استمارة طلب البطاقة المسبقة الدفع
Prepaid Card Application Form
التاريخ

Date
Existing Customer Details

بيانات المتعامل الحالي
*هل لديك حساب مع اإلمارات اإلسالمي؟

If Yes,

إذا كان نعم،

?*Are you an Emirates Islamic account holder
Account Number

رقم الحساب

Branch

الفرع

New Customer Details

بيانات المتعامل الجديد

If you are not an existing customer of Emirates Islamic, please fill in the below
information.

إذا لم تكن من متعاملي اإلمارات اإلسالمي ،في الوقت الحالي ،يرجى تعبئة المعلومات
التالية.
السيد

اللقب

اآلنسة

السيدة

Dr.

الدكتور

Ms.

Mr.

Mrs.

Salutation
*First Name

*االسم

Middle name

اسم األب

*Last Name

*اسم العائلة
*تاريخ الميالد			

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

M

M

D

*Date of Birth

D

*Nationality

*الجنسية

Passport Number

رقم جواز السفر

*Emirates ID Number

*رقم بطاقة الهوية
			
تاريخ انتهاء جواز السفر

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

M

M

D

D

Passport Expiry Date

اإلقامة
		
*تاريخ انتهاء تأشيرة

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

M

M

D

D

*Visa Expiry Date
Monthly Income/Salary

الدخل/الراتب الشهري

Phone

رقم الهاتف الثابت
*رقم الهاتف المتحرك

*Mobile

البريد اإللكتروني

Email ID
*Address

*العنوان
P.O. Box

رقم صندوق البريد

)*Mother’s/Maiden Name (for Security Feature

*اسم األم (لغرض الحماية)

Other Details

بيانات أخرى

*Card Number

*رقم البطاقة

*Card Account Number

*رقم حساب البطاقة
هل أنت من المساهمين في تعاونية االتحاد
إن كانت اإلجابة نعم،

الذهبية

نعم

No

ال

Yes

?)Are you a Union Co-Operative Shareholder (UCS
Silver

الفضية

Gold

If yes, provide Shareholder UCS Number

إن كانت اإلجابة نعم ،قم بتزويدنا برقم المساهمة بتعاونية االتحاد

)(*Gold only for shareholders

(*المساهمين ذات الفئة الذهبية فقط)

Tamayaz Membership Number

رقم عضوية تميز

Amount to be Loaded/Reloaded

المبلغ الذي يتم تعبئته/إعادة تعبئته
تعبئة

إعادة تعبئة

Re-Load

المبلغ (باألرقام) بالدرهم

AED

المبلغ (بالحروف) بالدرهم

Load
)Amount (in Numbers

Amount (in Words) AED

رقم البطاقة

Card Number

إقرار

Declaration

أتقدم/نتقــدم بموجبــه بطلــب إصــدار هــذه البطاقة/البطاقــات المدفوعــة مســبقًا مــن
اإلمــارات اإلســامي وأقر/نقــر بــأن المعلومــات الــواردة فــي هــذا الطلــب حقيقيــة وصحيحــة
وأتحمل/نتحمــل مســؤولية ذلــك ،وأتعهد/نتعهــد بــان أخطــر االمــارات االســامي فــورًا بأيــة
تغييــرات فــي هــذه البيانــات.

ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺸﺮوط و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮ ف.
اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش.م.ع. (.
ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش.م.ع (.ﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺧﹼﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.

		If Yes,

I/We hereby apply for the issue of this Emirates Islamic Prepaid Card(s) and declare
that the information included in this application is true, and correct and I/we held
liable for it, and undertake to inform Emirates Islamic of any changes therein.
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Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.).
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

I/We authorise Emirates Islamic to verify any information from whatever sources
it may choose. Further, the use of my Prepaid Card(s), will be subject to the Terms
and Conditions Governing Emirates Islamic Prepaid Card and the Bank’s Schedule
of Charges as amended from time to time.

.نفــوض اإلمــارات اإلســامي بالتحقــق مــن أيــة معلومــات مــن أي مصــدر قــد يختــاره/أفوض
البطاقــات المســبوقة الدفــع/اســتخدامنا للبطاقة/ يكــون استخدامي،باإلضافــة إلــى ذلــك
البطاقــات المدفوعــة مســبقًا مــن جــدول/وفقــا للشــروط واألحــكام التــي تحكــم البطاقة
.الرســوم الخــاص بمصــرف االمــارات االســامي حســبما يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر

I/We hereby agree to be bound by them. I/We understand that Emirates Islamic
shall have the absolute right to refuse acceptance of this application, and/or
cancel it any time without being obliged to give any explanation.

نوافق على/ وأوافق، نوافــق بموجبــه بااللتــزام بتلــك الشــروط واألحــكام وتعديالتهــا/أوافــق
أو إلغائــه فــي أي/ و،أن لإلمــارات اإلســامي الحــق المطلــق بقبــول أو رفــض هــذا الطلــب
.أو أي ســبب مهمــا كان/وقــت دون التــزام بتحديــد أيــة تبريــرات و

I/We read carefully, understood and agreed to be bound by the Terms and
Conditions Governing Emirates Islamic Prepaid Card accompanying this
application.

نوافــق علــى أن نلتــزم بالشــروط واألحــكام التــي/فهمنــا وأوافق/قرأنــا وفهمت/قرأت
البطاقــات المدفوعــة مســبقًا مــن االمــارات االســامي المرفقــة بهــذا/تحكــم البطاقة
.الطلــب
. لالطالع على أحدث الشروط واألحكامemiaresislamic.ae يرجى زيارة الموقع

For the latest terms and conditions, please visit emiaresislamic.ae

توقيع المتعامل

Customer Signature
Bank Use Only
Original Identification Documents seen and attached

Yes

No

All Details input by				

All Details verified by

Date

D

D

M

M

Y

Y

Signature

Date

Note: The maximum balance on the Prepaid Card is AED 40,000. The bank reserves the right to
close the Card in case this balance is exceeded

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.).
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

Y

Y

M

M

D

D

Signature

 يمتلك المصرف الحق في إلغاء البطاقة. درهم40,000  الحد األقصى للرصيد المدفوع مقدمًا:مالحظة
.في حال تخطي الحد المفروض على البطاقة
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.ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺸﺮوط و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮ ف
. (.ع.م.اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش
.( ﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺧﹼﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.ع.م.ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش

