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 سحب سلفة نقدية وتقسيطها من رصيد بطاقة االئتمان طلب 

 )ش.م.م( يالوطن يمارات دبإلالسادة/ بنك ا

 ،، تحية طيبة وبعد،

اإلئتمانإلى    شارهإلبا بنل  ةالممنوح  ______________________________رقم    بطاقة  مصرفكم  قبل  من  طلبي  اي  على  إئتمانيءاً   بحد 

مصرياً    ________________________________________)فقط  جم    ____________________ غير(جنيهاً  بتاريخ   ال 

___________. 

 _ __________________________بطاقة رقم قومي/    ________________________________________  /أتقدم بطلبي هذا أنا

 جم ____________________ سلفة نقدية بمبلغ وقدره على منحي  للموافقةإلى مصرفكم الموقع أدناه 

والقابل للسحب من وذلك بسحبها    ال غير(جنيهاً مصرياً    ______________________________)فقط   فعلياً  المتبقي والقائم  من الرصيد 

أقر وأصرح وأوافق   وفقاً للشروط واألحكام الموضحة أدناه، وعليهطبقاً لنظام السداد المطبق لدى البنك  ر إليها بعاليه وتقسيطها  بطاقتي االئتمانية المشا

ودون أدنى مسئولية على مصرفكم    يحاالً او مستقبالً وتحت كامل مسئوليتأو اإللغاء  بشكل نهائي غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه  أنا الموقع أدناه  

 من اياً نوعاً كانت باآلتي: 

 جنيهاً مصرياً ال غير(                                                                  جم )فقط                        قيمة السلفة النقدية

  عدد األقساط الشهرية

  تاريخ استحقاق آخر قسط 

 جنيهاً مصرياً ال غير(                                                                 جم )فقط                         قيمة القسط الشهري

ً  الفائدة المطبقة   % شهريا

 على إجمالي المديونية المتبقية تحتسب %  وم السداد المعجلرسمصاريف إلغاء/ 

 .% وال يتم احتساب مصاريف سحب الكاش1.8الميسر للكاش الفائدة الشهرية لخطة السداد  -1

يمكن اختيار مدة تقسيط من  )  القيمة وفقاً لما هو مبين بعاليه في الجدول  دفعات شهرية متساويةأقساط و    على  بإلتزامي بسداد قيمة السلفة النقدية -2

 (. شهر 36 أشهر وحتى 6

وطلب السلفة   لى الحد االدنى للمبالغ الغير خاضعة للتقسيط إضافة  إلتم احتساب القسط باييتم احتساب القسط كجزء من الحد االدنى للسداد بحيث   -3

 النقدية.

األدنى   -4 الالحد  سحب  النقديلطلب  النقدية/مبلغ  مصري  ____________________  السلفة  )فقط   جنية 

مصرياً    ________________________________________ غير(جنيهاً  األقصى  ال  والحد  من  90،  بطاقة لل  اإلئتماني  حد ال% 

 والمتبقي والقائم فعلياً والقابل للسحب.  من ضمن الرصيد المتاح المطلوبة/المطلوب  النقدي/السلفة النقدية المبلغن يكون  أويشترط  االئتمانية

 . السداد المعجل إلغاء طلبي أو في حالةبسداد مصاريف إلغاء/رسوم سداد معجل وفقاً لما هو جاء ومبين بعاليه في الجدول وذلك  -5

 العرض ال يشمل بطاقات الشركات. هذا  -6

 اب.س األسبهذه الخدمة غير متاحة على البطاقات االئتمانية في حالة تأخر السداد و/ أو إيقاف البطاقة، كما يتم إلغاء أنظمة التقسيط الفعالة لنف -7

عادية خاضعه وأن يتم معاملة السلفة كسحبة نقدية    تلقائيًا  البرنامج/الطلب/إلغاء الخطة  يحق لمصرفكمقسطين متتاليين،    سداد عن    يفي حالة تخلف -8

 الوطني اإلئتمانية.  يللشروط و األحكام الخاصة ببطاقة بنك اإلمارات دب

 .%1.8شروط وأحكام خطة السداد الميسر للكاش  تطبق  -9

السلطات  أن تعتبر جميع المكالمات المسجلة التي تتم بيني/بيننا وبين مصرفكم بمثابة حجة قانونية وقاطعة يحق لمصرفنا استخدامها امام كافة   -10

 والمحاكم كدليل نهائي وملزم. 

 سبب  وألي  األوقات  من  وقت  أي  في  مؤقت  أو  نهائي  بشكل  البطاقة االئتمانية  تعطيل  او  إلغاء طلب السلفة النقدية و/أو إيقاف   في  البنك  بأحقية -11

 .األجراء هذا بسبب الصور من صورة بأية أو تعويضات بأية مصرفكم على بالرجوع احقيتي عدم مع األسباب من

المبرم بيني وبين مصرفكم  الموقع مني و  األصلي  مارات دبي الوطني )ش.م.م( االئتمانيةإللطلب إصدار بطاقة بنك اأن يعد هذا الطلب ملحق   -12

 وجزءاً ال يتجزأ منه ومكمالً له ولبنوده وشروطه. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، 

 ___________تحريراً في 

 _______________________________________ اسم العميل/الموقع:

 _______________ رقم الحساب:

 ______________________________ رقم بطاقة االئتمان:
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