
408.027/01.20 

 طلب تعدیل نوع بطاقة الخصم الفورى 
Change Debit Card Type Request 

To / _______________________________________ 

National ID Number / __________________________ 

Account Number _____________________________ 

 ________________________________مقدم لسیادتكم / 
 ______________________________بطاقة رقم قومي / 

 ________________________________ :حساب رقم  

I would like to change the type of my debit card to be: 

Standard ☐
(Daily withdrawal limit up to 15,000 EGP) 

Titanium ☐
(Daily withdrawal limit up to 25,000 EGP) 

Platinum ☐
(Daily withdrawal limit up to 40,000 EGP) 

بطاقة الخصم الفورى الخاصة بى  تعدیل نوع فى حیث أننى أرغب 
 :إلى

☐ كالسیكیة
 جم) 15.000(حد سحب یومى أقصي یصل الى 

☐ تایتنیوم
جم)  25.000(حد سحب یومى أقصي یصل الى 

☐ بالتنیوم
 جم) 40.000(حد سحب یومى أقصي یصل الى 

This is for paying the purchases and withdrawals 
made to the account of the immediate debit card No.: 

وذلك بغرض سداد المشتریات والمسحوبات التى تتم علي حساب 
 الخصم الفورى رقم: بطاقة 

Thus, I declare that I shall be solely responsible for 
my applicable referred to hereinabove and its results 
and full knowledge of the risks that may result from 
this application and the Bank shall bear no 
responsibility for the same. 

In addition, I declare and undertake that I shall not 
misuse the new card and to use it in the purpose 
therefor it is issued only. Moreover, I shall bear full 
responsibility in case of the use of such card any other 
purpose than that which is determined, loss thereof, 
grant thereof to any other person expect for me, or 
provision of any data or my password relating to such 
card to any third party.  

بعالیھ   إلیھ  المشار  ھذا  طلبى  عن  المسئول  وحدى  بأننى  أقر  وعلیھ 
ونتائجھ وعن كامل معرفتى بالمخاطر التي من الممكن أن تترتب على 

 لك دون أدنى مسئولیة على البنك. طلبى ھذا وذ

البطاقة   وأن استخدمھا    الجدیدةكما أقر وأتعھد بعدم اساءة استخدام 
حالة  في  المسئولیة  كامل  أتحمل  وأننى  فقط  لھ  الصادر  الغرض  في 
استخدام ھذه البطاقة في غیر الغرض الذى تم تحدیدھا ألجلھ أو فقدھا  

اى إعطاء  أو  آخر غیرى  إلى أي شخص  الرقم   أو منحھا  أو  بیانات 
 السرى الخاص بتلك البطاقة للغیر.

The application shall be valid as of _______________. 
Name: _________________________________ 
Signature:  
Date: ________________________ 

 ________________ویعتبر ھذا الطلب سارى من تاریخ .
 _____________________________االسم: 

  التوقیع:
 _________________________التاریخ: 



 
 
 

 
 
 

408.027/01.20 

Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) 
Debit Card Application & Using Conditions 

الوطني   دبي  اإلمارات  بنك  بطاقة  استخدام  شروط 
 :(ش.م.م) للخصم الفورى

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 operation s 
of the card are registered and the signatory of this 
application. 
-The Main Cardholder: The person for whom the Bank 
has issued the main Card and who opened in his name 
the Card account, he is the legal responsible for all the 
due amounts as a result of using his main Card and the 
supplementary Card - if any 
-The Supplementary Card: the card issued through the 
original cardholder for the designated person (not less 
than 18 years). 

الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  بطاقة  إستخدام  شروط  قراءة  برجاء 
إلصدار وفي حالة إستیفاء (ش.م.م) بعنایة تامة قبل مليء طلب ا

علي  منكم  موافقة  بمثابة  یعد  اإلصدار  طلب  علي  والتوقیع  ذلك 
 إصدار البطاقة بالشروط التي تحكم إستخدامھا.

 تعاریف: 1. 
بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م) ومقره الرئیسي   یقصد بالبنك  -

القاھرة    85مربع   الخامس،  التجمع  التسعین،  شارع  ج،  منطقة 
 الجدیدة. 

