شروط إستخدام بطاقة بنك اإلمارات دبي الوطني (ش .م .م ) .للخصم الفورى
برجــاء قــراءة شــروط إســتخدام بطاقــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ( ش  .م  .م  ) .بعنايــة تامــة قبــل ملــئ طلــب
اإلصــدار وفــى حالــة إســتيفاء ذلــك والتوقيــع علــى طلــب اإلصــدار يعــد بمثابــة موافقــة منكــم علــى إصــدار البطاقــة
بالشــروط التــى تحكم إســتخدامها.

 .1تعاريف:

•يقصد بالبنك بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م ).ومقره الرئيسى مربع  85منطقة ج ،شارع التسعين،
التجمع الخامس ،القاهرة الجديدة.
•المقصود بالبطاقة  :بطاقة بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م).
•المقصــود بالبطاقــة األصليــة ،بطاقــة العميــل صاحــب الحســاب المرتبــط علــى البطاقــة والــذى تقيــد عليــه
عمليــات إســتخدام البطاقــة والموقــع علــى هــذا الطلــب.
•المقصــود بالبطاقــة اإلضافيــة  :هــى البطاقــة الصــادرة لمــن يحــدده صاحــب البطاقــة األصليــة (أال يقــل
عــم  18ســنة) ومــن خــال حســاب البطاقــة األصليــة.

 .2مدة البطاقة :

ثــاث ســنوات تجــدد تلقائيـ ًا عنــد إنتهــاء مدتهــا مــا لــم يخطــر صاحبهــا البنــك برغبتــه فــى عــدم التجديــد قبــل
اإلنتهــاء بخمســة وأربعيــن يوم ـ ًا بموجــب طلــب كتابــى أوخطــاب موصــى عليــه للفــرع مصــدر البطاقــة (مــع
تحملــه بكافــة مصاريــف التجديــد وقيدهــا علــى حســابه وال يحــق لــه اإلعتــراض عليهــا).

