طلب بطاقة صراف آلي
ATM Application Form
طلب بطاقة صراف آلي
إلي مدير بنك/
فرع_______________________/
إصدار جديد
نوع البطاقة

إضافية

تجديد

ATM Application Form
/
/
تاريخ الطلب:
رقم الفرع
إستبدال

يرجي الموافقة علي إصدار بطاقة صراف آلي بأسمي  ،علماً بأن (شروط وأحكام إصدار وإستخدام البطاقة) والموقعة مني حسب األصول تشكل جزء اليتجزء من هذا الطلب.

بيانات شخصية
اإلسم________________________________________________________________________________ :
اإلسم باإلنجليزية_________________________________________________________________________ :
الجنسية  ______________________:رقم الهوية ونوعها  ______________ :هاتف المنزل __________________ :
الوظيفة  ____________________ :مكان العمل  _____________________ :هاتف العمل _________________ :
العنوان  _______________________________________________ :الجوال __________________________:
ص.ب___________________:
حساب العميل بالفرع
العملة
رقم العميل

وديعة إستثمارية
رواتب
توفير
جاري
نوع الحساب
توقيع مقدم الطلب______________________:

طلب بطاقة إضافية (تابعة)
يرجي إصدار بطاقة إضافية للشخص المذكور أدناه علي حسابي المشار إليه مع تحملي المسؤولية
اإلسم ________________________________________________________________________________:
اإلسم باإلنجليزية _________________________________________________________________________:
رقم الهوية ونوعها___________________:
/
/
صلة القرابة  ___________________ :تاريخ الميالد :
توقيع حامل البطاقة اإلضافية  _____________________________ :توقيع مقدم الطلب ___________________ :
إلستعمال إدارة الفرع
أوافق علي إصدار البطاقة (علماً بأنه قد تم التأكد من توقيع العميل)
المشرف/نائب مدير الفرع  __________________________________ :مدير الفرع _________________________ :
إلستعمال اإلدارة العامة
المصادقة علي صحة توقيع الفرع

رقم المستند:
التأكد من عدم وجود بطاقة سابقة للعميل

ادخلت البيانات من قبل  ________________________________ :دقق الطلب من قبل ____________________ :
مشرف وحدة البطاقات المصرفية
شهر_____________سنة__________
تاريخ اإلنتهاء

شروط وأحكام إستخدام
بطاقات الصراف اآللي
أنا الموقع أدناه والمشار إليه فيما بعد (حامل البطاقة) أؤكد لكم موافقتي علي الشروط المبينة أدناه إلستخدام بطاقة الصراف اآللي الصادرة منكم المشار إليها فيما بعد(البطاقة)

ٜ .11ؿٛض حاٌَ ايبطاق ١ايبٓو تؿٜٛطاً َطًكاً ال صجع ١ؾ ، ٘ٝبايكٝز عً ٞحغاب صقِ
 .......................املضتبط بايبطاقٚ ١أ ٟحغاب آخض ي٘ يز ٟأ ٟؾضع َٔ ؾضٚع
ايبٓو ناؾ ١املبًؼ املغخٛب بايبطاق َٔ ١خالٍ أجٗظ ٠ايصضاف اآلي، ٞأْ ٚكاط ايبٝع
(َ )P.O.Sطاؾ ًا إيٗٝا أ ٟعُٛالت أَ ٚصاصٜـ قز ترتتب عً ٞإصزاصٖا أ ٚإعتعُاهلا.

