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طلب الحصول على قرض شخصي نقدي – أصحاب األعمال الخاصة
APPLICATION FOR PERSONAL CASH LOAN - SELF EMPLOYED

Date DD-MM-YYYY التاريخ

CONTACT DETAILS  بيانات  االتصال 
Country  
Code

  رمز
الدولة

Area  
Code

  رمز منطقة
التصال Phone Number رقم الهاتف

Mobile Number 1 +971 +971 رقم الهاتف المتحرك 1

Mobile Number 2 +971 +971 رقم الهاتف المتحرك 2

Telephone Residence هاتف المنزل

Telephone Office (Extension) هاتف المكتب (تحويلة)  

Fax الفاكس

Telephone Home Country الهاتف في الوطن األم

Mobile Home Country الهاتف المتحرك في الوطن األم 

E-mail OFFICIAL الرسمي PERSONAL الشخصي البريد اإللكتروني

SMS alert required? Yes نعم No ال مطلوب خدمة التبليغ بالرسائل 
النصية القصيرة؟

ADDRESS العنوان 

Preferred Mailing Address Office المكتب Residence السكن Home Country الوطن األم إرسال البريد إلى

Building Name اسم المبنى

Flat/Unit Number رقم  الشقة/الوحدة

Landmark اقرب مبنى مميز

Area/Street المنطقة/الشارع

P.O.Box and Emirate رقم صندوق البريد

City المدينة

State (for Home Country) الوالية (للوطن األم)

Country الدولة

Zip Code الرقم/الرمز البريدي     

PERSONAL DETAILS     البيانات  الشخصية  

Title Mr./Mrs./Ms./Others اللقب

Full Name (as in 
passport/ID)

االسم الكامل (بحسب 
جواز السفر أو بطاقة الهوية)

Date of birth DD-MM-YYYY تاريخ الميالد Place of birth مكان الميالد

Nationality الجنسية  Number of 
dependants عدد الذين تعولهم

Marital status SINGLE/MARRIED الحالة االجتماعية Gender MALE/FEMALE الجنس
Mother’s Maiden 
Name

اسم األم قبل 
الزواج

UAE resident 
since DD-MM-YYYY مقيم في اإلمارات 

منذ سنة

Educational 
Qualification

Graduate خريج Post graduate دراسة عليا المؤهالت 
الدراسية

Professional مهني Others أخرى

IDENTITY DETAILS بيانات  الهوية

Type of ID
الرقم تاريخ االصدار تاريخ االنتهاء مكان االصدار

نوع الهوية
Number Date of Issue Date of Expiry Place of Issue

Passport جواز السفر

Emirates ID NA رقم بطاقة الهوية اإلماراتية

Visa NA التأشيرة

Unified Visa NA NA التاشيرة الموحدة

Khulasat-Al-Qaid NA خالصة القيد

Labour Card NA بطاقة العمل
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BUSINESS DETAILS بيانات العمل التجاري

Company Name اسم الشركة

Date of Inception تاريخ التأسيس

Trade License Number رقم الرخصة التجارية

Trade License Expiry D D M M Y Y Y Y تاريخ إنتهاء الرخصة التجارية Years of Business in UAE عدد سنوات العمل في الدولة

TYPE OF ESTABLISHMENT نوع المؤسسة

Sole Proprietorship ملكية فردية Partnership شراكة

LLC ذات مسؤولية محدودة PJSC مساهمة عامة Others أخرى

Office Type Owned مملوك Rented استئجار Lease ايجا ر  طويل  االمد نوع المكتب

Address العنوان

Country الدولة

P.O. Box and Emirate رقم صندوق البريد

Landmark أقرب عالمة مميزة

Phone 1 الهاتف 1 Extn. تحويلة 

Phone 2 الهاتف 2 Extn. تحويلة

Mobile Number رقم الهاتف المتحرك

E-mail البريد اإللكتروني

Fax Number فاكس Years at Current Address عدد سنوات اإلقامة في العنوان الحالي

Nature of Business طبيعة العمل

Industry Sector القطاع

Contact Person اسم الشخص الذي يمكن االتصال به

NAMES OF SUBSIDIARY / ASSOCIATE COMPANY أسماء الشركات التابعة/الزميلة للشركة

Subsidiary (1) الشركة التابعة (1)

Name of Company اسم الشركة

Trade License Number رقم الرخصة التجارية

Nature of Business طبيعة العمل

Asset Size قيمة الممتلكات/األصول

Ownership Percentage (%) نسبة الملكية (%)

Subsidiary (2) الشركة التابعة (2)

Name of Company اسم الشركة

Trade Licence Number رقم الرخصة التجارية

Nature of Business طبيعة العمل

Asset Size قيمة الممتلكات/األصول

Ownership Percentage (%) نسبة الملكية (%)

DETAILS OF PARTNER/DIRECTOR/PROPRIETOR بيانات الشركاء/المدراء/المالك

(First) Partner الشريك (األول) 

Ownership/Stockholder Owner مالك Partner شريك الصفة

Ownership Percentage (%) نسبة الملكية (%) Profit sharing (%) المشاركة في الربح (%)

First Name االسم Middle Name االسم الثاني

Last Name اسم العائلة

Position المنصب

Date of Birth D D M M Y Y Y Y تاريخ الميالد

Nationality الجنسية Passport Number رقم جواز السفر

Emirates ID رقم بطاقة الهوية 
اإلماراتية Phone Number رقم الهاتف 
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LOAN DETAILS تفاصيل القرض

Purpose of Loan الغاية من القرض

Loan Amount قيمة القرض Interest Rate (%) Reducing balance سعر الفائدة (%)

Installment Amount قيمة القسط Tenure فترة التسديد

Due Date (First EMI Date) D D M M Y Y Y Y تاريخ االستحقاق (تاريخ أول قسط شهري)

DETAILS OF A RELATIVE OR FRIEND بيانات القريب أو الصديق

Reference 1 (in UAE) المرجع رقم 1 (داخل اإلمارات)  Reference 2 (In UAE or Home country) المرجع رقم 2 (داخل اإلمارات أو البلد األم)

Full Name االسم الكامل  Full Name االسم الكامل

Relationship العالقة/صلة 
القرابة  Relationship العالقة/صلة القرابة

Contact number   Including country code أرقام االتصال  Contact number   Including country code  أرقام االتصال

E-mail البريد اإللكتروني  E-mail البريد اإللكتروني

INCOME DETAILS تفاصيل الدخل

Monthly Income الدخل الشهري Other Income مصدر دخل آخر

Allowances العالوات Deductions ما يقتطع منه

How are you paid? Cash نقدًا Cheque بموجب  شيك Bank Credit إيداع مصرفي كيف يتم دفع الراتب؟

ExISTINg LOANS WITH EMIRATES NBD القروض الحالية من بنك اإلمارات دبي الوطني  

Loan /Financed Amount قيمة القرض  الممّول

EMI Amount قيمة  القسط  الشهري

Balance Tenure فترة  التسديد

MODE OF REPAYMENT طريقة الدفع

Auto debit الخصم التلقائي UAEDDS برنامج الخصم المباشر

Bank Name اسم البنك
Account Number to be 
Debited

رقم الحساب الذي سيتم 
الخصم منه

(Second) Partner الشريك (الثاني)

Ownership/Stockholder Owner مالك Partner شريك الصفة

Ownership Percentage (%) نسبة الملكية (%) Profit sharing (%) المشاركة في الربح (%)

First Name االسم Middle Name االسم الثاني

Last Name اسم العائلة

Position المنصب

Date of Birth D D M M Y Y Y Y تاريخ الميالد

Nationality الجنسية Passport Number رقم جواز السفر

Emirates ID رقم بطاقة الهوية 
اإلماراتية Phone Number رقم الهاتف 

(Third) Partner الشريك (الثالث)

Ownership/Stockholder Owner مالك Partner شريك الصفة

Ownership Percentage (%) نسبة الملكية (%) Profit sharing (%) المشاركة في الربح (%)

First Name االسم Middle Name االسم الثاني

Last Name اسم العائلة

Position المنصب

Date of Birth D D M M Y Y Y Y تاريخ الميالد

Nationality الجنسية Passport Number رقم جواز السفر

Emirates ID رقم بطاقة الهوية 
اإلماراتية Phone Number رقم الهاتف 

RELATIONSHIP WITH OTHER BANkS العالقة مع بنوك أخرى

اسم البنك
Bank Name

الحساب/نوع القرض
Account/Loan 

Type

الحساب/القرض /رقم بطاقة االئتمان
Account/Loan/Credit Card Number

 عدد سنوات فتح
الحساب/ القرض

Years Held

مبلغ القسط
Installment 

Amount

 مبلغ/حد بطاقة
االئتمان

Amount/ Credit 
Card Limit
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Name:                                                                    االسم:ر 

X

Borrower Signature                             توقيع المقترض
                               

SECURITY CHEQUE DETAILS بيانات شيك الضمان

Account Number رقم الحساب

Cheque Number الشيك رقم

Drawn on (Bank) مسحوب على (بنك)

Cheque amount مبلغ الشيك 

Loan Agreement Number رقم اتفاقية القرض

Dated D D M M Y Y Y Y بتاريخ

FOR BANk USE ONLY

Application ID  Loan Account No.

Loan Amount Loan Tenure

Existing Customer with Emirates NBD? Yes No Account No.

Self employed category Self Employed Individuals Self Employed Professionals

Loan Nature New Top-up

SOURCINg: Date of Receipt Account Officer Code Source Code

RBE Code Scheme Group Bank Branch Code

Scheme Promotion DSA

Where applicable by law,Central Bank and Bank guidelines, I/We hereby 
authorize Emirates NBD Bank (PJSC) to insert the date and present the above 
mentioned undated cheque for payment if I/We default in repayment of any 
and all amounts due to the bank on the captioned account.

On repayment in full of any and all amounts due on the captioned account, 
Emirates NBD Bank (PJSC) may destroy the cheque unless I/We advise 
Emirates NBD Bank (PJSC) to return the same.

I/We understand that the Bank reserves the right to decline the application 
without the obligation of giving any reason.

نخول  أخول/  البنك..  وتوجيهات  المركزي  والمصرف   القانون  بموجب  مطبقًا  يكون  حيثما 
بموجبه بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) بوضع التاريخ على الشيك بدون تاريخ المذكور 
أعاله وتقديم الشيك للدفع في حال تخلفت/تخلفنا عن دفع أي وكل المبالغ المستحقة للبنك 

على رقم الحساب المبين.

لبنك  يجوز  بالكامل  المبين  الحساب  رقم  على  المستحقة  المبالغ  كافة  أو  أي  تسديد  عند 
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) إتالف الشيك إال إذا طلبت/طلبنا من بنك اإلمارات دبي 

الوطني (ش.م.ع.) إعادته.

أدرك/ندرك بأن البنك يحتفظ بالحق في رفض الطلب دون التزام بإبداء أي سبب.

I/We hereby apply for a personal loan on the basis of the details provided and 
confirm that the information provided is correct and complete. I/We have received 
the Terms and Conditions of the personal loan agreement  of Emirates NBD Bank 
PJSC and confirm that I/We have read and fully understood the Terms and Conditions 
and expressly agree and accept to abide and to be bound by them, whether in 
Arabic or English Language.

