
تخضع المعامالت للشروط و األحكام العامة للمصرف
اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
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Cardholder Dispute Form

Cardholder Name (Basic/Supplementary) 

Card Number (Basic/Supplementary)       

I hereby dispute the above mentioned transaction(s) [Please tick relevant box(es)]

 I certify that the charge(s) listed above have NOT been incurred by me nor 
have I received any goods/services through the charge(s), and the card IS in my 
possesion 

 I certify that the charge(s) listed above have NOT been incurred by me nor have 
I received any goods/services through the charge(s), and the card IS NOT in my 
possesion

The Card was:

 Lost    Stolen   Never Received

 The amount of transaction is incorrect. I was charged AED .  

I should have been charged AED . (Enclosed 
is a copy of my charge slip)

 I have not incurred the above charge(s) but I did engage in a transaction of 

AED  on date  at the same 
merchant outlet (Enclosed is a copy of my charge slip)

 I have been billed more than once for the charge. I have authorised only one of 
these charges

 I have settled the charge directly with the Merchant Establishment through Cash/

Cheque/Other  (Circle One & Specify) (Enclosed is 
the copy of the RECEIPT issued by the Merchant Establishment evidencing direct settlement)

 I expected to receive goods/services by date  against the above 
charge(s) from the Merchant Establishment

 The goods/services have never been received. (Enclosed is a copy of my correspondence 
with the Merchant Establishment)

  I returned the merchandise against the above charge (Enclosed is a copy of the 
postal/courier receipt evidencing return of merchandise and my correspondence with the  
Merchant Establishment)

  I cancelled the subscription/membership/policy (circle one) against the above 

charge(s) on date   (Enclosed is a copy of my letter/email to the 
Merchant Establishment & Cancellation confirmation from the Merchant Establishment)

 The merchant did not process Credit/Refund as agreed (Enclosed is copy of Credit 
Slip/Refund document)

Hotel Reservation

 I have cancelled the reservation on date  under the cancellation 

code   

   I have not made any reservation

ATM Dispute

 I tried to withdraw cash from ATM, but no cash was dispensed.

  I tried to withdraw AED  from ATM, but received only 

AED  from the ATM

 Other (Please specify) 

> Please ensure to attach relevant documentation to support your dispute.

> Disputed transaction shall not be entertained without supporting documents.

> We may ask in some instances to please provide your Original Cancelled Card and 
Passport Copies (All pages) to any EI branch.

الرقم
Number

تاريخ كشف الحساب
Statement Date

تاريخ المعاملة المالية
Transaction Date

اسم البائع والبلد
Merchant Name and Country

المبلغ )درهم إماراتي(
Amount (AED)

المبلغ )بالعملة األجنبية في حال وجودها(
Amount (In Foreign Currency if applicable)

1

2

3

4

نموذج عدم الموافقة لحامل بطاقة

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

اسم حامل البطاقة )األساسية/اإلضافية( 

 

رقم البطاقة )األساسية/اإلضافية( 

أنا أعارض هذه المعاملة )المعامالت( المذكورة أعاله ]يرجى وضع عالمة في المربع المطلوب[

ُأصــّرح بــأن الدفعــات المذكــورة أعــاله لــم تتــم مــن قبلــي وَلــم أتلقــى أي بضائــع أو    
بحوزتــي المذكــورة  والبطاقــة  المبالــغ،  هــذه  لقــاء  خدمــات 

ُأصــّرح بــأن الدفعــات المذكــورة أعــاله لــم تتــم مــن قبلــي وَلــم أتلقــى أي بضائــع أو    
بحوزتــي ليســت  المذكــورة  والبطاقــة  المبالــغ،  هــذه  لقــاء  خدمــات 

البطاقة قد:

  ضاعت   سرقت   لم أستلم البطاقة

. درهــم،  مبلــغ المعاملــة غيــر صحيــح، حيــث تــم خصــم مبلــغ    

. درهــم )مرفــق طيــه نســخة  بينمــا يجــب خصــم 
مــن إيصــال المبلــغ(

لــم أقــم بدفــع المبلــغ المذكــور أعــاله، إال أننــي اشــتريت بمبلــغ     

درهــم بتاريــخ  مــن نفــس البائــع. )مرفــق طيــه نســخة مــن إيصــال المبلــغ(

تم احتساب المبلغ أكثر من مّرة. حيث أنني صّرحت بدفع المبلغ مّرة واحدة   

ــر  ــيك/ غي ــع النقدي/ش ــر الدف ــة عب ــدى البائع/المؤسس ــوب ل ــغ المطل ــع المبل ــت بدف قم   

ذلــك   )يرجــى وضــع دائــرة علــى الطريقــة التــي تــم فيهــا 
الدفــع وتحديدهــا( )مرفــق طيــه نســخة مــن إيصــال المبلــغ الــذي تــم إصــداره مــن قبــل البائــع كدليــل 

ــر( ــع المباش ــى الدف عل

ــل  ــخ   مقاب ــع بتاري ــن البائ ــات م ــى البضائع/الخدم ــول عل ــع الحص أتوّق   
ــاله ــور أع ــغ المذك المبل