 المقصود بالبطاقة: بطاقة  بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م)-
العمیل صاحب الحساب المرتبط  المقصود بالطاقة األصلیة، بطاقة-

البطاقة والموقع  تقید علیھ عملیلت استخدام  البطاقة والذي  علي 
 .علي ھذا الطلب

البطاقة - البنك  لھ  أصدر  الذي  الشخص  األساسیة:  البطاقة  حامل 
یكون مسئوال األساسی البطاقة والذي  بإسمھ حساب  فتح  ة والذي 

قانوناً عن جمیع المبالغ المستحقة نتیجة استخدام بطاقتھ األساسیة 
 وبطاقاتھ اإلضافیة إن وجدت.

یحدده  - لمن  الصادرة  البطاقة  ھي  اإلضافیة:  بالبطاقة  المقصود 
 .سنة) 18صاحب البطاقة األصلیة (أال یقل عن 

2. Card term: 
Five 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). 

 :مدة البطاقة2. 
سنوات تجدد تلقائیاً عند إنتھاء مدتھا ما لم یخطر صاحبھا   خمس

وأربعین یوما  البنك برغبتھ في عدم التجدید قبل اإلنتھاء بخمسة
علي األقل بموجب طلب كتابي أو خطاب موصي علیھ للفرع مصدر  
البطاقة (مع تحملھ بكافة مصاریف التجدید وقیدھا علي حسابھ وال 

 .علیھا)یحق لھ األعتراض 

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. 

اإلصدار3.  رسوم  خصم  على  البطاقة  حامل  یحددھا    یوافق  التي 
البنك من حسابھ طرف البنك وال یحق لھ االعتراض علیھا ویسري 

 ذلك بالنسبة للبطاقة األصلیة. 

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. 

غیر 4.  مطلقة  مسئولیة  مسئوالً  األصلیة  البطاقة  حامل  یكون 
المصاریف واإللتزامات المترتبة علي مشروطة قبل البنك عن كافة  

استخدام البطاقة األصلیة واإلضافیة وكذا النتائج المترتبة علي فقد  
البطاقة   حامل  یكون  كما  البطاقة  استخدام  إساءة  أو  إھالك  أو 
اإلضافیة ضامنا متضامنا مع صاحب البطاقة األصلیة في سداد كافة 

لبطاقة وللبنك الحق المصاریف (اإللتزامات) الناتجة عن استخدام ا
في الرجوع علي أى منھما. یكون حامل البطاقة مسئوال مسئولیة 

 كاملة في حالة أن یكون حامل البطاقة اإلضافیة قاصراً.
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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. 

یتعین على حامل البطاقة أن یغذي حسابھ بأرصدة تكفي لتغطیة 5. 
یوافق  كما  البطاقة  استخدام  عن  الناشئة  وااللتزامات  المصاریف 
حامل البطاقة على خصم قیمة كافة استخدامات البطاقة فوراً من 

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

یحق للبنك أن یخصم تلقائیاً دون الرجوع لحامل البطاقة أى مبلغ 6. 
 .سبق إضافتھ لھ بطریق الخطأ

7. The bank is not responsible in any form if any 
establishment rejects the card in the dealings. 

قبول 7.  منشأة  أیة  رفضت  إذا  وجھ  بأي  مسئوالً  البنك  یكون  ال 
 البطاقة في إتمام المعامالت.

8. In case the relevant statement of 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 credit 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. 

في حالة كشف الحساب المرتبط على البطاقة ألي سبب یلتزم 8. 
باإلضافة   فوراً  الرصید  ھذا  بسداد  البطاقة  نسبة حامل  أي  إلى 

للبنك  البطاقة  حامل  یصرح  السداد  عدم  حالة  وفي  البنك  یحددھا 
بالتنفیذ والخصم على أي حسابات دائنة أو ضمانات باسمھ بالبنك 
كالودائع، حسابات التوفیر، شھادات االدخار، أو غیرھا سواء كانت 
بالفرع المصدر للبطاقة أو أي فرع أخر وذلك دون إخطاره أو إنذاره  

 .ذاره، أو الحصول على موافقة منھ بذلكأو إع

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 acknowledgment of receipt. The bank's 
books, documents & other means are considered a 
proof of sending these correspondences and their 
content and producing their legal effects without any 
objection from the cardholder. 