Subject to signing of declaration/undertaking to obtain and disclose information, 
the Borrower hereby authorizes the Bank to obtain or disclose any credit or 
financial information concerning the Borrower’s and the authorized signatory(ies)’s, 
for the purpose of this loan application, financial, credit or legal status from any 
government or semi government authority, credit bureau, or any company or 
organization whether inside or outside the United Arab Emirates which maintains 
or is supposed to maintain any credit, financial, or legal information concerning the 
Borrower or its authorized signatory(ies).

بأن  وأؤكد  المقدمة  التفاصيل  إلى  استنادا  شخصي  قرض  بطلب  بموجبه  نتقدم   / أتقدم 
القرض  وأحكام  شروط  استلمت/استلمنا  وكاملة.  صحيحة  تقديمها  تم  التي  المعلومات 
قرأت/قرأنا  بأنني/بأننا  وأؤكد/نؤكد   ش.م.ع.  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  من  الشخصي 
وفهمت/فهمنا الشروط واألحكام بالكامل وأوافق/نوافق وأقبل/نقبل صراحة التقيد وااللتزام 

بها سواء كانت بالعربية أو باإلنجليزية. 

مع مراعاة توقيع إقرار/تعهد للحصول على واإلفصاح عن المعلومات. يخول المقترض بموجبه 
البنك بالحصول على أو اإلفصاح عن أي معلومات ائتمانية أو مالية تتعلق بالمقترض والمخول/

المخولين بالتوقيع لغرض طلب القرض هذا، أو الوضع المالي أو االئتماني أو القانوني من 
أي هيئة حكومية أو شبه حكومية أو مكتب ائتمان أو أي شركة أو منظمة سواء أن كانت داخل أو 
بأية معلومات  المتحدة والتي تحتفظ أو من المفترض أن تحتفظ  العربية  خارج دولة اإلمارات 

ائتمانية أو مالية أو قانونية خاصة بالمقترض أو المخول/المخولين  بالتوقيع عنه.

I agree to waive my right to a “cooling off” period of 5 business 
days, so that my loan can be immediately processed. I agree to 
retain the option to return this loan within 7 business days, 
incase the funds were not utilized by me.

انهاء  لذا يمكن  أيام عمل،   5 التنازل عن حقي في فترة “التهدئة”  أوافق على 
اجراءات القرض الخاص بي على الفور.  أوافق على االحتفاظ بالخيار إلعادة هذا 

القرض خالل 7 أيام عمل, في حال لم يتم استخدام األموال من قبلي.

I acknowledge receiving a Key Fact Statement (KFS) of this 
product.

   أقر باستالم كشف الحقائق الرئيسية لهذا المنتج.

I understand and agree that the Bank will determine, using their internal 
policies and systems, my ability to afford this credit facility, given the 
information I have provided on my income, financial obligations, 
personal details in this application form, bank account statements, 
etc., and that which the Bank itself obtains from the Al Etihad Credit 
Bureau (AECB)/ other credit/service providers and /or entities  and/or 
government agencies.

أفهم وأوافق على أن البنك سوف يحدد، باستخدام سياساته وأنظمته الداخلية، 
قدرتي على تحمل تكاليف هذا التسهيل االئتماني، في ضوء المعلومات التي 
قدمتها بشأن دخلي والتزاماتي المالية وتافصيلي الشخصية في نموذج الطلب 
هذا، وكشوف الحساب البنكية، إلخ، والتي يحصل عليه البنك بنفسه من مكتب 
االتحاد للمعلومات االئتمانية/ ومزودي المعلومات االئتمانية/ الخدمات األخرين و/ أو 

الشركات و/ أو الوكاالت الحكومية.
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X
   توقيع المشارك في تقديم الطلب       

CO-BORROWER/gUARANTOR DETAILS

PERSONAL DETAILS البيانات الشخصية

Name االسم 

Date of Birth D D M M Y Y Y Y تاريخ الميالد Nationality الجنسية

Passport Number رقم جواز السفر Expiry Date D D M M Y Y Y Y تاريخ اإلنتهاء

Visa Number رقم التأشيرة Expiry Date D D M M Y Y Y Y تاريخ اإلنتهاء

Unified Number  رقم الرخصة
التجارية

Relationship 
with borrower الصلة بالمقترض

Emirates ID رقم بطاقة الهوية 
اإلماراتية

Khulasat-Al-
Qaid رقم خالصة القيد

Labour Card رقم بطاقة العمل Length of 
service مدة الخدمة

Employer Name/
Business Name 

/اسم صاحب العمل
 اسم الشركة

Trade Licence No. رقم الرخصة التجارية

Date of Inception D D M M Y Y Y Y تاريخ التأسيس Expiry Date D D M M Y Y Y Y تاريخ اإلنتهاء

P.O. Box .ص.ب Emirate اإلمارة

Address Details بيانات العنوان

Mobile Number Number including area code رقم الهاتف المتحرك Phone Number including area code الهاتف

Bank Name اسم البنك

Account Number رقم الحساب

Date  DD-MM-YYYY التاريخ

INCOME DETAILS بيانات الدخل

Monthly Income الدخل الشهري Other Income مصدر دخل آخر

Allowances العالوات Deductions ما يقتطع منه

How are you paid? Cash نقدًا Cheque بموجب  شيك Bank Credit إيداع مصرفي كيف يتم دفع الراتب؟

CO-BORROWER المقترض المشترك GUARANTOR الضامن

RELATIONSHIP WITH OTHER BANkS العالقة مع بنوك أخرى
اسم البنك

Bank Name
الحساب/نوع القرض

Account/Loan Type
الحساب/القرض /رقم بطاقة االئتمان

Account/Loan/Credit Card Number
 عدد سنوات فتح
الحساب/ القرض

Years Held

مبلغ القسط
Installment 

Amount

مبلغ/حد بطاقة االئتمان
Amount/ Credit Card 

Limit

I agree to waive my right to a “cooling off” period of 5 business days, so that my loan 
can be immediately processed. I agree to retain the option to return this loan within 
7 business days, incase the funds were not utilized by me.

أوافق على التنازل عن حقي في فترة “التهدئة” 5 أيام عمل، لذا يمكن انهاء اجراءات القرض الخاص بي على 
الفور.  أوافق على االحتفاظ بالخيار إلعادة هذا القرض خالل 7 أيام عمل, في حال لم يتم استخدام األموال من 

قبلي.

I acknowledge receiving a Key Fact Statement (KFS) of this product.     أقر باستالم كشف الحقائق الرئيسية لهذا المنتج .         

I understand and agree that the Bank will determine, using their internal policies and 
systems, my ability to afford this credit facility, given the information I have provided on my 
income, financial obligations, personal details in this application form, bank account 
statements, etc., and that which the Bank itself obtains from the Al Etihad Credit Bureau 
(AECB)/ other credit/service providers and /or entities  and/or government agencies.

أفهم وأوافق على أن البنك سوف يحدد، باستخدام سياساته وأنظمته الداخلية، قدرتي على تحمل تكاليف هذا 
التسهيل االئتماني، في ضوء المعلومات التي قدمتها بشأن دخلي والتزاماتي المالية وتافصيلي الشخصية 
في نموذج الطلب هذا، وكشوف الحساب البنكية، إلخ، والتي يحصل عليه البنك بنفسه من مكتب االتحاد 

للمعلومات االئتمانية/ ومزودي المعلومات االئتمانية/ الخدمات األخرين و/ أو الشركات و/ أو الوكاالت الحكومية.

DETAILS OF ExISTINg LOANS WITH EMIRATES NBD بيانات القروض الحالية من بنك اإلمارات دبي الوطني

Loan /Financed Amount قيمة القرض  الممّول EMI Amount قيمة  القسط  الشهري

Balance Tenure فترة  التسديد

I/We hereby apply for a personal loan and/or overdraft facility on the basis of the details provided 
and confirm that the information provided is correct and complete. I/We have received the Terms 
and Conditions of the personal loan and/or overdraft Agreement  of Emirates NBD Bank PJSC and 
confirm that I/We have read and fully understood the Terms and Conditions and expressly agree 
and accept to abide and to be bound by them, whether in Arabic or English Language.
The guarantor hereby discloses all credit or financial information concerning his/her financial 
status.
I/We hereby irrevocably and unconditionally guarantee the due and punctual performance of 
the above obligation and undertake to pay at the first written demand by the Bank.
I/We understand that the Bank reserves the right to decline the application without the 
obligation of giving any reason.

أتقدم / نتقدم بموجبه بطلب قرض شخصي و/أو تسهيالت سحب على المكشوف استنادا إلى التفاصيل المقدمة 
و/ الشخصي  القرض  وأحكام  شروط  استلمت/استلمنا  وكاملة.  صحيحة  تقديمها  تم  التي  المعلومات  بأن  وأؤكد 
بأنني/بأننا قرأت/قرأنا  وأؤكد/نؤكد   الوطني ش.م.ع.  دبي  اإلمارات  بنك  المكشوف من  على  السحب  اتفاقية  أو 
وفهمت/فهمنا الشروط واألحكام بالكامل وأوافق/نوافق وأقبل/نقبل صراحة التقيد وااللتزام بها سواء كانت بالعربية 

أو باإلنجليزية. 
يكشف الكفيل بموحبه عن كافة المعلومات االئتمانية أو مالية الخاصة بوضعه المالي. 

أتعهد/نتعهد بااللتزام بما جاء سابقًا دون قيد أو شرط كما أتعهد/نتعهد بدفع المبلغ المستحق عند أول مطالبة خطية 
من البنك.

أدرك/ندرك بأن البنك يحتفظ بالحق في رفض الطلب دون التزام بإبداء أي سبب.

 Co-Borrower/Guarantor Signature     

بيانات المقترض المشترك/الضامن
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The above account holder (hereinafter referred to as the “Customer”/ 
“Borrower”) hereby entitles and authorizes Emirates NBD Bank PJSC 
(the “Bank”) to obtain, from time to time, my/our credit report from 
the Al Etihad Credit Bureau and any other source of information for the 
purposes of assessing my/our creditworthiness and determining my/our 
eligibility for any products, banking services or credit facilities offered 
by the Bank, including but not limited to any renewals, amendments, 
restructurings, extensions or enhancements thereto. The Customer/
Borrower also authorizes the Bank to provide such information as may 
be required under applicable law and regulations to obtain any such 
credit report. This Undertaking shall remain in force and effect and 
may not be terminated or amended without the Bank’s prior written 
consent.

This Undertaking shall be governed by the laws of the United Arab 
Emirates (the “UAE”), and any dispute arising between the Bank and 
the Customer / Borrower with regards to this Undertaking shall be 
subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the UAE.