 .3يوافــق حامــل البطاقــة علــى خصــم رســوم اإلصــدار التــى يحددهــا البنــك مــن حســابه طــرف البنــك وال يحــق لــه
اإلعتــراض عليهــا ويســرى ذلــك بالنســبة للبطاقــة األصليــة واإلضافيــة.
 .4يكــون حامــل البطاقــة األصليــة مسـ ً
ـئوال مســئولية مطاقــة غيــر مشــروطة قبــل البنــك عــن كافــة المصاريــف
واإللتزامــات المترتبــة علــى إســتخدام البطاقــة األصليــة واإلضافيــة وكــذا النتائــج المترتبــة علــى فقــد وإهالك
أوإســاءة إســتخدام البطاقــة كمــا يكــون حامــل البطاقــة اإلضافيــة ضامن ـ ًا متضامن ـ ًا مــع صاحــب البطاقــة
األصليــة فــى ســداد كافــة المصاريــف (اإللتزامــات) الناتجــة عــن إســتخدام البطاقــة وللبنــك الحــق فــى الرجــوع
علــى أى منهمــا .يكــون حامــل البطاقــة األصليــة مسـ ً
ـئوال مســئةلية كاملــه فــى حالــة أن يكــون حامــل البطاقــة
اإلضافيــة قاصــر ًا.
 .5يتعيــن علــى حامــل البطاقــة أن يغــذى حســابه بأرصــدة تكفــى لتغطيــة المصاريــف واإللتزامــات الناشــئة
عــن إســتخدام البطاقــة كمــا يوافــق حامــل البطاقــة علــى خصــم قيمــة كافــة إســتخدامات البطاقــة فــور ًا مــن
رصيــد حســابه.
 .6يحق للبنك أن يخصم تلقائي ًا دون الرجوع لحامل البطاقة أى مبلغ سبق إضافته له بطريق الخطأ.
ً
مسئوال بأى وجه إذا رفضت أية منشأة قبول البطاقة فى إتمام المعامالت.
 .7ال يكون البنك
 .8فــى حالــة كشــف الحســاب المرتبــط علــى البطاقــة ألى ســبب يلتــزم حامــل البطاقــة بســداد هــذا الرصيــد
فــور ًا باإلضافــة إلــى أى نســبة يحددهــا البنــك وفــى حالــة عــدم الســداد يصــرح حامــل البطاقــة للبنــك بالتنفيــذ
والخصــم علــى أى حســابات دائنــة أوضمانــات بإســمه بالبنــك كالودائــع .حســابات التوفيــر شــهادات اإلدخــار.
أوغيرها سواء كانت بالفرع المصدر للبطاقة أوأى فرع أخر وذلك دون إخطاره أوإنذاره أوأعذاره أوالحصول
علــى الموافقــة منــه بذلــك.
 .9تعتبــر جميــع المراســات والمكاتبــات واألوراق التــر يرســلها البنــك لحامــل البطاقــة علــى عنوانــه صحيحــة
مــا لــم يخطــر البنــك بمــا يفيــد تغييــره وذلــك فــور حــدوث التغييــر بموجــب خطــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول
وتعتبــر دفاتــر البنــك ةســائر األوراق والوســائل دليـ ً
ـا علــى صحــة توجيــه هــذه المراســات وإثبــات لمحتواهــا
ومنتجــة لكافــة آثارهــا القانونيــة دون إعتــراض مــن حامــل البطاقــة علــى ذلــك.
 .10البنــك غيــر مســئول عــن أى خالفــات تنشــأ بيــن حامــل البطاقــة والتجار حول الســلع والخدمــات المختلفةالتى
حصــل عليهــا منهم بموجــب البطاقة.
 .11كافــة العمليــات التــى تنفــذ بالبطاقــة تعتبــر مســئولية حامــل البطاقــة مســئولية كاملــة دون أدنــى مســئولية
علــى البنــك.
 .12فــى حالــة أن البطاقــة متعلقــة بحســاب العميــل بالجنيــه المصــرى ،فإنــه مــن المتفــق عليــه بيــن الطرفيــن
أن كتفــة إســتخدامات البطاقــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة بالجنيــه المصــرى ،ويتــم خصمهــا فــور ًا مــن
رصيــد البطاقــة ،أمــا بالنســبة لكافــة إســتخدامات البطاقــة خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة يتــم تقيمهــا
بالجنيــه المصــرى .أمــا فــى حالــة أن البطاقــة متعلقــة بحســاب العميــل بالعمــات األجنبيــة ،فمــن المتفــق
عليــه بيــن الطرفيــن أن كافــة إســتخدامات البطاقــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة وخارجهــا ،يتــم تقييمهــا
بالعملــة األجنبيــة المتاحــة بحســاب العميــل لــدى البنــك .وفــى كل األحــوال يلتــزم حامــل البطاقــة بفــروق
األســعار الناشــئة عــن التقييــم والتــى يحددهــا البنــك ،وكذلــك العمــوالت المقــررة وحــدود التعامــل المقــررة
لإلســتخدام بموجــب البطاقــة مــن البنــك المركــزى المصــرى ،خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة.
 .13كافــة العمليــات التــى تتــم بإســتخدام البطاقــة علــى أالت التجــار أواآلت الصــرف اآللــى  ATMبإســتخدام الرقم
الســرى المســلم لــه مــن البنــك هــى مســئولية حامــل البطاقــة مســئولية مطلقــة وال يحــق لــه بالرجــوع علــى
البنــك بقيمــة تلــك العمليــات.
 .14حامــل البطاقــة مســئول مســئولية مطلقــة عــن بطاقتــه ويتعهــد بالحفــاظ علــى البطاقــة فــإذا فقــدت
البطاقــة أوســرقت يعــد مسـ ً
ـئوال مســئولية مطلقــة قبــل البنــك عــن النتائــج المترتبة عن إســاءة اإلســتخدام
بواســطته أوبواســطة الغيــر ويلتــزم حامــل البطاقــة بإخطــار بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.م ).فــور ًا
بإيقــاف العمــل بالبطاقــة إمــا بموجــب طلــب مكتــوب أوبخطــاب موصــى عليــه.
 .15يحق للبنك إيقاف إستخدام البطاقة أوإلغائها فى أى وقت دون إبداء أسباب ودون إخطار حامل البطاقة.

