طلب بطاقة إضافية
Supplementary Card Application Form

:بطاقات إضافية كما هو مبيّن أدناه/أودُّ أن أتقدم بطلب بطاقة
I would like to apply for a supplementary card(s) as detailed below:
رقم بطاقة االئتمان الرئيسية
Primary Credit Card Number
طلب البطاقة اإلضافية األولى

1st Supplementary Card Application
السيد
Mr.

اللقب
Title

السيدة
Mrs.

اآلنسة
Ms.

الدكتور
Dr.

االسم الكامل
Full Name
)االسم كما تحب أن يظهر على بطاقة االئتمان (اترك مسافة واحدة بين األسماء
Name as you would like it to appear on the credit card(Leave one space between names)

تاريخ الميالد
Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

لعالقة مع مقدم الطلب الرئيسي
Relationship with Primary Applicant

زوجة/زوج
Spouse

. من حد البطاقة األساسية%

رقم الهاتف
Telephone Number

Y

بنت/ابن
Son/Daughter

أم/أب
Parent

(بالدرهم) بنسبة

أخت/أخ
Brother/Sister
حد البطاقة اإلضافية

of percentage

Supplementary Card limit AED

% of the Primary Card.

اسم األم
Mother’s Maiden Name
طلب البطاقة اإلضافية الثانية

2nd Supplementary Card Application
اللقب
Title

السيد
Mr.

السيدة
Mrs.

اآلنسة
Ms.

الدكتور
Dr.

االسم الكامل
Full Name
)االسم كما تحب أن يظهر على بطاقة االئتمان (اترك مسافة واحدة بين األسماء
Name as you would like it to appear on the credit card(Leave one space between names)

تاريخ الميالد
Date of Birth

D

D

M

M

Y

Y

Y

لعالقة مع مقدم الطلب الرئيسي
Relationship with Primary Applicant
. من حد البطاقة األساسية%

رقم الهاتف
Telephone Number

Y

زوجة/زوج
Spouse

بنت/ابن
Son/Daughter

أم/أب
Parent

(بالدرهم) بنسبة

حد البطاقة اإلضافية
of percentage

Supplementary Card limit AED

أخت/أخ
Brother/Sister

% of the Primary Card.

اسم األم
Mother’s Maiden Name
إقرار

Declaration
I hereby
(i)

أقر بموجبه بأن

declare that the information provided on this application is true, accurate and
complete;

(ii) acknowledge and agree that the use of Credit Card/services (including but
not limited to receiving and/or activating of my Credit Card) will be deemed
confirmation that I have received, read, understood and accepted Emirates
Islamic (EI) General Terms and Conditions and Credit Card Terms & Conditions
which will be enclosed with my Credit Card;
(iii) I/We accept that Emirates Islamic is entitled, in it’s absolute discretion to accept
or reject this application without assigning any reason whatsoever. I will be liable
to pay any and all fees and charges including, but not limited to, an amount
charged in respect of any applicable Value Added Tax or any other similar
sales tax (VAT), relating to the credit card which may accrue immediately upon
issuance.

المعلومات المتضمنة بهذا الطلب صحيحة ودقيقة ومستوفية؛

 الخدمــات (بمــا فــي ذلــك علــى/) أقــر وأوافــق بــأن اســتخدامي لبطاقــة االئتمــانii(
أو تفعيــل بطاقــة االئتمــان) يعتبــر تأكيــدا منــي/ســبيل المثــال دون الحصــر اســتالم و
علــى أننــي اســتلمت وقــرأت وفهمــت وقبلــت الشــروط واألحــكام العامــة لإلمــارات
اإلســامي وكذلــك شــروط وأحــكام بطاقــة االئتمــان المرفقــة مــع بطاقتــي
االئتمانيــة؛
) وعلــى العمــوم أوافــق علــى أنــه يحــق لإلمــارات اإلســامي وفــق تقديــره المطلــق بــأنiii(
 ســألتزم بدفــع أي وكافــة.يقبــل أو يرفــض هــذا الطلــب دون إبــداء الســبب أيــا كان
الرســوم بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ودون حصــر أي مبلــغ مســتحق عــن أي ضريبــة
 والنفقــات,)قيمــة مضافــة مطبقــة أو أي ضريبــة مبيعــات مماثلــة أخــرى (الضريبــة
.المتعلقــة ببطاقــة االئتمــان والتــي تســتحق فــورا عنــد إصــدار البطاقــة

اسم مقدم الطلب الرئيسي
Primary Customer Name
التاريخ
Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

)i(

توقيع مقدم الطلب الرئيسي
Primary Customer Signature

Y

Bank Use Only
Staff Name:

Staff Code:

Branch/Department:

Application Number:

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions.
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC

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