صاحب الحساب أعاله (يشار إليه هنا فيما بعد بـ “العميل”/ “المقترض”) 
(“البنك”)  ع  م  الوطني ش  دبي  اإلمارات  بنك  يخول ويفوض  بموجبه 
بنا من مكتب  الخاص بي/  االئتمان  تقرير  للحصول، من حين آلخر، على 
االتحاد االئتماني وأي مصدر معلومات آخر ألغراض تقييم جدارتي/ جدارتنا 
أو  مصرفية  خدمات  منتجات،  ألي  أهليتنا  أهليتي/  وتحديد  االئتمانية 
دون حصر، ألي  لكن  ذلك،  ويشمل  البنك،  قبل  من  ائتمانية  تسهيالت 
عليها. يفوض  تحسينات  أو  تمديدات  إعادة هيكلة،  تعديالت،  تجديدات، 
تكون  حسبما  المعلومات  تلك  لتزويد  البنك  المقترض  العميل/  كذلك 
مطلوبة بموجب القانون المطبق واللوائح للحصول على أي تقرير ائتمان 
من هذا القبيل. يبقى هذا التعهد ساري المفعول والنفاذ وال يجوز إلغاءه 
البنك.  من  المسبقة  الخطية  الموافقة  دون  تعديله  أو 

يحكم هذا التعهد بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة (“أ.ع.م.”)، 
التعهد  بهذا  يتعلق  فيما  المقترض  والعميل/  البنك  بين  ينشأ  نزاع  وأي 
المتحدة. العربية  الحصري لمحاكم اإلمارات  القضائي  يخضع لالختصاص 

                              Borrower Signature توقيع المقترض 

X

CIF Number رقم العميل 

Name of the customer اسم العميل 

 تعهد وموافقة بالحصول على معلومات والكشف عنها (يشار إليها فيما يلي بـ “التعهد)
UNDERTAkINg AND APPROVAL TO OBTAIN AND DISCLOSE INFORMATION 

(HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “UNDERTAkINg“)



12.21 Ver 6NE06FRM0485 (Page 7 of 15) بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.( هو بنك مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
Emirates NBD Bank )P.J.S.C.( is licensed by the Central Bank of the UAE. 

CUSTOMER CONSENT FORM FOR RELEASE OF STATEMENT OF ACCOUNT
نموذج موافقة عميل على اإلفصاح عن كشف حساب

 ...................................................................
 Signature

 ...................................................................
       التوقيع 

Why consent is needed and how the information will be used.  لماذا هناك حاجة للموافقة وكيف سيتم استخدام المعلومات      

Your consent (permission) for us to obtain and share your account 
information, including the transaction details for the identified period, is 
needed for the purposes listed and explained below. The information 
provided will be shared and retained in accordance with applicable law 
concerning data security and privacy protections. The information you 
authorize us to obtain and share will be used determine your eligibility 
for the product. You understand that some services may not be available 
to you unless you consent to share/release information as stated in this 
Authorization.

لنا للحصول على معلومات حول حسابك ومشاركتها، بما  إن موافقتك (تصريحك) 
أدناه.  والموضحة  المذكورة  لألغراض  المحددة،  للفترة  المعاملة  تفاصيل  ذلك  في 
ستتم مشاركة المعلومات المقدمة واالحتفاظ بها وفقًا للقانون المعمول به فيما 
يتعلق بأمن البيانات وحماية الخصوصية. سيتم استخدام المعلومات التي تصرح لنا 
بالحصول عليها ومشاركتها لتحديد مدى أهليتك للمنتج. أنت تدرك أن بعض الخدمات 
كما هو  المعلومات  إذا وافقت على مشاركة/اإلفراج عن  إال  لك  متاحة  تكون  قد ال 

مذكور في هذا التفويض.

Customer Consent Form for Release of Statement of Account نموذج موافقة العميل على اإلفصاح عن كشف حساب

CONSENT (Permission upon signing this consent form)
By signing this form, you consent (permission) to “Emirates NBD Bank 
(PJSC)“to request for your statement of account through the Central 
Bank of the United Arab Emirates, from your bank (as can be identified 
by the account number IBAN) and also for your bank to provide this 
information through the Central Bank of the United Arab Emirates, 
without taking additional consent.

مـوافقة (إذن عند توقيع نموذج الموافقة هذا) بتوقيعك على هذا النموذج، أنت 
(ش.م.ع.)”                                                        الوطني  دبي  اإلمارات  لـ”بنك  (تصريح)  موافقة  تعطي 
لطلب كشف الحساب الخاص بك من خالل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، من البنك الذي تتعامل معه (حسبما يمكن تحديده بموجب رقم الحساب  
IBAN) وأيضًا بالنسبة للبنك الذي تتعامل معه لتقديم هذه المعلومات من خالل 
موافقة  على  الحصول  دون  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  المركزي  المصرف 

إضافية.

Date DD-MM-YYYY التاريخ

Identity Document Used وثيقة  الهوية المستخدمة

Name as per document االسم حسب الوثيقة

Account Number A E رقم الحساب

Statement period فترة كشف الحساب

   “ أدرج صفحة الصورة الخاصة بمستند التعريف المستخدم “                                                                                
“Insert the photo page of the identification document used“

For official use لالستخدام الرسمى

Product Id معرف المنتج

Product Description وصف المنتج

Reference Number رقم المرجع

FTS ID as obtained
معرف خدمة التتبع المالي
 FTS كما تم الحصول عليه

By signing the below, I consent to the (one time) release of my account 
statement exclusively for the purpose stipulated in this Consent Form.                                                                           

من خالل التوقيع أدناه، أوافق على إصدار (مرة واحدة) كشف حسابي حصريًا للغرض 
المنصوص عليه في نموذج الموافقة هذا.
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LOAN AgREEMENT FOR SELF EMPLOYED INDIVIDUALS
اتفاقية الحصول على قرض ألصحاب األعمال الخاصة

Application ID ____________________________________________________________

Loan Account Number ___________________________________________________

This Agreement is made on this day ___________/____________/____________
between:
First: Emirates NBD PJSC with its address at   PO Box 777 Dubai  represented 
in this Agreement by _______________________________ referred to hereinafter 
as the “Bank”
Second: ______________________________________________________________________

Trade License No ___________________________________________ with his address 
at: ______________________________________ referred to hereinafter as the 
“Borrower”
Whereas the Borrower has applied to obtain a Loan from the Bank. 

And whereas the Bank has agreed to grant the Borrower a Loan in 
accordance with the terms and conditions stipulated in this Agreement 
referred to hereinafter as the “Loan”;

The two parties have agreed as follows:
Loan Details
The principal amount of the Loan granted by the Bank is AED 
_________________________________________________________________________________
the interest rate is ______________ % per annum

Repayment of the Loan and Interests
The Borrower undertakes to repay the principal amount of the Loan 
amounting to AED _________________  in ________________  monthly installments 
with the amount of AED _______________ for each installment.

The first installment shall be due on __________________ and the last 
installment shall be due on ________________

Any unpaid amounts due from the Borrowers shall be added to the last 
installment.

The Borrower  authorizes the Bank  to debit his bank account maintained 
with the Bank and /or provide the Bank with UAE Direct Debit Authority 
for the payment of   the  installments of the Loan  due every month and 
the interest accrued on the Loan  on a monthly basis and any other fees, 
charges and interest on late payments or other amounts which from time 
to time become due from the Borrower to the Bank . 

The Borrower further agree to  repay all or part of the Loan earlier than 
the repayment period agreed with  the Bank  in such  case the Borrower  
agree to pay interest on the settlement amount plus a prepayment fee at 
the prevailing rate set out in at the Bank schedule of charges which may 
be amended by the Bank at  any time without serving a notice to the 
Borrower

Terms and Conditions

Article (1) Disbursement of the Loan
The principal Loan shall be credited to the account of the Borrower 
upon the completion of all the securities contained in Article (2) of this 
Agreement.

Article (2)  Securities
As a guarantee and security for settling the Loan, interests, 
commissions, fees, and any other amounts become due under this 
Agreement, the Borrower commits and undertakes as follows:

رقم الطلب   __________________________________________________________________ 

رقم حساب القرض  __________________________________________________________

تم إبرام هذه االتفاقية بتاريخ اليوم _________/___________/___________
 بين كل من:

أواًل: بنك االمارات دبى الوطنى (ش.م.ع)  عنوانه: دبى ص.ب 777  ويمثله 
بـ  بعد  فيما  إليه  ويشار  االتفاقية:______________________  هذه  على  بالتوقيع 

“البنك“.

ثانيًا : ___________________________________________________________________

رخصة تجارية  رقم: ______________________________________________________

عنوانها : _____________________________ ويشار إليها  فيما بعد بـ ”المقترض”.

حيث تقدم المقترض بطلب إلى البنك للحصول على قرض 

واألحكام  الشروط  وفق  قرضًا  المقترض  منح  على  وافق  البنك  أن  وحيث 
المنصوص عليها في هذه االتفاقية، ويشار اليه فيما بعد بـ “القرض“.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
تفاصيل القرض

مبلغ أصل القرض الممنوح من البنك: ____________________________ درهم.

سعر الفائدة __________________% سنويا.

سداد القرض والفوائد
يلتزم المقترض بسداد أصل القرض البالغ ______________________ درهم على 
____________________ قسطا شهريا بقيمة ________________ درهم لكل قسط .

يستحق القسط األول في ______________________

 والقسط األخير في ____________________________

تضاف إلى قيمة القسط األخير أية مبالغ قد تستحق على المقترض بموجب 
هذه االتفاقية ولم يتم سدادها.

و/أو  البنك  لدى  به  المحتفظ  بأن يخصم من حسابه  البنك  المقترض  يفوض 
المباشر لسداد أقساط  للبنك تفويضًا بموجب نظام اإلمارات للخصم  يقدم 
على  القرض  على  المترتبة  والفائدة  شهر  كل  مستحقة  تكون  التي  القرض 
أو  المتأخرة  الدفعات  على  وفوائد  أخرى  وتكاليف  رسوم  وأي  أساس شهري 

مبالغ أخرى تصبح مستحقة من وقت آلخر للبنك من قبل المقترض.   

يوافق المقترض كذلك على سداد كل أو جزء من القرض قبل فترة السداد 
المتفق عليها مع البنك وفي هذه الحالة يوافق المقترض على أن يدفع فائدة 
على مبلغ التسوية مع رسم سداد بالسعر السائد المبين في جدول الرسوم 
الخاص بالبنك والذي قد يتم تعديله من طرف البنك في أي وقت دون توجيه 

إخطار للمقترض 

الشروط واألحكام

المادة (1) صرف مبلغ القرض
جميع  استكمال  بعد  المقترض  حساب  في  القرض  أصل  مبلغ  إيداع  يتم 

الضمانات المبينة في المادة (2) من هذه االتفاقية. 

المادة  (2) الضمانات  

ضمانا وتأمينا لسداد القرض والفوائد والعموالت والرسوم وأية مبالغ أخرى 
قد تستحق بموجب هذه االتفاقية يلتزم المقترض ويتعهد بما يلي:
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1. Provide the bank with a letter from the Borrower’s   in a format 
acceptable by the Bank, pursuant to which the specify the 
Borrower income and financial status.  

2. In the event the Loan is granted against personal guarantee, 
the Borrower undertakes to provide the Bank with the Personal 
Guarantee Form approved by the Bank and signed by the 
guarantor(s).

3. Any other securities requested by the Bank from time to time at 
the Bank sole discretion.

Article (3) Interests, Commissions and Fees
1. All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added 

Tax or any other similar sales tax (VAT). The Borrower hereby 
agrees to pay an amount in respect of any applicable VAT.

2. The interest shall be calculated on the daily balance of the 
drawn and unpaid amounts of the Loan from the date of 
withdrawal based on actual number of days lapsed and a 365 
day year, to be paid at the end of each month.