تعتبر جمیع المراسالت والمكاتبات واألوراق التي یرسلھا البنك 9. 
یفیده  لحامل   بما  البنك  لم یخطر  ما  البطاقة علي عنوانھ صحیحة 

تغییره وذلك فور حدوث التغییر بموجب خطاب موصي علیھ بعلم 
البنك وسائر األوراق والوسائل دلیال علي  الوصول وتعتبر دفاتر 
صحة توجیھ ھذة المراسالت وأثبات لمحتواھا ومنتجة لكافة آثارھا 

 لبطاقة علي ذلك.القانونیة دون إعتراض من حامل ا

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. 

البطاقة 10.  حامل  بین  تنشأ  خالفات  أي  عن  مسئول  غیر  البنك 
وال السلع  حول  منھم والتجار  علیھا  حصل  التي  المختلفة  خدمات 

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

طاقة كافة العملیات التي تنفذ بالبطاقة تعتبر مسئولیة حامل الب11. 
 .مسئولیة كاملة دون أدنى مسئولیة على البنك

12. In case that the card is related to the client's account 
in EGP, It is agreed upon between the two parties that 
all 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 all 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 

في حالة أن البطاقة متعلقة بحساب العمیل بالجنیھ المصرى، 12. 
البطاقة  استخدامات  كافة  أن  الطرفین  بین  علیھ  المتفق  من  فأنھ 

جمھوریة مصر العربیة بالجنیھ المصرى، ویتم خصمھا فوراً داخل  
خارج  البطاقة  استخدامات  لكافة  بالنسبة  أما  البطاقة،  رصید  من 
جمھوریة مصر العربیة یتم تقییمھا بالجنیھ المصري، أما في حالة  
أن البطاقة متعلقة بحساب العمیل بالعمالت األجنبیة، فمن المتفق 

كافة أن  الطرفین  بین  جمھوریة   علیھ  داخل  البطاقة  إستخدامات 
المتاحة  األجنبیة  بالعملة  تقییمھا  یتم  وخارجھا،  العربیة  مصر 
البطاقة  حامل  یلتزم  األحوال  كل  وفي  البنك.  لدى  العمیل  بحساب 
وكذلك  البنك،  یحددھا  والتي  التقییم  عن  الناشئة  األسعار  بفروق 

لإلستخدام   المقررة  التعامل  وحدود  المقررة  بموجب العموالت 
مصر  جمھوریة  خارج  المصرى،  المركزي  البنك  من  البطاقة 

 العربیة.
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utilization limits set by the Central Bank of Egypt, 
outside Arab Republic of Egypt. 
13. All the operations done using the card in 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. 

كافة العملیات التي تتم باستخدام البطاقة علي آالت التجار أو 13. 
باستخدام الرقم السرى المسلم لھ من   ATMآالت الصرف اآللي

لھ  یحق  وال  مطلقة  مسئولیة  البطلقة  حامل  مسئولیة  ھي  البنك 
 یات.الرجوع علي البنك بقیمة تلك العمل

14. The cardholder is absolutely responsible for his card 
and 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 
acknowledgment of receipt sent by him. 

ویتعھد 14.  بطاقتھ  عن  مطلقة  مسئولیة  مسئول  البطاقة  حامل 
سر أو  البطاقة  فقدت  فإذا  البطاقة  علي  مسئوال بالحفاظ  یعد  قت 

اساءة   عن  المترتبة  النتائج  عن  البنك  قبل  مطلقة  مسئولیة 
االستخدام بواسطتھ أو بواسطة الغیر ویلتزم حامل البطاقة بإخطار  
بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م) فورا بإیقاف العمل بالبطاقة إما  

 بموجب طلب مكتوب أو بخطاب موصي علیھ. 

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

یحق للبنك إیقاف أستخدام البطاقة أو إالغائھا في أى وقت دون 15. 
 إبداء أسباب ودون إخطار حامل البطاقة.

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. 

