
Direct Debit Authority 

Cancellation Request 

مباشر خصمتفويض بال 
UAEDDS/DDACR/Rev20140131 طلب الغاء

TO / الى FROM /من 

(Bank / Originator Address)/  (المنشىء/  البنك)عنوان  (Payer)/الدافع 

Direct Debit Cancellation Request Date  المباشرالخصم تاريخ طلب الغاء  

Dear Sir/Madam, ----------------السيد/السيدة 

I/We have registered the following Direct Debit 
Authority (DDA) 

المباشر التاليالخصم   لقد قمت/قمنا بتسجيل تفويض

Instruct that the same be cancelled with immediate 
effect. 

 التفويض المذكور على أساس فوري اإليعاز لمن يلزم بإلغاء  يرجى

Direct Debit Authority Reference Number 

المباشر الخصم لتفويض المرجعي الرقم

DDA Issued for 

لـ المباشر الخصم تفويض أصدر  

Consumer/Card/Loan/Finance Number with 
Originator 

المنشئ لدى التمويل/القرض/البطاقة/المستهلك رقم  

Reason for Cancellation 

اإللغاء أسباب  

Yours truly, 

 شكرا

Name, Signature & Date 

/التاريخالتوقيع/االسم  

Date Received/تاريخ االستالم 

For Official Use Only 

Originator Identification Code 

Originators Reference Number 

The Bank shall provide a copy of this form to their customer as the acknowledgement after filling in the below. 

تعبئة  عدب ،نسخة من هذا النموذج كإقرارب ميله ع سيقوم البنك بتزويد  

Date & Seal 

 التاريخ والختم

بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
Emirates NBD Bank )P.J.S.C.( is licensed by the Central Bank of the UAE.ONLINEFRM134 12.21





   خطاب تفويض إلضافة حسابات إلى اشتراك سمارت بيزنيس
Authorization Letter to Add Accounts to smartBusiness
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To,
 Emirates NBD Bank P.J.S.C
Cash Management Services
Baniyas Road
PO Box 777
Dubai


إلى
 بنك اإلمارات دبي الوطني ش م ع 


خدمات إدارة النقد
شارع بني ياس


صندوق بريد 777
دبي


 Subscriber ID            هوية المشترك


Dear Sirs;


Reference is made to the above mentioned subject, We         
insert name a/c
,holding CIF/ account number  insert  , hereby 
authorize Emirates NBD Bank P.J.S.C (the “Bank”) to provide and grant insert 
parent company name            safsasdsadsadasdsdsad  
holding account number insert    to have full, complete 
and unqualified authority to undertake the below actions / activities with respect 
to our accounts held with Emirates NBD P.J.S.C (The Bank) or any of its branches 
through the electronic banking system currently smartBUSINESS  Subscriber ID        


  (the “smartBUSINESS Subscriber ID”)  opened under the Parent 
company name.


تحية طيبة وبعد;


باإلشارة إلى الموضوع المذكور أعاله، نحن أدخل االسم الحساب  
ملف عميل/ حساب رقم  
  أدخل    ، بموجبه 
األم                                             الشركة  اسم  أدخل  ويمنح   يقدم  بأن  )“البنك”(  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  نفوض 
يبيسبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيبسيبسيبتحمل حساب رقم  


أدخل                                                                                                                                         سب                                                                          
لتكون لها السلطة التامة والكاملة وغير المشروطة لالضطالع بالتصرفات/األنشطة الواردة 
أي من فروعه من  أو  )البنك(  الوطني  اإلمارات دبي  بنك  لدى  بحساباتنا  يتعلق  أدناه فيما 
المشترك                                                   هوية  بيزنيس  سمارت  نظام  حاليا  وهو  اإللكتروني  المصرفي  النظام  خالل 
باسم  المفتوح  بيزنيس”(  سمارت  مشترك  (”هوية  يبسيبسيبسيبسيبسيبيبيسب        


الشركة األم.