 .16يتعيــن علــى حامــل البطاقــة متابعــة رصيــد بطاقتــه مــن خــال آالت الصــراف اآللــى المنتشــرة ســواء داخــل
أوخــارج الجمهوريــة وفــى حالــة اإلعتــراض علــى أيــة عمليــة فإنــه يتعيــن علــى حامــل البطاقــة تقديــم إعتــراض
كتابــى إلــى البنــك خــال موعــد أقصــاه  45يومــ ًا مــن تاريــخ قيــد العمليــة المعتــرض عليهــا وأال يعــد هــذا
موافقــة منــه علــى ذلــك.
 .17يتعهــد حامــل البطاقــة بالتوقيــع علــى قســائم البيــع بتوقيــع مطابــق لتوقيعــه الثابــت علــى ظهــر البطاقــة
ويعتبــر توقيعــه علــى اإليصــاالت مطابقــا متــى كانــت بيانــات بطاقتــه مثبتــة علــى القســيمة.
 .18يجــوز الحامــل البطاقــة األصليــة واإلضافيــة طلــب إلغائهــا مــع إلتزامهمــا بردهمــا للبنــك علــى أن يظــل
إلتزامهمــا قائمــة وســارية بالنســبة للتعامــات التــي تمــت بالبطاقــة حتــى تاريــخ اإللغــاء كمــا يحــق ألي
منهمــا إســترداد أيــة أرصــدة متبقيــة بالبطاقــة مــن خــال فــروع البنــك أوالمراســلين المصــرح لهــم بذلــك.
 .19يصــرح حامــل البطاقــة األصليــة واإلضافيــة لبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.م) بالكشــف عن كل أوبعض
البيانــات الخاصــة بمعامالتــه طــرف البنــك للغيــر بطريــق مباشــر أوغيــر مباشــر دون الرجــوع علــى البنــك
بإفشــاء ســرية الحســابات.
 .20البنــك غيــر مســئول عــن أيــة أضــرار تنشــأ نتيجــة خلــل أي جهــاز آلــي أوخلــل فــي االت تخزيــن المعلومــات
وتحليلهــا أوأي ســبب آخــر خــارج عــن ســيطرة البنــك.
 .21بطاقــة بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.م) مملوكــة للبنــك وتعــد أمانــة لــدى حاملهــا ويتعهــد بردها اللبنك
أوألحــد وكالئــه فــور طلــب البنــك ذلك.
 .22فــي حالــة وردود إشــعارات للبنــك خاصــة بــرد قيمــة عمليــة بيــع (مــردودات) تمــت بإســتخدام البطاقــة فــإن
البنــك يضيــف بحســاب صاحــب البطاقــة المبلــغ المســتحق لــه والســابق قيــده عليــه.
 .23عنــد اإلعتــراض مــن جانــب حامــل البطاقــة علــى أي مبلــغ مقيــد علــى حســاب بطاقتــه لــن يكــون البنــك ملزمــا
بإضافــة قيمــة المبلــغ المعتــرض عليــه إلــى حســاب حامــل البطاقــة مــا لــم تكــن قيمتــه قــد أضيفــت لحســاب
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.م) بمعرفــة البنــك المنفــذ للحركــة.
 .24اليلتــزم البنــك بــأن يرســل لحامــل البطاقــة صــورة مــن مســتندات الشــراء المنفــذة بواســطة حامــل البطاقة
ويجــوز موافــاة حامــل البطاقــة بصــور مــن تلــك المســتندات بنــاء علــى طلــب كتابــى منــه مقابــل مصروفــات
تقيــد علــى حســاب البطاقــة.
 .25يحق للبنك تسجيل المحادثات التليفونية التي تتم مع حاملي البطاقات عند إتصالهم بالبنك.
 .26يســتطيع صاحــب البطاقــة إعطــاء تعليمــات خاصــة بتحويــل مبالــغ أوعمليات بنكية تتعلق بحســاب بطاقته
ذات الخصــم الفــوري عــن طريــق الفاكــس ،التليفــون ،البريــد أوتســليمها إلــى البنــك بواســطة منــدوب ويحــق
للبنــك ألي ســبب مــن األســباب وفقــا لتقديــره المطلــق تنفيــذ العمليــات المرســلة بإحــدى الطــرق الســالفة
الذكــر أوعــدم تنفيذهــا ،كمــا يحــق للبنــك التأكــد مــن صحــة هــذه المســتندات أوالتعليمــات بكافــة الوســائل