3. The Bank shall have the right, from time to time, at its own 
discretion, and in light of the market prevailing interest rates, 
to amend the interest rate upon notifying the Borrower about 
the same in writing. The amended interest rate shall be 
applicable on the Loan after the lapses of thirty days from the 
date of the notice without the need to obtain the approval of 
the Borrower.

4. The Bank shall charge the commissions, fees, and expenses 
incurred on the Loan as per the Bank sole discretion.

Article (4)  Events of Default
The Loan shall elapse and all the installments, interests and any 
other fees and expenses shall become due and payable immediately 
without having to give any notification or any court ruling and 
without prejudice to any other rights of the Bank according to this 
Agreement or in accordance with the law in the event of occurrence 
of any of the listed below events:

1. If the Borrower’s trade license has been cancelled, suspended or 
terminated for any reason.

2. If the  Borrower ceased or stop doing his business.
3. If the Borrower violated any of its undertakings or obligations 

arising from this Agreement.
4. If the Borrower failed to pay one installment or more of the 

Loan  monthly installments on due dates. 
5. If, at any time, the information or documents submitted by the 

Borrower to the Bank appeared to be incorrect or any of the 
acknowledgments or the undertakings submitted by him or 
provided for in this Agreement is invalid.

6. If the Borrower and/or any of his guarantors stopped the 
payment of his indebtedness or meet his financial obligations 
to any body or the Bank received information indicating his 
insolvency or the insolvency of any of his guarantors in paying 
his obligations.

7. If any legal proceedings are filed against the Borrower and/or 
any of his guarantors by any person or body.

8. If the Bank notices that there are grounds which could lead 
(immediately or over time) to the inability of the Borrower and/
or any of his guarantors to fulfill his obligations towards the 
Bank.

9. Changing the legal status of the Borrower , merger with other 
entities or without obtaining the Bank prior written approval.

10. The Borrower becomes insolvent or bankrupt or a receiver is 
appointed for whole or any part of its business assets or 
undertakings or an order of a competent court is made for the 
bankruptcy of the Borrower .

Article (5) general Provisions
1. All accounts of any kinds or name currently opened or will be 

opened in the future in whatever currency in the name of the 
Borrower with the Bank or any of its branches shall be securing 
each other and the Bank may set off any amounts due to the 
Bank from the Borrower from any funds pertain to the 
Borrower with the Bank or any of its branches.

2. If any amount falls due in a non business day, the payment shall 
be made the following day and if the following day is not a 
business day or falls in another month the payment shall be 
made in the day before the due date. The business day means 
any day in which banks operating in the United Arab Emirates 
are open for dealing.

3. The Bank’s books and records shall be final and conclusive 
evidence in all matters relating to the Loan, and the Borrower 
may not object the information contained therein or challenge 
their validity.

4. The non-exercise of the Bank of any of its rights or delay in the 
exercise shall not detract it from this right, nor considered as a 
waiver for realization of the terms and conditions set out in 
this Agreement.

5. The Bank shall have the right to delegate advocates and 
collection agents (inside the UAE or abroad) to follow up the 
collection of any amounts due to the Bank from the Borrower. 
The Borrower authorizes the Bank to provide them with any 
information or documents relating to the accounts of the 
Borrower. The advocates and collection agents shall have the 
right to take any appropriate action on behalf of the Bank for 

موافاة البنك بكتاب  وفق صيغة تكون مقبولة للبنك تبين دخل المقترض . 1
والوضع المالى الخاص به .

بموافاة . 2 المقترض  يلتزم  شخصية،  كفالة  مقابل  القرض  منح  حالة  في 
البنك بنموذج الكفالة الشخصية المعتمد لدى البنك موقعا من الكفيل /

الكفالء.
البنك . 3 تقدير  حسب  آلخر  وقت  من  البنك  يطلبها  اخرى  ضمانات  اية  

المطلق .

المادة (3) الفوائد والعموالت والرسوم

كافة الرسوم، العموالت واألتعاب مستثناة من ضريبة القيمة الُمضافة . 1
أن  على  بموجبه  الُمقترض  يوافق  مماثلة.  أخرى  مبيعات  ضريبة  أى  أو 

يسدد مبلغ ما بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة معمول بها.
وغير . 2 المسحوبة  للمبالغ  اليومي  الرصيد  معدل  على  الفائدة  تحتسب 

المسددة من القرض من تاريخ سحبها على أسـاس عـدد األيام الفعلية 
المنقضية وعلى أساس أن السنة 365 يوما، وتسدد بشكل مستقل في 

نهاية كل شهر.
الفائدة . 3 أسعار  ضوء  وفي  تقديره  وحسب  آلخر،  وقت  من  للبنك  يحق 

كتابيا  المقترض  إشعار  بعد  الفائدة  سعر  تعديل  السوق  في  السائدة 
بذلك، ويطبق سعر الفائدة المعدل على القرض بعد مرور ثالثين يوما 

من تاريخ اإلشعار دون الحاجة للحصول على موافقة المقترض.

على . 4 المترتبة  المصاريف  و  والرسوم  العموالت  استيفاء  للبنك  يحق 
القرض حسب تقدير البنك المطلق  

المادة (4) حاالت اإلخالل
يسقط أجل القرض وتصبح جميع األقساط والفوائد وأية رسوم ومصروفات 
أخرى مستحقة وواجبة السداد فورًا دون الحاجة إلى توجيه إشعار أو الحصول 
لهذه  وفقًا  للبنك  أخرى  حقوق  بأية  اإلخالل  ودون  قضائي  حكم  أي  على 

االتفاقية أو وفقًا للقانون في حالة وقوع أي من الحاالت المذكورة أدناه:

إذا تم إنهاء او الغاء او ايقاف  الرخصة التجارية الخاصة بالمقترض ألي . 1
سبب

إذا توقف المقترض عن ممارسة اعماله .. 2
إذا أخل المقترض بأي من تعهداته أو إلتزاماته الناشئة عن هذه االتفاقية.. 3
الشهرية . 4 األقساط  من  اكثر  أو  قسط  سداد  عن  المقترض  تخلف  إذا 

للقرض  فى مواعيد استحقاقها.

المستندات . 5 أو  البيانات  عدم صحة  األوقات  أي وقت من  تبين في  إذا 
التي قدمها المقترض إلى البنك أو عدم صحة أي إقرار أو تعهد مقدم 

منه أو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
الوفاء . 6 أو  ديونه  سداد  عن  كفالئه  من  أي  و/أو  المقترض  توقف  إذا 

بإلتزاماته المالية ألية جهة أو وردت إلى البنك معلومات تفيد بتعسره أو 
تعسر أي من كفالئه في سداد إلتزاماته.

إذا اتخذت أي إجراءات قانونية من قبل أي شخص أو جهة ضد المقترض . 7
و/أو أي من كفالئه.

إذا رأى البنك أن هناك من األسباب ما قد يؤدي (فورًا أو الحقا) إلى عدم . 8
المقترض و/أو أي من كفالئه من الوفاء بإلتزاماته تجاه البنك. تمكن  

تغيير الشكل القانونى للمقترض أو  االندماج مع مؤسسات أخرى أو دون . 9
الحصول على موافقة البنك الكتابية المسبقة .

حارس . 10 تعيين  حالة  فى  او  مفلسًا  او  معسرا  المقترض  يصبح  عندما 
قضائى على كل أو أى جزء من موجودات اعماله أو تعهداته او صدور أمر 

من محكمة مختصة بافالس المقترض .
المادة (5) أحكام عامة 

عملتها . 1 كانت  ومهما  مسمى  أي  أو  نوع  أي  من  الحسابات  جميع  تعتبر 
المفتوحة حاليًا أو التي تفتح مستقباًل بإسم المقترض لدى البنك أو أي 
أية  بين  المقاصة  إجراء  للبنك  ويجوز  البعض  بعضها  فروعه ضامنة  من 
مبالغ قد تكون مستحقة للبنك على المقترض وأي أموال تكون للمقترض 

لدى البنك وأي فرع من فروعه.

إذا استحق أي مبلغ في يوم ليس من أيام العمل يتم الدفع في اليوم . 2
التالي له فإذا كان اليوم التالي ليـس بيوم عمل أو يقع في شهر آخر يتم 
الدفع في يوم العمل السابق لتاريخ االستحقاق. ويقصد بيوم العمل أي 
مفتوحة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  البنوك  فيه  تكون  يوم 

للتعامل.

تكون دفاتر البنك وسجالته حجة نهائية وقاطعة في كل ما يتعلق بالقرض . 3
وال يجوز للمقترض اإلعتراض على ما ورد فيها من بيانات أو الطعن في 

صحتها.

ال يؤدي عدم ممارسة البنك ألي حق من حقوقه أو التأخر في ممارسته . 4
الشروط  إعمال  عن  منه  تنازاًل  يعد  وال  الحق  هذا  من  اإلنتقاص  إلى 

واألحكام الواردة في هذه االتفاقية.
خارج . 5 أو  داخل  (سواء  التحصيل  ووكالء  المحامين  تفويض  للبنك  يحق 

الدولة) لمتابعة تحصيل أية مبالغ مستحقة للبنك في مواجهة المقترض، 
ويفوض المقترض البنك بتزويدهم بأية معلومات أو مستندات تتعلق 
إجراءات  أية  إتخاذ  التحصيل  ووكالء  للمحامين  يحق  المقترض.  بحسابات 
مناسبة نيابة عن البنك للقيام بمهمتهم بما في ذلك اإلتصال بالمقترض.



12.21 Ver 6NE06FRM0485 (Page 10 of 15) بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.( هو بنك مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
Emirates NBD Bank )P.J.S.C.( is licensed by the Central Bank of the UAE. 

the purpose of carrying out their mission which includes 
contacting the Borrower.

6.    The Borrower shall be responsible of all the fees, legal and 
administrative expense and legal fees incurred by the Bank in 
case of filing any legal proceedings against the Borrower to 
satisfy its rights provided for in this Agreement.

7.     In the event the Loan is granted to more than one Borrower, the 
Borrowers shall be jointly and severally responsible for the pay-
ment of all obligations under the Loan. The Bank shall have the 
right, at its absolute discretion, to request them singly or jointly 
as it deems appropriate to fully settle the Loan, the interests and 
any other dues.

8.    The Borrower may not assign or transfer to third parties any of 
his rights or obligations under this Agreement without obtain-
ing the prior written consent of the Bank. The Borrower agrees 
that the Bank shall have the absolute right to assign or transfer 
any of its rights and obligations under this Agreement in addi-
tion to mortgages, guarantees, or any other securities to any 
authority without having to obtain the Borrower’s consent on 
such assignment or transfer.

9.    This Agreement is made in both Arabic and English and in the 
event of any contradiction between the two texts, the text 
written in Arabic language shall prevail. 

