيــن فروع البنك أو شــركاته
التابعــة أو الزميلــة أو مكاتبــه التمثيليــة أو وكالئــه أو أي أطــراف ثالثــة يتــم اختيارهــا
مــن قبــل أي منهــم أو مــن قبلكــم ،أينمــا كانــوا ،لإلســتخدام الخــاص بما في ذلك
اســتخدامها فــي مــا يتعلــق بتقديــم أي منتجــات أو خدمــات تتــم إلــي أو لمعالجة
البيانــات وأغــراض التحليــل اإلحصائــي وتحليــل المخاطــر ،والخدمــات النقديــة العالمية
والتعامــل فــي األوراق الماليــة فــي أي ســوق  /أســواق األوراق المالية وأية ســلطات
ودوائــر أخــرى ذات صلــة يكــون لهــا ارتبــاط بذلــك كمــا أن لكم وإلى اي من فــروع البنك
العربــي المتحــد وشــركاته التابعــة ومكاتبــه التمثيليــة وشــركاته الزميلــة ووكالئــه أو
أى أطــراف ثالثــة مختــارة مــن قبــل أي منهــم أو مــن قبلكــم ،الحق فى القيــام بالحصول
علــى وتحويــل والكشــف عــن أي معلومــات ائتمانيــة أو قانونيــة أو ماليــة تتعلــق بي.
3.دون اإلخــال بمــا ورد أعــاه أفــوض بموجبــه البنــك ،دون الحاجــة للحصول على أي
تصريحــات خطيــة أو شــفهية ،بالحصــول علــى أو الكشــف عــن أي مــن المعلومات
المشــار إليهــا فــي هــذا التعهــد مــن أي ســلطة حكومية أو شــبه حكوميــة أو هيئة
أو مؤسســة أو أي شــركة أو مكتب ائتمان أو شــركات اتصاالت أو أي شــخص أو
جهــات أخــرى كمــا تســتدعي الحاجــة لذلــك ،ســواء داخل أو خارج دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة والتــي تحتفــظ أو يفتــرض أنهــا تحتفــظ بــأي معلومــات متضمنــة في هذا
التعهــد وتتعلــق بــي .ويحــق للبنــك بموجــب هــذا التعهد مخاطبة هــذه الجهات
والحصــول علــى او اإلفصــاح عــن أي مــن المعلومــات المذكورة فى هــذا التعهد.
 4.يحــق للبنــك اســتخدام أي مــن أو كل المعلومــات الــواردة فــى هــذا التعهــد من أجل
منحــي أو الشــروع فــى منحــي أي قــروض أو تســهيالت او أي خدمــات مصرفيــة يقدمها
البنــك أو اســتخدام هــذه المعلومــات بغــرض تقييــم وضعــي اإلئتمانــي وتحصيل
اي مبالــغ او قــروض مســتحقة الدفــع للبنــك .ويظــل هــذا التعهد ســاريا ونافذا فى
مواجهتــي وال يحــق لــي إلغــاؤه أو تعديلــه دون الحصــول علــى موافقــة البنــك الخطية.
 5.يخضــع هــذا التعهــد فــى تفســيره وتأويلــه الــى الــوارد في القانون رقم  6لســنة 2010
بشــأن المعلومــات اإلئتمانيــة ولقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويحال اي نزاع
ينشــأ بيــن البنــك وبينــي بخصــوص هــذا التعهــد لالختصاص الحصــري لمحاكم دولة
اإلمــارات العربيــة المتحدة.
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 6.أقــر وأوافــق بموجبــه علــى أن التوقيــع علــى الجهــة الخلفيــة للبطاقة و/أو اســتخدام
البطاقــة ســيعتبر قبــوال مــن جانبــي لشــروط وأحــكام بطاقات اإلئتمــان الصادرة عن
البنــك العربــي المتحــد ش م ع والشــروط واألحــكام العامــة للبنــك العربــي المتحد
ش م ع بشــأن الحســابات والخدمــات المصرفيــة )التــي قــد يتــم تعديلهــا من وقت
آلخــر( والمترافقــة مــع البطاقــة والتــي ســتطبق علــى البطاقة الرئيســية واإلضافية
إن وجــدت .بنــاء علــى موافقــة البنــك لطلبي ،أوافق على ســداد الرســوم الســنوية
الســائدة بشــأن البطاقــات الرئيســية واإلضافيــة عندمــا يطلــب البنــك مني ذلك.
7.عندمــا أطلــب مــن البنــك إصــدار بطاقــة  /بطاقات إضافية الســتخدامها من حســاب
بطاقتــي ألي شــخص  /أشــخاص مذكوريــن فــي هــذا الطلــب ،أتعهد وأقــر بموجبه
أن هــذا الشــخص /األشــخاص يتجــاوزك ســن  18عامــً .وأوافــق على أنه يجــوز للبنك
تزويــد هــذا الشــخص  /األشــخاص بمعلومــات حــول حســاب البطاقة .يعتمد اســتمرار
عضويــة حامل/حاملــي البطاقــة اإلضافيــة علــى اســتمرار عضويتــي .أفهــم و أقر و
أصــرح للبنــك بتقديــم أي أدارة ديــن صــادرة عنــي فــي أي وقت الســترداد أي التزامات
أو مبالــغ مســتحقة بموجــب بطاقتــي  /بطاقاتــي األساســية و  /أو اإلضافيــة وفقــً
للقوانيــن و اللوائــح المعمــول بهــا .فــي حــال تــم رفــض طلبي أو تم إلغــاء البطاقة /
البطاقــات و تــم تســوية المبالــغ المســتحقة فــإن أداة الديــن تعتبــر باطلــة و الغية،
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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 semigovernmental 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.
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).