یتعین علي حامل البطاقة متابعة رصید بطاقتھ من خالل آالت 16. 
وفي  الجمھوریة  خارج  أو  داخل  سواء  المنتشرة  اآللي  الصراف 
حالة اإلعتراض علي أیة عملیة فإنھ یتعین علي حامل البطاقة تقدیم 

یوما من تاریخ   45أقصاه   إعتراض كتابي إلي البنك خالل موعده
 العملیة المعترض علیھا وأال یعد موافقة منھ علي ذلك.قید 

17. The Cardholder undertakes to sign the selling 
vouchers with a 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. 

یتعھد حامل البطاقة بالتوقیع علي قسائم البیع بتوقیع مطابق 17. 
اإلیصاالت  توقیعھ علي  البطاقة ویعتیر  الثابت علي ظھر  لتوقیعھ 

 مطابقا متي كانت بیانات بطاقتھ مثبتة علي القسیمة.

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 the cancellation date. 
The Cardholder is entitled to restitute any remaining 
balances in the Card through any of the Bank's 
branches or the authorized correspondence. 

مع 18.  إالغائھا  طلب  واإلضافیة  األصلیة  البطاقة  لحامل  یجوز 
إالتزامھا بردھما للبنك علي أن یظل إلتزامھا قائما و ساریا بالنسبة 
للتعامالت التي تمت بالبطاقة حتي تاریخ اإللغاء كما یحق ألى منھما 

فر خالل  من  بالبطاقة  متبقیة  أرصدة  أیة  أو  إسترداد  البنك  وع 
 المراسلین المصرح لھم بذلك.

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

دبي 19.  اإلمارات  لبنك  البطاقة األصلیة واإلضافیة  یصرح حامل 
الخاصة  البیانات  بعض  أو  كل  عن  بالكشف  (ش.م.م)  الوطني 
دون  مباشر  غیر  أو  مباشر  بطریق  للغیر  البنك  طرف  بمعامالتھ 

 الرجوع علي البنك بإفشاء سریة الحسابات.

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. 

البنك غیر مسئول عن أیة أضرار تنشأ نتیجة خلل أي جھاز  20. 
 .وتحلیلھاآلي أو خلل في آالت تخزین المعلومات 

 

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. 

م) مملوكة للبنك وتعد بطاقة بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.21. 
فور طلب  أو ألحد وكالئھ  للبنك  بردھا  ویتعھد  حاملھا  لدي  أمانة 

 البنك ذلك. 
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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 

بیع 22.  عملیة  قیمة  برد  خاصة  للبنك  إشعارات  ورود  حالة  في 
بحساب  یضیف  البنك  فإن  البطاقة  بإستخدام  تمت  (مردودات) 

 صاحب البطاقة المبلغ المستحق لھ والسابق قیده علیھ.

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 disputed 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. 

األعتراض23.  مقید   عند  مبلغ  أى  علي  البطاقة  حامل  جانب  من 
ح ً علي  ملزما البنك  یكون  لن  بطاقتھ  المبلغ   ساب  قیمة  بإضافة 

حساب حامل البطاقة ما لم تكن قیمتھ قد أضیفت  المعترض علیھ إلى
المنفذ  البنك  الوطني (ش.م.م) بمعرفة  بنك اإلمارات دبي  لحساب 

 للحركة. 

24. The Bank is not obliged to enclose copies of the 
purchases documents of operation s 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. 

البنك بأن یرسل لحامل البطاقة صوراً من مستندات ال یلتزم  24. 
الشراء المنفذة بواسطة حامل البطاقة ویجوز موافاة حامل البطاقة 
مقابل   منھ  كتابي  طلب  علي  بناء  المستندات  تلك  من  بصور 

 مصروفات تقید على حساب البطاقة.

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

تتم مع حاملي 25.  التي  التلیفونیة  المحادثات  للبنك تسجیل  یحق 
 البطاقات عند أتصالھم بالبنك. 

26. The Cardholder can give special instructions to 
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 contest them in any from as 
the Cardholder is bound with all the resulting effects. 