لم أتلقى البضائع/ الخدمات أبدًا. )مرفق طيه نسخة من مراسالتي مع مؤسسة البائع(   

لقــد أعــدت البضاعــة التــي اشــتريتها إلــى البائــع. )مرفــق طيــه نســخة مــن إيصــال إعــادة البضائــع    
مــع مراســالتي مــع البائــع أيضــً(

ألغيــت اشــتراكي/ عضويتــي/ بوليصــة )ضــع دائــرة حــول واحــدة( للمبلــغ المدفــوع أعــاله    

بتاريــخ  )مرفــق طيــه نســخة مــن رســالة اإللغــاء إلــى البائــع ورســالة تأكيــد اإللغــاء 
مــن البائــع(

ــن  ــخة م ــه نس ــق طي ــه . )مرف ــق علي ــا كان متف ــر كم ــن التاج ــغ م ــه او رد المبل ــم اضاف ــم يت ل   
ــغ( ــادة المبل ــل إع وص

حجز الفندق

لقد قمت بإلغاء الحجز بتاريخ  مع رمز اإللغاء التالي    

لم أقم بأي حجز في الفندق   

عدم الموافقة الخاصة بأجهزة الصراف اآللي

حاولت سحب نقود من ماكينة الصراف اآللي إال أنه لم يتم إخراج النقود   

حاولــت ســحب مبلــغ  مــن ماكينــة الصــراف اآللــي، إال أنــه    

خــرج فقــط مبلــغ  مــن الماكينــة

غير ذلك )يرجى التحديد(    

يرجى التأكد من إرفاق الوثائق الداعمة لخالفك حول المبلغ المسحوب.   >

لن يتم النظر في طلبات الخالف في الدفع دون الوثائق الداعمة لذلك.   >

قــد نطلــب منــك فــي بعــض األحيــان إرفــاق طلــب إلغــاء البطاقــة األصليــة، مــع نســخة مــن    >
جــواز الســفر )جميــع الصفحــات( إلــى أي فــرع مــن فــروع اإلمــارات اإلســالمي.
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Declaration

> I hereby affirm that the information furnished above is true to the best of my 
knowledge.

> I agree to have my card replaced to facilitate the dispute investigation as and 
when directed by the Bank.

> If the transaction appears to be valid, I agree to be charged a processing fee of AED 
50 per transaction.

> Dispute should reach within 60 days of the statement date, otherwise the 
transaction will be considered as valid.

 All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax or any other 
similar sales tax (VAT). 

       The Customer hereby agrees to pay an amount in respect of any applicable VAT.

 
Customer Signature(s)

Mobile Number 

Email ID  

Phone Office/Residence 

Fax  

Important

> Please include all relevant documents such as your charge slip copy, 
correspondence with the merchant, cash receipt etc., to enable us review further.

> Disputed transactions shall not be entertained without supporting documents.

Please send this form through email along with the enclosures within 3 days of receipt 
of this form.

Please e-mail the form on helpdesk@emiratesislamic.ae 

Bank Use Only

Signature Verified Documents Verified

Authorised by Input by

إقرار

أصــّرح هنــا أن المعلومــات المذكــورة أعــاله هــي معلومــات صحيحــة ألقصــى درجــات    >
معرفتــي.

ــرف  ــراه المص ــا ي ــب م ــالف، حس ــذا الخ ــل ه ــل ح ــن أج ــي م ــتبدال بطاقت ــى اس ــق عل أواف   >
مناســبً.

فــي حــال وضــوح أن العمليــة صالحــة، فســيتم احتســاب مبلــغ 50 درهمــً كرســم تســيير    >
ــة. ــن كل عملي ع

يجــب اإلبــالغ عــن الخــالف خــالل 60 يومــً مــن تاريــخ كشــف الحســاب واال ســتعتبر المعاملــه    >
ســليمه.

ــب  ــن ضرائ ــا م ــة أو غيره ــة الُمضاف ــة القيم ــن ضريب ــوالت ال تتضم ــوم والعم ــع الرس جمي  
المبيعــات.

يوافق العميل على دفع أي مبلغ يتم احتسابه كضريبة قيمة مضافة.  

توقيع العميل

رقم الهاتف المتحّرك 

البريد اإللكتروني 

رقم هاتف المكتب/ السكن 

فاكس 

هام

يرجــى إرفــاق الوثائــق ذات الصلــة مثــل وثيقــة الدفــع والمراســالت التــي تمــت مــع البائــع    >
ــك. ــة طلب ــم مراجع ــى يت ــك، حت ــر ذل ــة وغي ــغ النقدي ــوالت المبال وووص

لن يتم النظر في طلبات الخالف في الدفع دون الوثائق الداعمة لذلك.   >

يرجى إرسال هذا الطلب عبر البريد اإللكتروني مع الوثائق الداعمة خالل 3 أيام من استالمه.

helpdesk@emiratesislamic.ae يرجى إرسال النموذج عبر البريد اإللكتروني على