التــي يراهــا مناســبة كمــا يقــر صاحــب البطاقــة ويوافــق ويصــادق علــى أن أي عمليــات تتم على الوجه الســالف
الذكــر ســواء مــن صاحــب البطاقــة األساســية أواإلضافيــة تكــون منتجــة لكافــة أثارهــا وال يجــوز بــأي حــال مــن
األحــوال الطعــن فيهــا بــأي نــوع مــن أنــواع الطعــون حيــث يكــون ملتزمــا بكامــل مــا يترتــب علــى تنفيذهــا.
 .27يلتــزم العميــل بالتعليمــات التــي تصدرهــا المنظمــة العالميــة (ماســتركارد) ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغييــرات
وتعديــات تجريهــا المنظمــة المعنيــة كجــزء ال يتجــزء مــن إلتزاماتــه الــواردة بهــذه الشــروط.
 .28فــي حالــة التعامــل علــى الشــبكة اإللكترونيــة (اإلنترنــت) بإســتخدام بطاقــات الخصــم الفــوري الصــادرة مــن
بنــك االمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.م) ،فــإن العميــل يكــون مســئول مســئولية كاملــة عــن كل العمليــات التــي
تتــم بإســتخدام البطاقــة علــى الشــبكة المذكــورة دون أدنــى مســئولية علــى البنــك.
 .29يخضــع هــذا الطلــب ومــا تضمنــه مــن تعليمــات وتعهــدات للقوانيــن المصريــة وأي نــزاع ينشــأ حــول تفســيره
أوتنفيــذه يكــون النظــر فيــه لمحاكــم القاهــرة بجميــع درجاتها.
 .30يحتفــظ البنــك بحقــه فــي تعديــل وتغييــر هــذه الشــروط واألحــكام مــن وقــت ألخــر دون الحاجــة إلــى موافقــة
حامــل البطاقــة ويقــوم البنــك بإخطــاره بــأي تعديــل بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة كمــا تعتبــر التعديــات
المدخلــة علــى هــذه الشــروط جــزءا ال يتجــزأ منهــا دون الحاجــة إلــى موافقــة كتابيــة مــن حامــل البطاقــة.
 .31يقــر حامــل البطاقــة بأنــه المالــك األصلــي والمســتفيد الوحيــد مــن إصــدار البطاقــة ويتعهــد بعــدم إيداعــه
شــخصية أوقبولــه إيــداع أي مبالــغ مجهولــة المصــدر أومشــبوهة ويلتــزم بتحديــث المعلومات والمســتندات
المقدمــة بشــأن طلــب إصــدار البطاقــة خــال فتــرة صالحيتهــا أوعنــد ظهــور أســباب أومتغيــرات تدعولذلــك،
وفقــا لمــا تســتوجبه أحــكام القانــون رقــم  2002 / 80بشــأن مكافحــة غســل األمــوال فــي مصــر.
 .32يقــر األجانــب بقبــول النســخة العربيــة مــن إتفاقيــة حامــل البطاقــة وإنــه قــد تــم اإلطــاع والحصــول علــى
النســخة المترجمــة باإلنجليزيــة لهــذه اإلتفاقيــة وتعتبــر النســخة العربيــة هــي األصــل الــذي يؤخــذ بــه أمــام
المحاكــم المصريــة.
 .33تصــدر بطاقــات الخصــم الفــوري مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (ش.م.م) لإلســتخدام الشــخصي فقــط
ويحــق للبنــك إيقــاف التعامــل علــي البطاقــة أوإلغائهــا دون ســابق إخطــار فــي حالــة اإلســتخدام فــي عمليــات
الشــراء أوالســحب النقــدي بصــورة غيــر طبيعيــة أوأغــراض تجاريــة وذلــك لتقديــر البنــك أوفي حالة إســتخدام
البطاقــة فــي عمليــات محظــورة قانونيــة أوممنوحــة بموجــب قانــون جمهوريــة مصــر العربيــة وحــدود
األســتخدام فــي الشــراء والســحب النقــدي المقــررة مــن البنــك.
 .34للبنــك األحقيــة فــي تغييــر فئــة ونــوع بطاقــة الخصــم الفــوري وإصــدار بطاقــة الخصــم الفــوري الجديــدة
ووقــف وإلغــاء البطاقــة القديمــة ،مــع تحمــل العميــل كافــة العمــوالت والمصاريــف والرســوم الناتجــة عــن
مثــل هــذا اإلجــراء.