یستطیع صاحب البطاقة إعطاء تعلیمات خاصة بتحویل مبالغ 26. 
الفورى عن أو عملیات   الخصم  ذات  بطاقتھ  بحساب  تتعلق  بنكیة 

بواسطة  البنك  إالي  تسلیمھا  أو  البرید  التلیفون،  الفاكس،  طریق 
للبنك ألي سبب من األ المطلق مندوب ویحق  لتقدیره  وفقا  سباب 

عدم  أو  الذكر  السالف  الطرق  بإحدي  المرسلة  العملیات  تنفیذ 
أو   المستندات  ھذة  صحة  من  التأكد  للبنك  یحق  كما  تنفیذھا، 
التعلیمات بكافة الوسائل التي یراھا مناسبة كما یقر صاحب البطاقة 
ویوافق ویصادق علي أن أى عملیات تتم علي الوجھ السالف الذكر  

واء من صاحب البطاقة األساسیة أو اإلضافیة تكون منتجة لكافة س
 .آثارھا وال یجوز بأى حال من األحوال

27. The Client shall commit to the instructions of the 
International (MasterCard) Organization, changes and 
amendments are an integral part of his liabilities herein. 

العالمیة 27.  المنظمة  تصدرھا  التي  بالتعلیمات  العمیل  یلتزم 
تجریھا  وتعدیالت  تغیرات  من  علیھا  یطرأ  وما  (ماستركارد) 
 المنظمة المعنیة كجزء ال یتجزأ من التزاماتھ الواردة بھذه الشروط. 

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

في حالة التعامل علي الشبكة األلكترونیة (اإلنترنت) باستخدام 28. 
دبي اإلمارات  بنك  یكون   بطاقات  العمیل  فإن  (ش.م.م)  الوطني 

عملیات التي تتم بإستخدام بطاقة مسئوالً مسئولیة كاملة عن كل ال
 العمیل علي الشبكة المذكورة دون أدني مسئولیة علي البنك. 

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. 

یخضع ھذا الطلب وما تضمنھ من تعلیمات وتعھدات للقوانین 29. 
المصریة وأي نزاع ینشأ حول تفسیره أو تنفیذه یكون النظر فیھ 

 لمحاكم القاھرة بجیع درجاتھا. 

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 

یحتفظ البنك بحقھ في تعدیل وتغییر ھذة الشروط واألحكام من 30. 
البنك  ویقوم  البطاقة  حامل  موافقة  إلي  الحاجة  دون  آلخر  وقت 

ت بإخطاره بأي تعدیل بالطریقة التي یراھا مناسبة كما تعتبر التعدیال 
المدخلة علي ھذة الشروط جرءاً ال یتجزأ منھا دون الحاجة دون 

 الحاجة إلي موافقة كتابیة من حامل البطاقة.
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these conditions are an integral part of them without a 
written approval from the Cardholder. 
31. The Cardholder under takes 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. 
80/2002 regarding the anti-money laundry in Egypt 

المالك األصلي والمستفید الوحید من 31.  بأنھ  البطاقة  یقر حامل 
إصدار البطاقة ویتعھد بعدم إیداعھ شخصیاً أو قبولھ إیداع أي مبالغ 
المعلومات  بتحدیث  ویلتزم  مشبوھة  أو  المصدر  مجھولة 

إصدار   طلب  بشأن  المقدمة  فترة  والمستندات  خالل  البطاقة 
صالحیتھا أو عند ظھور أسباب أو متغیرات تدعو لذلك، ووفقاً لما 

بشأن مكافحة غسل األموال في   2002/80تستجوبھ أحكام القانون  
 مصر

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 

یقر األجانب بقبول النسخة العربیة من إتفاقیة حامل البطاقة 32. 
وإنھ قد تم اإلطالع والحصول علي النسخة المترجمة باإلنجلیزیة 

ھذة اإلتفاقیة وتعتبر النسخة العربیة ھي األصل الذى یؤخذ بھ أمام ل
 المحاكم المصریة.

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. 

تصدر بطاقات الخصم الفوري من بنك اإلمارات دبي الوطني 33. 
(ش.م.م) لالستخدام الشخصي فقط ویحق للبنك إیقاف التعامل على 

خطار في حالة االستخدام في عملیات البطاقة أو إلغائھا دون سابق إ
الشراء أو السحب النقدي بصورة غیر طبیعیة أو أغراض تجاریة 
وذلك لتقدیر البنك أو في حالة استخدام البطاقة في عملیات محظورة  
قانونیاً أو ممنوحة بموجب قانون جمھوریة مصر العربیة وحدود  

 نك. االستخدام في الشراء والسحب النقدي المقررة من الب
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