Details of authorized actions / activities: تفاصيل التصرفات/األنشطة المصرح بها:


View Statements Only عرض الكشوفات فقط


Payments/Transactions )including statements view( الدفعات/المعامالت )بما في ذلك عرض الكشوفات(


We understand, acknowledge and agree that: 
)i( All risk associated with acting upon this Authorization Letter including such 
risk associated with fraud, damage, misusage or monetary loss which may result 
directly or indirectly from any act, omission or negligence by Parent Company 
Name                                                                                   or any of its employees;


)ii( That any act that will be held, requested and performed/conducted by Parent 
Company Name                                                                                                      يسيس 
will be effective and considered as valid, true and is made on our behalf by which 
we have no right to object otherwise;


(iii) We further authorize Parent Company Name                                                              لبل 
to amend and or modify the authorities granted to it on the smartBUSINESS 
Subscriber ID;


)iv( Any change or modification request shall automatically be applied to the 
smartBUSINESS Subscriber ID  including but not limited to the parent company’s 
authority to operate the smartBUSINESS Subscriber ID;


)v( To indemnify the Bank and keep the Bank harmless of any claim whatsoever 
which may be made against the Bank in connection with acting upon this 
Authorization Letter including but not limited to indemnify the Bank against all 
costs, damages, losses, charges or expenses (including legal expenses) the Bank 
may suffer or sustain directly or indirectly;


(vi) That in case the Parent Company Name                                                                                       يبليبيبيبيب     
/authorized signatory(ies) has                                                           يبيبيبيبيبي
have been changed, this authorization will be applicable to that new authorized 
signatories on all accounts held under our name unless notified otherwise to the 
Bank in writing;
(vii) That smartBUSINESS terms and conditions and the General Terms and 
Conditions of Accounts and Banking Services for the Bank )”Terms and 
Conditions”) should prevail in case of any conflict between the Terms and 
Conditions and this Authorization Letter;


)viii( The Bank possesses the right at any time at its sole discretion without the 
need to serve any prior notice to suspend the service, amend the services and to 
revoke this Authorization Letter.


نحن نفهم، نقر ونوافق على أن:
ذلك  في  بما  هذا  التفويض  خطاب  على  بناًء  بالعمل  المرتبطة  المخاطر  جميع    )i)
تنتج  قد  التي  المالية  الخسارة  أو  االستخدام  سوء  الضرر،  باالحتيال،  المرتبطة  المخاطر 
األم                                                                      الشركة  اسم  جانب  من  إهمال  أو  إغفال  تصرف،  أي  عن  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 


يبسيبسيبسيبسيبيسبسيبسيبسيبسيبسيبسيبسيبسيأو أي من موظفيها؛


(ii(  أن أي تصرف يتم إجراؤه، طلبه والقيام به/ تنفيذه بواسطة اسم الشركة  األم  
  سيسييس           
لنا االعتراض على  بالنيابة عنا وال يحق  سيكون ساري المفعول ويعتبر صالحا وصحيحا وتم 


خالف ذلك؛


(iii(  كذلك نفوض اسم الشركة األم  بلبلبلبلبلبللبلبل        
بتعديل أو تغيير الصالحيات الممنوحة لها على هوية المشترك الخاصة بـ سمارت بيزنيس؛


(iv(  أي طلب تغيير أو تعديل يجب أن يطبق تلقائيًا على هوية مشترك سمارت بيزنيس بما 
في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، سلطة الشركة األم لتشغيل هوية مشترك سمارت 


بيزنيس؛


(v(  تعويض البنك وتجنيب البنك من أي مطالبة مهما تكن والتي قد يتم رفعها ضد البنك 
ال  المثال  على سبيل  ذلك  بما في  التفويض هذا  على خطاب  بناًء  بالتصرف  يتعلق  فيما 
الحصر تعويض البنك عن جميع التكاليف، األضرار، الخسائر، الرسوم والمصاريف )بما في 
ذلك المصاريف القانونية( التي قد يتحملها البنك أو يتكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر؛