EMIRATES NATIONAL BANK OF DUBAI (S.A.E) DEBIT CARD APPLICATION & USING CONDITION

Kindly read Emirates NBD (S.A.E) Debit Card Using Conditions carefully before filling in the application.
Your signature on the application is considered an approval from you to issue the card within the
conditions governing its use.

1. Definitions:
•
•
•
•

The Bank: Emirates NBD (S.A.E) Located at Plot 85, Block G, City Center, Sector A, Road 90, 5th
Settlement, New Cairo.
The Card: Emirates NBD (S.A.E) Card.
The Original Card: the Card of the client which account is related to the card, on which the operations
of the card are registered and the signatory of this application.
The supplementary Card: the card issued through the original cardholder for the designated
person (not less than 18 years).

2. Card term:
Three years automatically renewed at end of period unless the cardholder notifies the bank of his/
her will to non-renew the card 45 days as minimum before the termination date as per a written
request or a registered mail to the branch which issued the card (the client bears all the renewal
fees registered on his account. He has no right to contest).

3. The cardholder accepts the debit of the issuing fees decided by the bank on his account at the bank’s
end and has no right to contest them. This applies to the original card and the supplementary card.

4. The original cardholder is absolutely & unconditionally responsible before the bank for all the expenses
& liabilities resulting from using the original & supplementary card & from the loss, depreciation
or misuse of the card. The supplementary cardholder is considered a surety party with the original
cardholder to settle all the expenses (liabilities) resulting from the use of the card. The bank is
entitled to revert to any of these two parties. In case supplementary cardholder is a minor, then the
original cardholder will be responsible as minors cannot sign as guarantors.

5. The cardholder has to supply his account with balances covering the expenses & liabilities resulting
from the card use. The cardholder accepts to debit all the card uses immediately from his account.

6. The bank is entitled to automatically debit any amount previously credited by mistake without
reverting to the cardholder.

7. The bank is not responsible in any establishment rejects the card in the dealings.
8. In case the relevant statement f account shows a debit balance for any reason whatsoever, the
cardholder commits to settle this balance immediately in addition to any percentage determined by
the bank, in case of non-settlement, the cardholder authorizes the bank to debit on any of his debit
accounts or guarantees in his name at the bank as deposits, saving instruments & others whether
at the issuing branch or any other branch without notifying him or informing him or obtaining his
approval.

9. All notifications or correspondences sent by the bank to cardholder’s address are considered
correct unless the cardholder informs about the change through a letter with acknowledgement of
receipt. The bank’s books, documents & the other means are considered a proof of sending these
correspondences and their content and producing their legal effects without any objection from the
cardholder.

10. The bank is not responsible for any dispute arising between the cardholder & the merchants regarding
the goods & services obtained from them through the card.

11. All the operations implemented with the card are considered the full responsibility of the cardholder
without any responsibility on the bank.

12. In case that is related to the client’s account in EGP, It is agreed upon between the two parties that
the card uses inside the Arab Republic of Egypt are in EGP, and are immediately debited from the
card balance. Regarding all the uses of the card outside Egypt, they are converted to EGP. In case
that the card is related to the client’s account in foreign currencies, It is agreed upon between the
two parties that the card uses inside and outside the Arab Republic of Egypt are evaluated with
the foreign Currency available in the cardholder’s account in foreign currencies. In all cases, the
cardholder commits to settle the rate difference resulting from the conversion determined by the
bank and the stipulated commissions, and the card utilization limits set by the Central Bank of Egypt,
outside Arab Republic of Egypt.

13. All the operations done using the card I the trader’s machine or ATMs through the code delivered
by the bank is the absolute responsibility of the cardholder who has no right to revert to the bank
with the value of the operation.

14. The cardholder is absolutely responsible for his card & undertakes to keep the card. If the card is
lost or stolen, he is absolutely responsible before the bank for the consequent results of misuse by
him or by others. The cardholder commits to notify Emirates NBD (S.A.E) immediately of the card
suspense whether through a written request or through a letter with acknowledge of receipt set by
him.

15. The bank is entitled to suspend the card use or cancel it at anytime without giving reasons whatsoever
and without notifying the cardholder.