Article (6)  Life insurance
The Borrower , the Borrower shareholders ,owners or the guarantors 
of the Borrowers hereby agrees that the Bank will obtain, but not 
obliged to do so, a life insurance policy and disability insurance for 
the Borrower shareholder, owners and guarantors in accordance 
with the terms of life insurance and disability insurance program as 
amended or cancelled as per the Bank absolute discretion from time 
to time. The proceeds of such policy shall be used only to settle the 
Loan and the remaining Loan amount, if any, in addition to the 
interests and any other amounts due shall be paid by the Borrower 
or his heir or successors, as the case may be. The Borrower 
undertakes to pay the insurance premium monthly on the Loan 
installment due date unless the Borrower wishes to pay the 
insurance expenses fully in advance. The Borrower relieves the Bank 
from any liability in the event of the inability of the Bank for any 
reason to insure the Loan or obtain life insurance policy of the 
Borrower.
Article (7) Applicable law and competent courts
This Agreement is subject to and shall be construed pursuant to the 
applicable laws of the United Arab Emirates and the applicable law 
of the Emirate in which the Loan account is opened as the case may 
be. In the event of any dispute arising in relation to this Agreement, 
the courts of the emirate in which the Loan account is opened shall 
have jurisdiction provided that the Bank may, if it deems 
appropriate, bring proceedings in any other jurisdiction, inside or 
outside the United Arab Emirates.

Article (8) Notices and Correspondence 
All notices and correspondence between the parties to this 
Agreement shall deem valid and binding when in writing and 
addressed to the addresses mentioned at the beginning of this 
Agreement by registered mail or hand delivery with acknowledgment 
of receipt unless any of the two parties notify the other party in 
writing of the change of his address.

Article (9) Validity of the Agreement
This Agreement shall be valid, executed with all its terms and 
conditions, and binding upon the two parties and their successors 
from date of signing and remain valid till the payment of all the 
Borrowers liabilities towards the Bank.

وأتعاب  واإلدارية  القضائية  والمصروفات  الرسوم  كافة  المقترض  يتحمل   .6
المحامين التي يتكبدها البنك في حالة قيامه باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد 

المقترض الستيفاء حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية

مسئولين  المقترضون  يكون  مقترض،  من  ألكثر  القرض  منح  حالة  في   .7
مجتمعين ومنفردين عن سداد جميع اإللتزامات المترتبة على القرض، ويحق 
مطالبتهم  أو  منفردا  منهم  أي  مطالبة  المطلق  تقديره  وحسب  للبنك 
مجتمعين وفق ما يراه مناسبا للقيام بتسوية القرض كامال مع الفائدة وأي 

مستحقات أخرى

ال يحق للمقترض أن يتنازل أو يحيل للغير أي من حقوقه أو إلتزاماته الناشئة   .8
عن هذه االتفاقية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك. 
يوافق المقترض على أن للبنك مطلق الحق في التنازل عن أو تحويل أي من 
حقوق البنك وإلتزاماته الناشئة عن هذه االتفاقية باإلضافة إلى الرهونات 
والكفاالت وأية تأمينات أخرى إلى أية جهة دون الحاجة للحصول على موافقة 

المقترض على ذلك التحويل أو التنازل.

أي  وجود  حالة  وفي  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  االتفاقية  هذه  تحرير  تم   .9
تعارض بين النصين يتم إعتماد النص باللغة العربية.

المادة (6) التأمين على الحياة
يوافق المقترض أو مساهمي المقترض أو المالكين أو الضامنون بموجبه 
تأمين  وثيقة  بالحصول على  بذلك،  ملزما  يكون  أن  دون  البنك،  قيام  على 
على حياة المقترض وضد العجز مساهمي المقترض والمالكين والضامنون 
وذلك وفق الشروط المتعلقة ببرنامج التأمين على الحياة والتأمين ضد العجز 
كما يتم تعديلها أو إلغاؤها من وقت آلخر حسب تقدير البنك المطلق. ويتم 
استخدام عوائد هذه الوثيقة فقط لسداد القرض على أن يتم سداد باقي 
القرض إن وجد والفوائد وأية مبالغ مستحقة أخرى من المقترض أو ورثته كما 
يكون الحال. يلتزم المقترض بسداد أقساط التأمين شهريا بتاريخ استحقاق 
أقساط القرض إال إذا رغب المقترض بسداد مصاريف الـتأمين كاملة مقدما. 
يعفي المقترض البنك من أي مسئولية فى حال عدم تمكن البنك ألي سبب 
التأمين على القرض أو الحصول على وثيقة تأمين على  من األسباب من 

حياة المقترض.

المادة (7) القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة
اإلمارات  دولة  في  السارية  للقوانين  وفقًا  وتفسر  االتفاقية  هذه  تخضع 
العربية المتحدة والقانون المطبق في اإلمارة المفتوح فيها حساب القرض 
فإن   ، االتفاقية  بهذه  يتعلق  نزاع  أي  نشوء  حالة  وفي  الحال.  واقع  حسب 
لمحاكم اإلمارة المفتوح فيها حساب القرض االختصاص القضائي للنظر في 
ذلك النزاع على أنه يجوز للبنك - إذا رأى ذلك مناسبًا - أن يقوم باتخاذ إجراءات 

قانونية أمام أي محاكم أخرى داخل أو خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

المادة (8) اإلخطارات والمراسالت 
تكون كافة اإلخطارات والمراسالت بين طرفي هذه االتفاقية صحيحة وملزمة 
االتفاقية  المبينة في صدر هذه  العناوين  إلى  مكتوبة ووجهت  كانت  متى 
التوقيع باإلستالم ما لم  باليد مقابل  بموجب خطابات مسجلة أو بالتسليم 

يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف اآلخر كتابة بتغيير عنوانه .

المادة (9) سريان االتفاقية
تسري هذه االتفاقية ويتم تنفيذها بكافة شروطها وأحكامها وتكون ملزمة 
لطرفيها وخلفائهما اعتبارًا من تاريخ توقيعها وتظل سارية حتى سداد كامل 

إلتزامات المقترض تجاه البنك.

X

      Co-Borrower Signature   توقيع المشارك في تقديم الطلب       

X

توقيع الضامن
                               

guarantor Signature

X
Borrower Signature (Authorised signatory/ies)توقيع المقترض (المفوض/المفوضين بالتوقيع)

X
توقيع البنك (بالنيابة عن بنك اإلمارات دبي الوطني 

(ش م ع))
Bank Signature (For and on behalf of Emirates NBD 
Bank (PJSC))
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عرض مبدئي - بطاقة مجانية للعام األول
PRE-QUALIFIED CREDIT CARD APPLICATION FORM 

FinnOne Tracker Number CIF ID

Please specify your choice of card: يرجى تحديد إختيار بطاقة:

generic Card Titanium** تيتانيوم** Platinum** بالتينوم** Infinite* إنفينيت* بطاقة عامة

Co-branded 
Card

dnata World** دناتا ورلد** Skywards 
Infinite*

سكاي واردز 
إنفينيت*

Marriott 
Bonvoy** 

ماريوت 
بونفوي**

بطاقة مشتركة

dnata 
Platinum**

دناتا  
بالتينوم**

Skywards 
Signature*

سكاي واردز 
سيجنيتشر *

Manchester 
United**

مانشستر 
يونايتد **

Go4it 
Platinum*

بطاقة انطلق 
معهالبالتينية* Go4it Gold* بطاقة انطلق 

معها الذهبية* Webshopper** بطاقة التسوق 
عبر اإلنترنت**

U By Emaar 
Infinite**

U من إعمار -  
إنفينيت**

U By Emaar 
Family**

U من إعمار -   
العائلية**

U By Emaar 
Signature**

U من إعمار 
-   سيغنتشر**

Diners (DUO) 
Platinum*

داينرز بالتينوم 
*“DUO”

LuLu 247 
Platinum**

لولو 247  
بالتينوم**

LuLu 247 
Titanium**

لولو 247 
تيتانيوم** 

Business 
Credit Card

البطاقة 
اإلئتمانية 

لألعمال

Business Rewards 
Signature Credit 
Card

بطاقة مكافآت 
سيغنتشر  

االئتمانية لألعمال
Visa Flexi فيزا فليكسي

* Visa Card / **Master Card                                                                      بطاقة فيزا / **بطاقة ماستر كارد *

Full Name (as in 
passport/ID)

First Name Middle Name االسم األول Last Name االسم الثاني  اسم العائلة
االسم الكامل (بحسب 

جواز السفر أو بطاقة 
الهوية)

Name (as you would like  it on the card) االسم (كما ترغب أن يظهر على البطاقة)

Mother’s maiden name (a security feature)  اسم  األم قبل الزواج (أمان أكثر)
Mailing Address العنوان البريدي

Office Tel No. رقم هاتف المكتب Fax No. رقم الفاكس

Mobile No. رقم الهاتف المتحرك  Home Tel No. رقم هاتف المنزل

E-mail ID البريد اإللكتروني

Direct Debit, minimum 5% of billing الخصم المباشر، 5% بحد أدنى من قيمة الفواتير

5% % 5 10% % 10 25% % 25 50% % 50 100% % 100

If Yes, Emirates NBD Bank (PJSC) Account No. إذا نعم، رقم الحساب في بنك اإلمارات دبي الوطني (ش م ع)

PREFERRED MAILINg ADDRESS FOR STATEMENTS عنوان البريد المفضل الستالم كشوف الحساب
Monthly card statement will be sent free of charge to the email address provided. 
Paper statement will be mailed based on customer request to the specified address. 
There will be a charge of AED 5 per monthly statement mailed for each primary card.

سيتم إرسال كشف حساب شهري للبطاقة مجانًا على عنوان البريد اإللكتروني المتوفر لدينا. 
سيتم إرسال كشف حساب ورقي عن طريق البريد بناء على طلب العميل إلى العنوان المحدد. 

سيتم تطبيق رسم بقيمة 5 دراهم لكل كشف حساب شهري يرسل عن كل بطاقة أساسية.

I would like to opt for Paper Statement Yes No نعم ال افضل كشف حساب البطاقة الورقي
If yes, please indicate your preferred mailing address Work عمل Home منزل إذا كانت اإلجابة “نعم”، يرجى ذكر عنوانك البريدي

APPLICABLE FOR EMIRATES NBD SkYWARDS CREDIT CARD يطبق على بطاقة ائتمان سكاي واردز بنك اإلمارات دبي الوطني 

Are you an existing member of the Skywards program? هل أنت عضو في برنامج سكاي واردز؟

Yes, existing Skywards membership number EK نعم، رقم عضوية سكاي واردز الحالية  في طيران اإلمارات

No (We will automatically enrol you in the program) ال (سوف نقوم بتسجيلك تلقائيا في البرنامج)

ExPRESS MILES PROgRAM (available only for Skywards Infinite Cards) برنامج  األميال السريعة (متوفر فقط لبطاقات سكاي واردز إنفينيت)
As an Emirates NBD Skywards Infinite Cardholder, you also have the 
oppurtunity to earn 50% additional Skywards Miles on all your retail spends 
every month (maximum of 4,000 Miles in a month). This program is 
exclusively available on Emirates NBD Skywards Infinite Cards and allows you 
to maximise your Miles earnings. You will only be charged a nominal monthly 
fee of AED 250, the listed annual fee of AED 1,500 from the 2nd year 
onwards will be waived as long as you are enrolled in the Express Miles 
Program. 

باعتبارك من حاملي بطاقة سكاي واردز إنفينيت بنك اإلمارات دبي الوطني ، لديك أيضا 
من  الشرائية  معامالتك  جميع  على  واردز  أميال سكاي  من  إضافية   %50 لكسب  الفرصة 
محالت البيع بالتجزئة في كل شهر (الحد األقصى ...,4 ميال في الشهر). يتوفر هذا البرنامج 
حصريا لبطاقات سكاي واردز إنفينيت بنك اإلمارات دبي الوطني، ويتيح لك توسيع نطاق 
كسب األميال. سيتم تطبيق رسوم رمزية شهرية بقيمة 250 درهم، وسيتم إعفاؤك من 
الرسم السنوي المقرر بقيمة ..1,5 درهم ابتداء من العام الثاني فصاعدًا طالما أنك مسجل 

في برنامج  األميال السريعة.