األم                                                                          الشركة  اسم  عن  بالتوقيع  المخول/المخولين  تغيير  تم  حال  في  أنه    )vi)
الجدد  الموقعين  على  التفويض  هذا  يسري  بلبلبلبلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب، 
المخولين بالتوقيع على جميع الحسابات المحتفظ بها باسمنا ما لم يتم إخطار البنك بخالف 


ذلك؛


(vii(  أن شروط وأحكام سمارت بزنيس والشروط العامة للحسابات والخدمات المصرفية 
للبنك )“الشروط واألحكام“( تسود في حال وجود أي تعارض بين الشروط واألحكام 


وخطاب التفويض هذا؛


(viii(  يمتلك البنك الحق في أي وقت وحسب تقديره وحده دون الحاجة إلى تقديم أي إشعار 
مسبق لتعليق الخدمة، تعديل الخدمات وإلغاء خطاب التفويض هذا.


Kindy sign and stamp each page  يرجى التوقيع والختم على كل صفحة


Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE
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)ix( In case this Authorization letter conflict with any Laws, Regulations or De-
crees or likewise that are applicable to the Bank, this Authorization letter shall be 
considered null and void by which the bank possess the right at any time to take 
any actions to comply with such Law, Regulations or decrees or likewise.


)x(  That by virtue of this Authorization letter we do authorize the ”Parent 
Company Name ”                                                                           to access all data 
of our Company and Accounts without any liability of responsibility on the Bank 
side now or in future


This Authorization letter is effective from the date of signing and delivering this 
Authorization letter to the competent department in the Bank according to the 
prevailing internal procedures and policies. Unless you receive a duly authorized 
revocation notice to the contrary, this Authorization Letter shall remain valid and 
enforceable.


We hereby represent and affirm that we are duly authorized to represent and 
empowered to issue this Authorization Letter.


شابه  ما  أو  مراسيم  أو  لوائح  قوانين،  أي  مع  هذا  التفويض  خطاب  تعارض  حال  في   (ix)
المطبقة على البنك، يعتبر خطاب التفويض هذا باطاًل ويكون للبنك الحق في أي وقت في 


اتخاذ أي إجراءات لاللتزام بمثل ذلك القانون، اللوائح أو المراسيم أو ما شابه


األم”                                                                                                         الشركة  “اسم  نخول  فإننا  هذا  التفويض  خطاب  بموجب  (x(أنه 
باالطالع   DFSDFSDFSFSDFSDFSDFSDFSDFSDFSDFSDFDSFDSFDSFDSFDSFDSFDSF


على جميع بيانات وحسابات شركتنا دون أي مسؤولية على البنك اآلن أو في المستقبل.


اإلدارة  إلى  هذا  التفويض  خطاب  وتسليم  توقيع  تاريخ  من  هذا  التفويض  خطاب  يسري 
تتلقوا  لم  ما  السائدة.  الداخلية  والسياسات  لإلجراءات  وفقا  البنك  في  المختصة 
للتنفيذ. وقابال  صالحا  هذا  التفويض  خطاب  يظل  األصول،  حسب  ذلك  بخالف  إخطارا 


إننا بموجبه نؤكد ونصرح بأننا مخولون حسب األصول لتمثيل ونملك الصالحية إلصدار هذا 
الخطاب.


For and on behalf of Parent Company Name  ------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Name: 


Designation: 


Signature:


Stamp:


For and on behalf of Subsidiary Company Name  -----------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Name: 


Designation: 


Signature:


Stamp:


باسم ونيابة عن اسم الشركة األم  -------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------


 االسم:


المنصب:


التوقيع :


الختم :


باسم ونيابة عن اسم الشركة الفرعية --------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------


 االسم:


المنصب:


التوقيع :


الختم :


Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE
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