ٜ .1ه ٕٛإعتدزاّ ايبطاق َٔ ١قبٌ حاًَٗا ايش ٟصزصت ي٘ ايبطاق ١شدصٝاً ٚسيو
يإلعتؿار َٔ ٠خزَ ١ايغخب ايٓكزٚ ٟخزَ ١اإلعتؿغاص عٔ ايضصٝز َٔ خالٍ
أجٗظ ٠ايصضاف اآلي )A.T.M( ٞايتابع ١يبٓو اشبًٝج ٚأ ٟجٗاط صضاف آيَ ٞشرتى
يف حم ٍٛايكٛٝر ايك َٞٛايغٛرإ.نشيو ؾإٕ ايبطاق ١تتٝح سباًَٗا شضاء ايغًؼ
بأْٛاعٗا ٚتًك ٞاملٓاؾع ٚاشبزَات َٔ ْكاط ايبٝع ( )P.O.Sاملشرتن ١يف حم .11 ٍٛدبز ايبطاق ١تًكائً ٝا عٓز إْتٗاء َزتٗا ٚجيٛط سباًَٗا طًب إيػائٗا أ ٚعزّ دبزٜزٖا
ايكٛٝر ايك َٞٛايغٛرإ ٚاملٓتشض ٠يز ٟايتجاص ٚايؿٓارم ٚغريٖا  ،بعز تؿٜٛض
ٚيف ٖش ٙاسبايًٜ ١تظّ بإعارتٗا يًبٓو ٜٚكزّ ٖشا ايطًب خطٝاً عً ٞايُٓاسج املعز٠
اسبضنٚ ١قٝز قُٝتٗا َباشض ٠عً ٞحغاب حاٌَ ايبطاق ١يز ٟايبٓو ٚؾل
يشيو يز ٟايبٓو.
اإلجضاءات املتبعٚ ١أ ١ٜتعزٜالت تطضأ عًٗٝا.
 .12يًبٓو اسبل يف إيػاء ايبطاق ١عٓزَا ٜض ٟسيو ر ٕٚإبزاء األعباب ٚعً ٞاألخص يف
ًٜ .2تظّ حاٌَ ايبطاق ١بإرباسناؾ ١اإلجضاءات ٚايرتتٝبات ٚاإلحتٝاطات ايالطَ١
اسباالت ايتاي:١ٝ
يًُخاؾظ ١عً ٞايبطاقٚ ١عً ٞإعتدزاّ ايضقِ ايغضٚ ،ٟاحملاؾظ ١عً ٞعضٜت٘.
 -اسا خايـ حاٌَ ايبطاق ١أ ٟشضط َٔ شضٚط ٚأحهاّ إصزاص ٚإعتدزاّ ايبطاق١

ًٜ .3تظّ حاٌَ ايبطاق ١بايتكٝز ايتاّ بأحهاّ ايشضٜع ١اإلعالَ ١ٝايػضاء يف -
إعتدزاَ٘ يًبطاق.١
 .4جيٛط يًبٓو املٛاؾك ١عً ٞإصزاص بطاق ١أ ٚبطاقات ؾضع ١ٝسباٌَ ايبطاق ١حغب
طًب٘ ٜٚتخٌُ حاٌَ ايبطاق ١املغئٛي ١ٝناًَ ١عٔ عخب أَ ٟبًؼ أ ٚشضاء بٛاعط١
ايبطاق ١ايؿضع ١ٝحبٝث ربصِ َٔ حغاب٘ املضتبط بايبطاقَ ١باشض.٠
 .5تظٗض حضنات ايبطاق ١ايضئٝغ/١ٝايؿضع ١ٝبايتؿص ٌٝعً ٞنشـ اسبغاب -
املضتبط بايبطاق ١ضُٔ اسبضنات األخض ٟاييت متت عً ٞحغاب حاٌَ ايبطاق- ١
ٜٚك ّٛايبٓو بإصعاٍ نشـ اسبغاب بشهٌ رٚص ٟسباٌَ ايبطاق ١عً ٞعٓٛاْ٘
املعتُز يز ٟايبٓوٜٚ ،عترب ايهشـ صخٝخاً َامل ٜتِ إشعاص ايبٓو خطٝاً خبالف -
سيو خالٍ مخغ ١عشض ً َٜٛا َٔ تاصٜذ ايهشـ.
 .6املبايؼ املٛرع ٖٞ ١بضعِ ايتخؿظ سبني ايتزقٝل  َٔٚثِ ايكٝز باسبغاب ٜٚك ّٛايبٓو
بكٝز املبايؼ ايؿعً ١ٝاييت مت إٜزاعٗا َٔ خالٍ ازبٗاط ٚال حيل سباٌَ ايبطاق١
اإلرعاء بإختالف املبًؼ ايش ٟقاّ بإٜزاع٘ َٔ خالٍ ازبٗاط عٔ املبًؼ ايش ٟمت قٝزٙ
سبغاب٘ ٚإٔ أ ٟإٜزاع َٔ ٖشا ايكبٜ ٌٝعترب غري َغتًِ َٔ قبٌ ايبٓو إال بعز
إٜزاع٘ يف حغاب حاٌَ ايبطاق ١بشهٌ ْٗائ.ٞ
 .7الٜه ٕٛايبٓو َغئٛالً يف حاي ١إَتٓاع٘ عٔ إعطاء أ ٟربٜ ٌٜٛتجاٚط ايضصٝز
املتٛؾض يف حغاب حاٌَ ايبطاق ١بشهٌ ْٗائ.ٞ