Customer’s Signature & Name & Date

أوافــق بموجبــه علــى أنــه يجــوز للبنــك وفقــً لتقديــره المطلــق في أي وقت و بدون إشــعار
حســاباتي مــع البنــك بالدرهــم اإلماراتــي أو أي عملــة أخرى و/  بعــض حســابي/ دمــدج كل
إجــراء المقاصــة أو تحويــل المبالــغ المتاحــة لتســديد المبلــغ المســتحق ســواء علــى البطاقة
.األساســية أو اإلضافيــة تجــاه البنك
أوافــق بموجبــه علــى تعويــض البنــك علــى أي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو تكاليف
 أي خرق للشــروط و،يتكبدهــا البنــك نتيجــة اســتخدام البطاقــة األساســية أو اإلضافيــة
األحــكام الخاصــة بالبطاقــات ألي ســبب أو إعاقــة قانونيــة أو عــدم قدرة حامــل البطاقة
.اإلضافية
أوافــق بموجبــه أن يحتفــظ البنــك بالحــق المطلــق بقبــول أو رفــض هــذا الطلب دون إبداء
 و أن يصبــح هــذا الطلــب و الوســائط الداعمــة جــزئ من ســجالت،أي ســبب مهامــا كان
.البنــك و ممتلكاتــه و التــي لــن تعــاد إلي
أقــر بــأن ســوف أســلم البنــك العربــي المتحــد ( البنك ) شــيك ضمان موقــع مني على
ســبيل الضمانــة بخصــوص بطاقتــي االئتمانيــة أو التســهيل أو القــرض الــذي حصلــت عليه
مــن البنــك وأفــوض البنــك بإدخــال التاريــخ و المبلــغ علــى الشــيك و تقديمه للســداد في
حالــة عــدم قدرتــه علــى الســداد كمــا هو موضح في شــروط و أحــكام البطاقــة االئتمانية
 يمكــن اســتخدام هــذا الشــيك لدفــع كل أو بعــض المبالــغ، أو التســهيل أو القــرض
.المســتحقة للبنــك علــى الحســاب المبيــن أعاله
 أؤكــد أنــي قــد قــرأت وأوافــق علــى االلتزام بأي رســوم ينشــرها البنك العربــي المتحد8.
علــى موقعــه علــى االنترنــت أو المرفقــة بهــذا النمــوذج وأدرك أن هذه الرســوم تخضع
 أوافق أن.للتغييــر مــن قبــل البنــك ) وفــق تقديــر البنــك وحســب ما ينشــره بشــكل دوري
، للتوضيح.أتصفــح موقــع البنــك اإللكترونــي بشــكل دوري لــإط اع على أخــر التحديثــات
تختلــف الرســوم الشــهرية للتمويــل النقــدي وأعمــال البيــع بالتجزئــة المفروضــة على
 ومع ذلــك يجوز أن تزيد،شــهر ًيا% 3.19  إلــى% 2.79 بطاقــة اإلئتمــان بشــكل عــام مــن
 صدرت األحكام والشــروط.هذه الرســوم أو تنقص وفقً ا لظروف الســوق أو ألســباب أخرى
العامــة الخاصــة بالبنــك وملحــق الرســوم وأي إتفاقيــات أو أي نســخة إلكترونيــة منشــورة
علــى موقــع البنــك اإللكترونــي باللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة وفــي حال وجود أي نزاع
أمــام المحاكــم أو أي ســلطات مختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو في حال
 يعتــد بالنــص المحــرر باللغــة العربيــة حتــى لو أن الطرف،وجــود أي تضــارب بيــن النصيــن
.اآلخــر ال يجيــد اللغــة العربيــة تحدثــا او كتابة

توقيع العميل و التاريخ

In all situations and at any point of time during the Customer’s relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all
consequences that may result due to the Customer’s failure to meet the Bank’s requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms
and conditions under any of the Bank’s products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank’s product/service
that the customer subscribes to. The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such
act nor for indemnification to the Customer or third party in this regard.
أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو/ يكون العميل وحده مسؤوالً عن كافة العواقب الناجمة عن فشله في تلبية متطلبات البنك و،في جميع المواقف و في أي وقت أثناء عالقة العميل بالبنك
 ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال.  خدمة البنك التي يشترك بها العميل/ أحكام ذات صلة بخدمات أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك قد تختلف العواقب تبعًا لطبيعة و نوع منتج
. الفعل و ال عن تعويض العميل أو تعويض الغير بهذا الصدد1المسؤولية عن أي مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو خسائر ناجمة عن هذ
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