Yes, I want to enroll in the Express Miles Program نعم، أرغب باالشتراك في برنامج  األميال السريعة

No, I do not want to enroll in the Express Miles Program ال، ال أرغب باالشتراك في برنامج  األميال السريعة

APPLICABLE FOR EMIRATES NBD Marriott Bonvoy/UByEmaar ينطبق على بطاقة ماريوت بونفوي أو برنامج U إعمار من بنك اإلمارات دبي الوطني

Are you an existing member of Marriott Bonvoy/ U by Emaar 
Programme?

U هل أنت عضو حالى فى ماريوت بونفوي وبرنامج إعمار

Yes, existing Marriott Bonvoy/ U by Emaar 
member number is نعم، رقم بطاقة ماريوت بونفوي/ إعمار U هو

No (We will automatically enrol you in the program) ال (سوف نقوم بتسجيلك تلقائيا في البرنامج)
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APPLICABLE FOR EMIRATES NBD gO4IT CREDIT CARD يطبق على حاملي بطاقة ائتمان انطلق معها من بنك اإلمارات دبي الوطني

gO4IT CONVENIENCE المنافع والمزايا الخاصة ببطاقة انطلق معها
1. The Nol Auto top up : This facility allows your linked RTA Nol Tag ID to be 
automatically recharged from your Go4it Credit Card when the Nol Tag ID 
balance reduces to AED 30 for Go4it Platinum or AED 20 for Go4it Gold.

1. زيادة رصيد بطاقة نول تلقائياً : تتيح لك هذه الميزة إعادة الشحن التلقائي لرصيد بطاقتك 
من  الخصم  خالل  من  بطاقتك  بحساب  المرتبطة  والمواصالت  الطرق  هيئة  عن  الصادرة  نول 
حساب بطاقتك االئتمانية انطلق معها في حال انخفض رصيد بطاقة نول الخاصة بك إلى أقل 
بالنسبة لبطاقة  البالتينية وإلى أقل من 20 درهم  بالنسبة لبطاقة انطلق معها  من 30 درهم 

انطلق معها الذهبية.

I would like to activate Nol Auto top up as below Yes نعم No ال أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة نول 
على النحو التالي:

Plan 1 - AED 50 الخطة 1 - 50 درهم  Plan 2 - AED 100 الخطة 2 -100 درهم Plan 3 - AED 200 خطة 3 - 200 درهم
2. Salik Auto top up : This facility allows you to link your RTA Salik account to be 
automatically recharged from your Go4it Credit Card when the Salik account 
balance reduces to AED 20.

2. زيادة رصيد بطاقة سالك تلقائياً: تتيح لك هذه الميزة ربط حساب بطاقتك سالك الصادرة عن هيئة 
الطرق والمواصالت مع حساب بطاقة انطلق معها حتى يتسنى لك إعادة تعبئتها تلقائيًا في حال 

انخفض رصيد بطاقة سالك الخاصة بك إلى أقل من 20 درهمًا.

I would like to activate Salik Auto top up as below Yes نعم No ال أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة سالك 
على النحو التالي:

Salik account حساب سالك PIN رمز التعريف الشخصي
Call 800 SALIK (800 72545) (80072545 )  800 SALIK اتصل على

Plan 1 - AED 50 الخطة 1 - 50 درهم  Plan 2 - AED 100 الخطة 2 -100 درهم Plan 3 - AED 200 خطة 3 - 200 درهم

Primary Card Applicant Signature توقيع حامل البطاقة الرئيسية

1. Complimentary Life Insurance : Your Go4it Card provides coverage in case of 
death due to any cause as follows:
go4it Platinum: Up to AED 100,000
go4it gold: Up to AED 75,000
You will receive the Life Insurance certificate on payment of fee and activation 
of the Go4it Card.

1 . تأمين على الحياة مجانًا: توفر لك بطاقة انطلق معها تغطية تأمين في حالة الوفاة الناتجة 
عن أي من األسباب التالية: 

بطاقة انطلق معها البالتينية: تغطية لغاية 100.000 درهم
بطاقة انطلق معها الذهبية: تغطية لغاية 75.000 درهم

ستستلم شهادة التأمين على الحياة عند دفع الرسوم وتفعيل بطاقة انطلق معها.

SUPPLEMENTARY CARD APPLICATION طلب الحصول على بطاقة إضافية 
CIF ID (For existing 
customers)

رقم العميل (للعمالء 
الحاليين) gender Male ذكر Female أنثى الجنس

Salutation Mr. السيد Mrs. السيدة Ms. األنسة Dr. الدكتور اللقب
Full Name (as in 
passport/ID) First Name Middle Name االسم األول Last Name االسم الثاني  اسم العائلة

االسم الكامل (بحسب 
جواز السفر أو بطاقة 

الهوية)
Name as you would like it to appear on the card                                              
(leave one space between names)

االسم كما ترغب أن يظهر على البطاقة 
(يرجى ترك مسافة بين األسماء) Date of birth تاريخ الميالد

D D M M Y Y Y Y

Relationship with primary applicant العالقة مع مقدم الطلب الرئيسي

Spouse زوج Child طفل Parent أب/أم Brother أخ Sister أخت Others آخر

Mother’s maiden name (a security feature) اسم األم قبل الزواج (ألمان أكثر) Mobile Number رقم الهاتف المتحرك

Passport Number رقم جواز السفر Nationality الجنسية
ما هو حد اإلنفاق الذي ترغب بتحديده للبطاقة اإلضافية؟

What spending limit do you wish to set up for the supplementary card?
ـ 5% فقط) % من الحد االئتمان األساسي للبطاقة (مضاعفات ال
% of the primary card limit (only multiples of 5%)

FOR gO4IT SUPPLEMENTARY CREDIT CARD (Joining fee: AED 49 per 
Supplementary Card) فيما يتعلق ببطاقة ائتمان انطلق معها اإلضافية (رسوم االشتراك: 49 لكل بطاقة إضافية)

Nol Auto top up  زيادة رصيد بطاقة نول تلقائياً

I would like to activate Nol Auto top up as below Yes No نعم  أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة نول  ال
على النحو التالي:

Plan 1 - AED 50 Plan 2 - AED 100 الخطة 1 - 50 درهم Plan 3 - AED 200 الخطة 2 -100 درهم    خطة 3 - 200 درهم

Salik Auto top up  زيادة رصيد بطاقة سالك تلقائيًا  
I would like to activate Salik Auto top up as below Yes No نعم  أرغب بتفعيل ميزة الزيادة التلقائية لرصيد بطاقة سالك  ال

على النحو التالي:
Salik account PIN حساب سالك  رمز التعريف الشخصي

Call 800 SALIK (800 72545)  (80072545)  800 SALIK   اتصل على 
Plan 1 - AED 50 Plan 2 - AED 100 الخطة 1 - 50 درهم Plan 3 - AED 200 الخطة 2 -100 درهم   خطة 3 - 200 درهم
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APPLICABLE FOR EMIRATES NBD BUSINESS CREDIT CARD ينطبق على بطاقات بنك اإلمارات دبي الوطني االئتمانية لألعمال
Company Name as you would like to 
appear on the card (leave one space 
between names)

اسم الشركة كما ترغب للظهور على البطاقة 
(اترك مسافة واحدة بين االسماء)

APPLICABLE FOR EMIRATES NBD BUSINESS REWARDS SIgNATURE 
CREDIT CARD

ينطبق على بطاقات مكافآت سيغنتشر االئتمانية لألعمال من بنك اإلمارات دبي 
الوطني

Are you an existing member of the Business Rewards programme? هل أنت عضو قائم في برنامج مكافآت األعمال؟ 

Yes, existing Business Rewards membership number نعم، عضو مكافآت األعمال موجود رقم  

No (you will automatically enrol you in the program) ال، سيتم تسجيلك تلقائًيا في البرنامج

INSURANCE BENEFITS مزايا التأمين

Complimentary Life Insurance (applicable for go4it Cards Only) تأمين على الحياة مجاني (يطبق على بطاقات انطلق معها فقط)

Your Go4it Card provides coverage in case of death due to any cause as follows: توفر لك بطاقة انطلق معها الخاصة بك تغطية ائتمانية لحالة الوفاة الناجمة عن أي سبب 
وذلك على النحو التالي:

> go4it Platinum: Up to AED 100,000  > go4it gold: Up to AED 75,000 < بطاقة انطلق معها بالتينيوم: تغطية حتى 100,000 درهم.
You will receive the Life Insurance Certificate on payment of fee and activation 
of the Go4it Card.

< بطاقة انطلق معها الذهبية: تغطية حتى 75,000 درهم.
سوف تتلقى شهادة التأمين على الحياة بعد القيام بدفع الرسوم وتفعيل بطاقة انطلق معها.

Credit Shield Pro Insurance (Not applicable for go4it Cards) تأمين التغطية االئتمانية برو (ال يطبق على بطاقات انطلق معها)

Credit Shield Pro is an enhanced insurance cover that offers comprehensive 
Insurance protection to all Emirates NBD Credit Cardholders. This Insurance cover 
provides the following benefits for a monthly premium of 0.99% of Credit Card 
Outstanding:

إن “تأمين التغطية االئتمانية برو - Credit Shield Pro” هو غطاء تأميني ُمحّسن يوفر 
تغطية تأمينية شاملة لجميع حملة بطاقات االئتمان من بنك اإلمارات دبي الوطني. يوفر هذا 

الغطاء التأميني المزايا التالية وذلك مقابل دفع قسط شهري يساوي نسبة 0.99% من قيمة 
مستحقات بطاقة االئتمان:

EVENT COVERAgE PROVIDED ON EMIRATES NBD  
CREDIT CARD(S)

التغطية المقدمة على بطاقة (بطاقات) االئتمان من بنك 
اإلمارات دبي الوطني الحدث

Death due to accident Receive a payout of AED 200,000 subject to a max of 
AED 300,000 across all your cards.

احصل على مبلغ 200,000 درهم إماراتي، وبقيمة حتى  300,000 
درهم إماراتي لجميع بطاقاتك. الوفاة نتيجة حادث

Permanent Total 
Disability due to 
accident

Payout of AED 100,000 subject to a max of  
AED 300,000 across all your cards

 300,000 حتى   وبقيمة  إماراتي  درهم   100,000 بقيمة  تعويض 
درهم إماراتي لجميع بطاقاتك.

العجز الكلي الدائم نتيجة 
حادث

Job loss cover 
(involuntary loss of 
employment)

Monthly payout of 10% of your card outstanding 
balances, for up to 12 months or until re-employment, 
up to a maximum of AED 4,000 per month, towards 
repayment of your credit card outstandings.

In addition, you will also receive a cash payout of 10% 
of your card outstanding balances, for up to 12 months 
or until re-employment. This is up to a maximum 
of AED 1,000 per month towards supporting your 
personal expenses.

These payouts will be made upfront for a minimum 
period of 6 months, and then monthly thereafter, 
offering added peace of mind.