اسا اعاء إعتدزاّ ايبطاقٚ ١بٛج٘ خاص يف يف إعتعُاهلا يًٛؾاء بأمثإ بطائع أٚ
أعُاٍ خزَات خنايؿ ١ألحهاّ ايشضٜع ١اإلعالَ. ١ٝ
اسا ٚقع اسبجظ عً ٞممتًهات حاٌَ ايبطاق ١عٛاء نإ اسبجظ ذبؿظ ًا أ ٚتٓؿٝشاً.
يف حاي ١صزٚص حهِ عً ٞحاٌَ ايبطاق ١بتصؿ ١ٝممتًهات٘ أ ٚأشٗض إؾالع٘ أٚ
إسا تٛقـ عٔ رؾع ر.ْٜ٘ٛ
يف حاي ١ؾكزإ أًٖٝت٘.
يف حايٚ ١ؾات٘.
يف حاي ١إغالم اسبغاب املؿتٛح بإعِ حاٌَ ايبطاق ١عٛاء مت سيو بكضاص َٔ ايبٓو أٚ
بٓاء عً ٞطًب حاٌَ ايبطاق.١
أ ١ٜأعباب أخضٜ ٟضاٖا ايبٓو ٚبشيو ٜتِ إٜكاف أ ٟبطاق ١إضاؾَ ١ٝصزص ٠عًٞ
حغاب حاٌَ ايبطاق.١

ٜ .13كض حاٌَ ايبطاق ١بإٔ رؾاتض ايبٓو ٚحغابات٘ تعترب ب ١ٓٝقاطع ١إلثبات املبًؼ
املغخٛب َع َا ًٜخكٗا َٔ عُٛالت َٚصاصٜـ ٚأتعاب ٜٚصضح بإٔ قٛٝر ايبٓو
ٚحغابات٘ تعترب ْٗائٚ ١ٝصخٝخٚ ، ١ال حيل ي٘ األعرتاض عًٗٝا َُٗا ناْت
األعباب نُا أْ٘ ٜتٓاطٍ َكزَاً عٔ أ ٟحل قاْ ْٞٛجيٝظ ي٘ تزقٝل حغابات ايبٓو
ٚقٛٝر َٔ ٙقبٌ أ ١ٜحمهُ ١أ ٚإبضاط رؾاتض أ ٚقٛٝر ٙؾٗٝا.
 .14حيل يًبٓو تعزٖ ٌٜش ٙايشضٚط يف أٚ ٟقت ٜشاء ٚبإعالّ حاٌَ ايبطاق ١عٔ
ايتعز ٌٜمبٛجب إشعاص خط َٔ ٞايبٓو عً ٞعٓٛإ حاٌَ ايبطاق ١املغجٌ يزٜ٘
ٜصبح عاص ٟاملؿع ٍٛبعز مخغ ١عشض َٜٛاً َ ،امل ٜضؾض حاٌَ ايبطاق ١ايتعزٌٜ
خالٍ مخغ ١عشض ً َٜٛا َٔ تاصخي٘ ؾٝعترب طايب ًا إيػاء ايبطاق.١