16. The cardholder shall follow-up his card balance through ATMs inside or outside of Egypt. In case of
objection on any operation, the cardholder must submit a written objection to the bank within 45
days from the entry date of the objected operation or this will be considered an approval from him.

17. The cardholder undertakes to sign the selling vouchers with signature conform to the one on the
back of the Card. His signature on the vouchers is conform whenever his Card data are indicated on
the voucher.

18.The original Cardholder is entitled to cancel the Card and return it to the Bank on condition that
their commitment remains outstanding & valid for the operations done with the card till cancelation
date. The Cardholder is entitled to restitute any remaining balances in the Card through any of the
Bank’s branches or the authorized correspondence.

19. The original or supplementary Cardholder authorizes Emirates NBD (S.A.E) to reveal some or all of
the data regarding hid dealings at the Bank’s end to others directly or indirectly without reverting
to the bank for secrecy of accounts disclosure.

20. The Bank Is not responsible for any damages resulting from the deficiency of any equipment or
data storage and analysis or any other reason out of the Bank’s control.

21. Emirates NBD (S.A.E) Card is owned to the Bank and is considered a consignment at its bearer.
The Cardholder commits to return it to the bank or any of its agents immediately after the Bank’s
request.

22. In Case the bank receives notices to return the value of a selling operation done using the Card, the
Bank credits the Cardholder account with the amount due to him & previously registered on him.

23. In case of objection from the Cardholder on any amount registered on his Card account, the Bank
will not be bound to credit the disputes invoices value to the Cardholder account unless their value
was credited to Emirates NBD (S.A.E) account by the Bank which accomplished the operation.

24.The Bank is not obliged to enclose copies of the purchases documents of operations accomplished
by the Cardholder. The Cardholder can obtain a copy of these purchases invoices upon a written
request from him & against expenses registered credited on his card account.

25. The bank is entitled to record telephone conversations held with the Cardholder when he calls the
Bank.

26. The Cardholder can give special instructions yo transfer amounts or undertake banking operations
regarding the debit card accounts through fax, telephone, mail or a representative, the bank can
effect – at its sole discretion. The operations sent through one of the said means or refuse their
implementation. The Bank is entitled to verify the correctness of these documents or instructions by
all means considered adequate. The Cardholder approves & accepts that any operation implemented
as indicated above from the main/supplementary Cardholder is producing all their effects it is not
allowed to contes them in any from as the Cardholder is bound with all the resulting effects.

27. The Client shall commit to the instructions of the international (MasterCrad) organization, changes
and amendments are an integral part of his liabilities herein.

28. In case of dealing on internet using the debit Card issued by Emirates NBD (S.A.E) The Client is
fully responsible for the transactions done using the Client’s Card on the said network without any
responsibility on the Bank.

29. This application, including the instructions & commitments of the Egyptian laws and any dispute
arising from its interpretation or implementation are subject to Cairo courts in all levels.

30. The Bank is entitled to amend & change the present terms & conditions from time to time without
the Cardholder approval. The Bank notifies the Client with the amendment through any mean of
communication considered adequate. The introduced amendments to these conditions are an
integral part of them without a written approval from the Cardholder.

31. The Cardholder undertakes that he is the original owner and only beneficiary of issuing the Card.
The Cardholder also undertakes not to deposit or accept the deposit of amounts from unknown or
suspicious sources and commits to update the information & documents submitted to issue the Card
during its validity period or when some reasons or changes require that, as per the law provisions
no. 80/2022 regarding the anti-money laundry in Egypt.

32. Foreigners undertake accepting the Arabic version of the Cardholder agreement and that they have
sighted and obtained a copy of the English translated version of this agreement. The Arabic version
is the original prevailing in the Egyptian Courts.

33.The Debit Cards of Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) are issued for personal use only. The
Bank is entitled to suspend the dealing on the card or cancel it without prior notification in case of
purchase operations and/or cash withdrawal in unusual or commercial purposes as per the bank
sole discretion or in making transaction or cash deposits to the card account or in case of using the
card in transaction legally prohibited or forbidden according to A.R.E code and to the spending/cash
withdrawal limits set by the bank.

34. The bank has the right to change the category and type of the debit card, issue a new debit card,
and suspend and cancel the old card, with the customer bearing all commissions and fees resulting
from such action.

