
 
 
 

 
 
 

435.008/09/21 

 )ش.م.م( ي الوطن يمارات دبالسادة/ بنك اإل

 تجاريةالبعدم إستخدام الحساب الشخصي / البطاقة اإلئتمانية في المعامالت  وتعهد إقرار 

 ،، تحية طيبة وبعد،

المدرجة المدرج/و  ________________________________________طرف مصرفكم تحت اسم  المفتوح/المفتوحة    تيباإلشارة إلى حسابنا/حسابا

وإلى بطاقة/بطاقات الخصم   _______________________بفرع    _______________رقم    بي( الخاص  CIF numberتحت الرقم/الملف التعريفي )

 . سالف الذكر )أن وجد(  (CIF numberتحت الرقم/الملف التعريفي )الفوري الصادرة على اياً من حساباتي المدرجة 

 ، يرجي موافاتنا بالبيانات اآلتية: في حالة عدم وجود حساب للعميل طرف مصرفنا وحمله لبطاقة ائتمانية فقط من مصرفنا

إلى  و اإلئتمانباإلشارة  بنل  ةالممنوح  ______________________________ رقم    بطاقة  مصرفكم  قبل  من  طلبي  اي  على  إئتمانيءاً   بحد 

)فقط    ____________________ غير(    ________________________________________جم  ال  مصرياً   ___________بتاريخ  جنيهاً 

 وإلى البطاقة/البطاقات اإلضافية الصادرة بناءاً على طلبي على حساب البطاقة األساسية سالفة البيان )أن وجد(.

ق أنني  بنموذجوحيث  المنصوص عليها  الشروط واألحكام  بذلك  بعاليه في معامالت تجارية مخالفاً  إليها  المشار  البطاقات  الحسابات و/أو  بإستخدام  فتح   د قمت 

اياً   المعامالت المصرفيةكافة  أن    ي )ش.م.م( االئتمانية والموقعة مني في هذا الخصوص والتي توضحالوطنت دبي  امارالحساب و/أو طلب إصدار بطاقة بنك اإل

 . يجب أن يقتصر على اإلستخدام الشخصي فقطكل ما سبق اإلشارة إليه بعاليه، التي تتم على  كان نوعها

يتنا حاالً او مستقبالً وتحت كامل مسئولأو اإللغاء  بشكل نهائي غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه  أنا الموقع أدناه    وأفوض  أصرح وأوافقأتعهد وأقر ووعليه  

 ودون أدنى مسئولية على مصرفكم من اياً نوعاً كانت باآلتي: 

المشار إليه بعاليه وأني صاحب   ( CIF numberتحت الرقم/الملف التعريفي )والمالك الحقيقي للحساب/للحسابات المدرج/المدرجة  بأنني المستفيد   -1

واع التعامالت والتصرفات القانونية وبعدم وجود أية قيود قانونية على حريتي تحول نالحق الوحيد في التعامل على هذا الحساب/هذه الحسابات بجميع أ

 دون التعامل عليه/عليها.

ودع/تحول/تضاف بأياً من حساباتي المفتوحة أو التي سوف يتم فتحها طرفكم  أن جميع المبالغ المقيدة/المودعة/المحولة/المضافة أو التي سوف تقيد/ت  -2

بطاقات اإلئتمان األساسية واإلضافية الخاصة بي سواء بمعرفتي ومن  بأياً من  و/أو بأياً من بطاقات الخصم الفوري الصادرة على اياً من حساباتي و/أو  

ال تشوبها أية شبهة وجميعها متحصلة عن تعامالت و/أو   ،اياً مما سبق بأي طريقة كانت  علىالتعامل    حق /خاللي أو بواسطة أي شخص يكون له سلطة

 نشاطات مشروعة وقانونية وغير تجارية.

تحت الرقم/الملف عن كافة بطاقات الخصم الفوري الصادرة على اياً من حساباتي المدرجة    مسئولية كاملةبأني المالك األصلي والمستفيد الوحيد والمسئول   -3

 وأتعهد بعدم إيداع أو قبول إيداع اية مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة أو متعلقة بمعامالت تجارية.   سالفة الذكر )أن وجد(  (CIF numberلتعريفي )ا

الشخصية فقط ويحق  الخاصة بي هى لتغطية احتياجاتي وأغراضي    )األساسية أو اإلضافية(لبطاقات االئتمان  /أن استخدامي لبطاقات الخصم الفوري -4

 إساءة االستخدام أو  دون سابق إخطار في حالةأو غلقها أو إلغائها    مؤقت  أو  نهائي  بشكل  أو تعطيلها    البطاقات/البطاقة  تلك  للبنك إيقاف التعامل على

نوعة بموجب قوانين جمهورية استخدامها في عمليات شراء أو سحب نقدي بصورة غير طبيعية أو ألغراض تجارية أو عمليات محظورة قانوناً أو مم

 ً ً لما يراه البنك و  مصر العربية وذلك وفقا  تقديره المطلق في هذا الخصوص. ل طبقا

بالتعامل بها/عليها في أية    بأي شكل من األشكال  أو بطاقات الخصم الفوري أو االئتمانية )األساسية أو اإلضافية(اياً من حساباتي  عدم اساءة استخدام   -5

 معامالت تجارية.

ً  األسباب من سبب وألي األوقات  من وقت أي فيغلق اياً من حساباتي أو  تجميدفي  البنك بأحقية -6 تقديره  لما يراه البنك و ودون اخطار سابق وذلك وفقا

 .األجراء هذا بسبب الصور من صورة بأية  أو تعويضات بأية مصرفكم على بالرجوع احقيتنا عدم مع المطلق

  كدليل  والمحاكم  السلطات  كافة  امام  استخدامها  لمصرفنا  يحق  وقاطعة  قانونية   حجة  بمثابة  مصرفكم  وبين  بيني   تتم  التي  المسجلة  المكالمات  جميع  تعتبر  أن -7

 .وملزم نهائي

 .اصة الموضحة بعاليه وقبوالً وموافقة مني لهاخالشروط واألحكام ال بكافةالكامل وبإطالعي الجيد وعلمي التام أن توقيعي أدناه يعد بمثابة إقرار  -8

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

 ___________ تحريراً في 

 ________________________________________ اسم العميل/الحساب: 

 ___________ _________:  / رقم البطاقة االئتمانية (CIF numberالرقم/الملف التعريفي )

 ________________________________________ اسم الموقع: 

 ______________________________ بطاقة رقم قومي: 

 التوقيع:  
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