ٜ .8تخٌُ حاٌَ ايبطاق ١املغئٛي ١ٝناًَ ١عٔ ايٓتائج املرتتب ١عًٖ ٞالنٗا /ٚأٚ
ضٝاعٗا /ٚأ ٚعضقتٗا /ٚأ ٚإعاء ٠إعتعُاهلا ،عٛاء َٔ قبً٘ أ َٔ ٚقبٌ ايػري.
ٜٛ .15اؾل حاٌَ ايبطاق ١عً ٞاسبز األعً ٞاي َٞٛٝيًغخب ايٓكز/ٟايشضاء نُا حيزرٙ
ايبٓو أَ ٚا ٜعزي٘ ؾُٝا بعز طٜار ٠أ ٚربؿٝط ًا ٚر ٕٚاسباج ١إلشعاص َغبل.
 .9يف حاي ١ؾكزإ ايبطاق/ٚ ١أ ٚتعضضٗا يًغضقًٜ ١تظّ حاٌَ ايبطاق ١بإبالؽ ٚحز
ايبطاقات املصضؾ ١ٝبايبٓو /ٚأٚأَ ٟهتب يؿٝظا ناصر ايعامل ١ٝباشباصج ؾٛصاً
ٖٚاتؿٝاً َ،ع تعظٜظ سيو خطٝاً ؾُٝا بعز ٚايطًب بإٜكاف ايبطاقٚ ،١يف اسبايٜ ١عترب  .16نٌ إخطاص ٜٛجز َٔ ايبٓو إي ٞحاٌَ ايبطاق ١عً ٞايعٓٛإ املز ٕٚيف ٖشا ايطًب
ٜعترب صخٝخاً ٚقاْْٝٛاً ٜٚتعٗز حاٌَ ايبطاق ١بإخطاص ايبٓو نتاب ١بأ ٟتػٝري يف
حاٌَ ايبطاقَ ١غئٛالً َغئٛيَ ١ٝطًك ١عٔ مجٝع املبايؼ املرتتب ١عً ٞإعتدزاّ
عٓٛاْ٘.
ايبطاق َٔ ١أ ٟشدص حيت ْٗا ّٜٛ ١ٜايعٌُ.
ايتٛقٝع...................................................................................... :
إعِ َكزّ ايطًب(حاٌَ ايبطاق..................................................:)١

نموذج طلب (تجديد  /فقدان  /تلف) البطاقة المصرفية
/
/
التاريخ
الفرع..............................................
إسم العميل (رباعي) ___________________________________________________ :
رقم الهاتف _________________________________________________________ :
رقم الحساب
حالة البطاقة :

الباقة______________________ :
تجدد

فقدان /سرقة/تلف

بتوقيعك علي هذا النموذج أنت تقر باآلتي:
 .1صاحب الحساب المذكور أعاله وترغب في إستخراج بطاقة جديدة نتيجة ألحد األسباب الواردة أعاله.
 .2المعلومات المقدمة أعاله هي معلومات صحيحة  ،وتتحمل كافة المسؤولية أيًا كانت بخصوص تبعية هذه المعلومات ،
وفي حالة تأكد بنك الخليج من أن البيانات أعاله غير صحيحة أو حدوث أي منازعات بهذه البطاقة يكون للبنك حرية
التصرف بما يراه مناسباً دون إخطار مسبق.
 .3تفويض البنك بخصم قيمة البطاقة المستخرجة وفقاً للتعرفة المعمول بها.
إسم العميل:
التوقيع/