The maximum combined lump sum benefit amount, 
shall not exceed AED 60,000 across all your cards, and 
under any circumstance shall not exceed 100% of 
the outstanding balance or credit limit, whichever is 
lower, as on the date of the event.

احصل على دفعة شهرية بقيمة تساوي 10% من قيمة األرصدة 
حتى  أو  شهًرا   12 إلى  تصل  ولمدة  بطاقتك،  على  المستحقة 
إعادة التوظيف، وبحد أقصى يبلغ 4,000 درهم كل شهر، وذلك 

من تسديد القيمة المستحقة على بطاقتك االئتمانية.

وإضافة إلى ما سبق، ستتلقى أيًضا تعويضًا نقديًا بقيمة تعادل 
وذلك  بطاقتك،  على  المستحقة  األرصدة  قيمة  من   %10 نسبة 
لمدة تصل إلى 12 شهًرا أو حتى إعادة التوظيف. ستكون قيمة 
1,000 درهم كل شهر كحد أقصى وستدفع لك  التعويض  هذا 

من أجل دعم نفقاتك الشخصية.

سيتم تسديد التعويضات المذكورة سابقًا سوية لمدة ال تقل عن 
6 أشهر بشكل مقدم، ثم ستدفع بعد تلك الفترة بشكل شهري، 

مما سيوفر راحة البال.

المجّمع  اإلجمالي  المبلغ  لقيمة  األقصى  الحد  يتجاوز  أال  يجب 
بطاقاتك،  لجميع  درهم   60,000 المزايا  منه من هذه  المستفاد 
الرصيد  قيمة  من   %100 يتجاوز  أن  ظرف،  أي  وتحت  يجوز،  وال 
المستحق أو الحد االئتماني لحامل البطاقة أيهما أقل في تاريخ 

وقوع الحادث.

تغطية فقدان الوظيفة 
(فقدان العمل غير 

الطوعي)

Critical Illness
Cover outstanding credit balance or card limit, 
whichever is lower subject to maximum Of  
AED 100,000.

أو  االئتمان  بطاقة  على  المستحق  الرصيد  التأمين  هذا  يغطي 
الحّد االئتماني لها، أيهما أقل، وبقيمة حتى 100,000 درهم كحّد 

أقصى.
األمراض الحرجة

Hospitalization due to 
Accident

Receive a payout of AED 100 every day for a maximum 
of 30 days in a year, in case of hospitalization 
exceeding a continuous period of 48 hours.

لمدة أقصاها 30 يومًا في  100 درهم يوميًا  احصل على مبلغ 
ساعة   48 المستشفى  في  العالج  فترة  تجاوز  حال  في  السنة، 

متواصلة.

العالج في المستشفى 
نتيجة حادث

Natural Death Cover
Additionally, receive a complimentary Natural death 
cover of AED 100,000 per primary card subject to a 
maximum of AED 300,000 per cardholder.

بقيمة  الطبيعية  الوفاة  لحالة  تغطية  على  احصل  وللمزيد، 
 300,000 قدره  أقصى  وبحّد  الرئيسية  للبطاقة  درهم   100,000

درهم لكل حامل بطاقة.

تغطية حالة الموت 
الطبيعي

Nominee Details المعلومات الخاصة بالمستفيد

I hereby assign the following person as the Nominee for the Credit Shield Pro/
Life Insurance stated above. Kindly refer to the Terms & Conditions on the 
website for further details: www.emiratesnbd.com.

بموجب هذا التكليف، أنا أعّين الشخص التالي على أنه الشخص المستفيد من تأمين التغطية 
االئتمانية برو / تأمين الحياة المذكور أعاله.  لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى الشروط 

.www.emiratesnbd.com :واألحكام على الموقع
Name (as it appears in 
Passport or Emirates ID)

االسم (كما هو مسّجل في جواز 
السفر أو الهوية اإلماراتية)

Relationship
Spouse زوج Child طفل Parent أخ Brother أخت

الصلة
Sister صلة أخرى Other تاريخ الوالدة

Date of birth Day اليوم Month الشهر Year السنة تاريخ الوالدة
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BALANCE TRANSFER APPLICATION FORM استمارة طلب نقل الرصيد

Please tick the offer you are applying for: يرجى وضع عالمة على العرض الذي تتقدم بطلب الحصول عليه:

Product المنتج Repayment Period 
 (Months)

 فترة السداد
(باألشهر) Processing Fee رسوم المعالجة Flat Monthly  

Interest Rate
 معدل فائدة 
شهري ثابت

Balance Transfer تحويل الرصيد
6 0% 0%

12 0% 0%

Max eligibility up-to 50% of Credit Card Limit. الحد األقصى لألهلية يصل إلى %50 من حد بطاقة االئتمان.

Personal Details التفاصيل الشخصية

Applicants Name اسم المتقدم

Credit Card Type نوع بطاقة االئتمان

Credit Card Number رقم بطاقة االئتمان

Balance Transfer نقل الرصيد

Other Bank Name اسم البنك اآلخر

Other Bank Card Number رقم البطاقة المصرفية األخرى

Amount in AED المبلغ بالدرهم اإلماراتي

Amount in Words قيمة المبلغ بالكلمات

Date اريخ ت ال

*Fields marked in red are mandatory. *الحقول المعلمة باللون األحمر إلزامية.

DECLARATION إقرار

I confirm that I have read, understood and agree to the Balance Transfer 
terms and conditions and to the Credit Card Cardholder Agreement already 
accepted and agreed to me by my acceptance of the Emirates NBD Credit 
Card. Please refer to www.emiratesnbd.com for detailed terms & conditions.

I understand, in case of early settlement of your Balance Transfer, a foreclosure 
fee of 1% of Principal Outstanding plus 5% VAT will be applicable. Should you 
require any further clarification or for pre-closures , please call us on 600 54 
0000 or +971 600 54 0000 for International. My signature on this application 
further authorizes Emirates NBD to debit my Credit Card account for the 
Balance Transfer amount and all related charges.

I also understand that the Balance Transfer approval is subject to approval of 
Emirates NBD Primary Credit Card, and Balance Transfer amount will be 
capped up to 50% of approved Credit Limit. I also understand that Emirates 
NBD reserves the right to terminate the Balance Transfer service without prior 
notice.

تحويل  بخدمة  المتعلقة  واألحكام  الشروط  على  وأوافق  وفهمت  قرأت  قد  أنني  أؤكد  أنا 
الرصيد وأيضًا على االتفاقية الخاصة بحامل بطاقة االئتمان والتي قبلتها بالفعل ووافقت 
عليها عندما قبلت الحصول على بطاقة االئتمان من بنك اإلمارات دبي الوطني. للحصول 

www.emiratesnbd.com/ar على الشروط واألحكام التفصيلية، يرجى زيارة الموقع

بك، سيتم  الخاص  الرصيد  تحويل  لخدمة  المبكرة  بالتسوية  القيام  حالة  أنه في  أفهم،  أنا 
تطبيق رسوم إغالق بنسبة 1% من قيمة المبلغ األساسي المستحق وسيضاف إليه ضريبة 
ترغب  كنت  أو  التوضيح  من  للمزيد  على  أو  بحاجة   كنت  إذا   .%5 بنسبة  المضافة  القيمة 
بالقيام بعملية إغالق مبّكرة، يرجى االتصال بنا على   0000 54 600 أو على 0000 54 600 
عند اإلتصال من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. أن قيامي بالتوقيع على هذا الطلب  
يفوض بنك اإلمارات دبي الوطني بالخصم من حساب بطاقة االئتمان الخاصة بي مقابل 

مبلغ تحويل الرصيد ومقابل جميع الرسوم ذات الصلة.

لموافقة  ستخضع  الرصيد  تحويل  خدمة  من  اإلستفادة  على  الموافقة  أن  أيًضا  أفهم  أنا 
تحويل  خدمة  مبلغ  قيمة  وأن  الوطني،  دبي  اإلمارات  بنك  من  الرئيسية  االئتمان  بطاقة 
الرصيد ستحدد بنسبة 50 % من الحد االئتماني الموافق عليه. أنا أفهم أيًضا أن بنك اإلمارات 

دبي الوطني سيحتفظ بالحق في إنهاء خدمة تحويل الرصيد دون إشعار مسبق.

Primary Card Applicant Signature توقيع حامل البطاقة الرئيسية 

Date التاريخ

I agree to waive my right to a “cooling off” period of 5 business 
days, so that my credit card can be immediately processed.

انهاء  لذا يمكن  أيام عمل،   5 التنازل عن حقي في فترة “التهدئة”  أوافق على 
إجراءات بطاقة االئتمان الخاصة بي على الفور.  

I acknowledge receiving a Key Fact Statement (KFS) of this 
product.

   أقر باستالم كشف الحقائق الرئيسية لهذا المنتج.

I understand and agree that the Bank will determine, using their internal 
policies and systems, my ability to afford this credit facility, given the 
information I have provided on my income, financial obligations, 
personal details in this application form, bank account statements, 
etc., and that which the Bank itself obtains from the Al Etihad Credit 
Bureau (AECB)/ other credit/service providers and /or entities  and/or 
government agencies.

أفهم وأوافق على أن البنك سوف يحدد، باستخدام سياساته وأنظمته الداخلية، 
قدرتي على تحمل تكاليف هذا التسهيل االئتماني، في ضوء المعلومات التي 
قدمتها بشأن دخلي والتزاماتي المالية وتافصيلي الشخصية في نموذج الطلب 
هذا، وكشوف الحساب البنكية، إلخ، والتي يحصل عليه البنك بنفسه من مكتب 
االتحاد للمعلومات االئتمانية/ ومزودي المعلومات االئتمانية/ الخدمات األخرين و/ أو 

الشركات و/ أو الوكاالت الحكومية.
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DECLARATION إقرار

Where I request the Bank to issue a Supplementary Card(s) for use on my Card Accounts 
to any person(s) named in such request, I hereby undertake and acknowledge that 
such person(s) is over 12 years of age. I agree that the Bank may provide such person(s) 
with information about the Card Account. The continuation of the membership of the 
Supplementary Cardholder(s) will be dependent on the continuation of my 
membership. I understand, acknowledge and authorise the Bank to present any debt 
instrument issued by me at any time to recover any liabilities or outstanding amounts 
under my Primary and/or Supplementary Card(s) in accordance with the applicable 
laws or regulations. In case my application is declined or the Card(s) have been 
cancelled and all outstanding due amounts have been settled, the debt instrument 
will be automatically considered null and void. I hereby agree that the Bank may at its 
sole discretion at any time and without notice, combine, or consolidate all or any of 
my Account(s) with the Bank in Dirham or any other currency and set-off or transfer 
any funds available to settle the Primary as well as the Supplementary Card outstanding 
and obligations to the Bank. I hereby agree to indemnify the Bank against any loss, 
damage, liability or costs incurred by the Bank resulting from using the Primary or the 
Supplementary Card, breaching the Card Terms and Conditions or by reason of any 
legal disability or incapacity of the Supplementary Cardholder. I hereby agree that the 
Bank reserves the absolute right to accept or reject this application without assigning 
any reason whatsoever and that this application and its supporting documents shall 
become a part of the Bank’s records and property and shall not be returned to me. I 
hereby deliver to Emirates NBD Bank PJSC (the Bank) an undated debt instrument 
(cheque) duly signed by me as security for my credit card/facility/loans obtained from 
the Bank and hereby authorise the Bank to insert the date and amount on the cheque 
and present it for payment in any event of default as defined in credit card/facility/
loan terms and conditions/agreement occurred. This debt instrument (cheque) may be 
used in lieu of repayment of any and all amounts due to the Bank on the captioned 
account.

For Emirates NBD Skywards/Business Credit Card Applicants:
I hereby agree to indemnify the Bank against any loss, damage, liability or costs 
incurred by the Bank resulting from using the Primary or the Supplementary Card, 
breaching the Card Terms and Conditions or by reason of any legal disability or 
incapacity of the Supplementary Cardholder. I hereby agree that the Bank reserves the 
absolute right to accept or reject this application without assigning any reason 
whatsoever and that this application and its supporting documents shall become a 
part of the Bank’s records and property and shall not be returned to me.
I/We agree to abide by the Skywards/Business Rewards programme rules and have read 
and agree to the Skywards/Business Rewards Terms and Conditions. The programme 
rules and Terms and Conditions of Skywards/Business Rewards can be viewed on www.
skywards.com and www.emirates.ae. I/We agree to receive communication from 
Emirates for the Skywards/Business Rewards programme.

For Emirates NBD go4it Credit Card Applicants:
I understand that the Bank is offering me free Life Insurance cover, and acknowledge 
that the Life Insurance cover is valid as per the applicable Terms and Conditions, 
including that the cover will be null and void in case of any default on the Credit Card 
issued to me.
The RTA Terms and Conditions related to usage of Nol can be viewed on www.rta.ae. 
I agree to abide by the RTA Terms and Conditions.

For Emirates NBD Manchester United Credit Card Applicants:
By signing this I expressly consent that the Manchester United (”MU“) Group (be-
ing all companies with the MU name) and MU Commercial Partners (as both 
may change over time) may share and use my personal information (a) to pro-
vide products and services I request, (b) for consumer profiling & market re-
search and (c), to contact me by post, phone or electronically (including email, 
text & digital TV) about MU related products, services, offers and events. 
(Please read the MU Privacy Policy which includes an updated list of MU Group com-
panies and MU Commercial Partners at www.manutd.com or for a copy write to the 
MU DP Officer at MU Ltd, Freepost, NWW4517A, Old Trafford, Manchester M16 1BX)

Sanctions Declaration:

I/We understand that (the account(s) / relationship(s) that I/we maintain with 
EmiratesNBD Bank will not be used in any manner whatsoever, whether directly or 
indirectly, in connection with any projects, contracts or transactions relating to a 
Sanctioned Country, Sanctioned Person or Sanctioned Entity*.
I/We agree not to utilise the services of a third party client to effect transfers (Local
or Foreign Currency) on my / our behalf.

I/We further agree not to utilize my/our Emirates NBD account(s) to facilitate
transactions for a third party.
*A Sanctioned Person or Sanctioned Entity includes any person or entity designated
for sanctions reasons by the United Nations Security Council, The UAE Government,
the European Union, the United States (including but not limited to the Specially
Designated Nationals (‘SDN’) List.

ألي  بطاقتي  حسابات  على  استخدامها  ليتم  إضافية  بطاقة/بطاقات  إصدار  البنك  من  أطلب  عندما 
شخص/أشخاص مذكور/مذكورين في الطلب، فإنني أتعهد بموجبه وأقر بأن هذا الشخص/األشخاص 
يتجاوز سن 12 عامًا.  أوافق على أن البنك قد يقوم بتزويد هذا الشخص/األشخاص بمعلومات حول 
استمرارية  على  ستعتمد  اإلضافية  البطاقة  حامل/حاملي  عضوية  استمرارية  إن  البطاقة.  حساب 
عضويتي. أدرك وأقر وأفوض البنك باستخدام أي سند دين صادرة عني في أي وقت لتحصيل أي 
أو  للقوانين  أو اإلضافية وفقا   / و  الرئيسية  أو مبالغ مستحقة بموجب بطاقتي/بطاقاتي  مطلوبات 
اللوائح المعمول بها. في حال تم رفض طلبي أو إلغاء بطاقتي/بطاقاتي وتمت تسوية جميع المبالغ 
المستحقة، سيتم اعتبار سند الدين على أنها الغية تلقائيًا. أوافق على أنه يجوز للبنك، حسب تقديره 
الفردي في أي وقت ودون إنذار مسبق دمج أو توحيد جميع أو أي من حسابي/حساباتي لدى البنك 
والتزامات  لتسويةمبالغ  أموال متوفرة  أي  تحويل  أو  أخرى ومقاصة  أو بعمالت  بالدرهم  كانت  سواء 
البطاقة الرئيسية واإلضافية المستحقة للبنك. أوافق بموجبه على تعويض البنك عن أي خسارة أو 
ضرر أو مسؤولية أو تكاليف يتكبدها البنك نتيجة استخدام البطاقة الرئيسية أو اإلضافية و/أو مخالفة 
شروط وأحكام البطاقة أو نتيجة إلعاقة أو عجز حامل البطاقة اإلضافية. أوافق بموجبه على أن البنك 
يحتفظ بالحق المطلق في قبول أو رفض هذا الطلب دون إبداء أي سبب مهما يكن، ويكون هذا الطلب 
والمستندات المرفقة معه جزءًا من سجالت وممتلكات البنك ولن تتم إعادتها لي. أقدم بموجبه لبنك 
اإلمارات دبي الوطني ش م ع (البنك) سند دين غير مؤرخة (شيك) موقعة أصواًل من قبلي كضمان 
بإدخال  البنك  البنك وأفوض بموجبه  ائتمان/تسهيالت/قروض مقدمة لي من  للحصول على بطاقة 
التاريخ والمبلغ على الشيك وتقديمه للصرف في أي حالة إخالل على النحو المنصوص عنه في أحكام 
وشروط/ االتفاقية المبرمة الخاصة بالبطاقة/التسهيالت/القرض. يجوز استخدام سند الدين (الشيك) 

كبديل عن سداد أي وجميع المبالغ المستحقة للبنك على البنك المذكور أعاله. 

لمقدمي طلبات بطاقة ائتمان سكاي واردز/الشركات من بنك اإلمارات دبي الوطني:

أوافق بموجبه على تعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو تكاليف يتكبدها البنك نتيجة 
عجز  أو  نتيجة إلعاقة  أو  البطاقة  وأحكام  و/أو مخالفة شروط  أو اإلضافية  الرئيسية  البطاقة  استخدام 
حامل البطاقة اإلضافية. أوافق بموجبه على أن البنك يحتفظ بالحق المطلق في قبول أو رفض هذا 
الطلب دون إبداء أي سبب مهما يكن، ويكون هذا الطلب والمستندات المرفقة معه جزءًا من سجالت 

وممتلكات البنك ولن تتم إعادتها لي. 

قرأت/قرأنا  وبأنني/أننا  األعمال  رجال  مكافآت  برنامج   / واردز  بلوائح سكاي  التقيد  على  أوافق/نوافق 
وأوافق/نوافق على أحكام وشروط برنامج سكاي واردز/ مكافآت رجال األعمال. يمكن االطالع على لوائح 

برنامج سكاي واردز/ مكافآت رجال األعمال عبر الموقع: 
من  اتصال  وسائل  استلم  أن  على  أوافق/نوافق   .www.emirates.ae و   www.skywards.com

اإلمارات فيما يتعلق ببرنامج سكاي واردز/ مكافآت رجال األعمال 

للمتقدمين بطلب الحصول على بطاقة ائتمان انطلق معها من بنك اإلمارات دبي الوطني:
الحياة تكون  التأمين على  الحياة مجانًا وأقر بأن تغطية  البنك يقدم لي تغطية تأمين على  بأن   أدرك 
سارية وفقًا للشروط واألحكام المعمول بها، وباإلضافة لذلك تكون هذه التغطية الغية وباطلة في 
حال حدوث أي إخالل بشأن بطاقة االئتمان الصادرة لي. يمكن اإلطالع على األحكام والشروط  ذات 
 .www.rta.ae الموقع اإللكتروني:  الطرق والمواصالت على  الصلة ببطاقة نول الصادرة عن هيئة 

أوافق على التقيد بأحكام وشروط هيئة الطرق والمواصالت.

لمقدمي طلبات بطاقة ائتمان مانشستر يونايتد الصادرة عن بنك اإلمارات دبي الوطني: 
(أي  يونايتد   مانشستر  لمجموعة  يمكن  أنه  على  أوافق صراحة  الطلب،  على هذا  بالتوقيع  بقيامي 
التجاريين (القابلين للتغيير من وقت  جميع الشركات التي تحمل اسم مانشستر يونايتد) وشركاءهم 
آلخر) تبادل / استخدام بياناتي الشخصية (أ) لتوفير المنتجات والخدمات التي قد أطلبها، (ب) لتصنيف 
المستهلكين وأبحاث السوق (ج) في لالتصال بي عن طريق البريد، أو الهاتف أو إلكترونيا (بما في ذلك 
البريد اإللكتروني، والرسائل النصية والتلفزيون الرقمي) بشأن منتجات وخدمات وعروض وفعاليات 
مانشستر يونايتد ذات الصلة. (يرجى قراءة سياسة الخصوصية الصادرة عن مانشستر يونايتد التي 
التجاريين  يونايتد   مانشستر  وشركاء  يونايتد   مانشستر  شركات   لمجموعة  محدثة  قائمة  تتضمن 
الكتابة إلى مسئول  أو للحصول على نسخة منها يرجى   www.manutd.com بالموقع االلكتروني 

معالجة البيانات لدى مانشستر يونايتد  المحدودة على العنوان: 
(MU Ltd, Freepost, NWW4517A, Old Trafford, Manchester M16 1BX)

تصريح العقوبات:
أنا / نحن نفهم أن الحساب )الحسابات( / العالقة المصرفية )العالقات المصرفية( التي لدينا مع بنك

اإلمارات دبي الوطني لن يتم استخدامها، وبأي شكل من األشكال، سواًء كان ذلك بشكل مباشر
أو غير مباشر، للقيام بأي مشاريع أو عقود أو معامالت مع بلد مدرج تحت قائمة العقوبات، أو مع

شخص أو هيئة )منشأة( تّم تطبيق العقوبة عليها.*
أنا أوافق / نحن نوافق بموجب هذه االتفاقية على عدم استخدام خدمات عمالء من طرف ثالث

للقيام بعمليات تحويل )بالعملة المحلية أو األجنبية( وذلك بالنيابة عنا.

أنا أوافق / نحن نوافق أيضًا على عدم استخدام حسابي / حساباتنا لدى بنك اإلمارات دبي الوطني
لتسهيل المعامالت لطرف ثالث.

* يشمل تعبير الشخص المعاقب أو الهيئة الخاضعة للعقوبات أي شخص أو هيئة تم لسبب ما
معاقبتها أو إدراجها تحت قائمة العقوبات من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، حكومة

اإلمارات العربية المتحدة، االتحاد األوروبي والواليات المتحدة )بما في ذلك على سبيل المثال ال
. (”SDN“ الحصر قائمة الجنسيات تحت العقوبات
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توقيع حامل البطاقة الرئيسية:
التاريخ:
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Date:


