
Branch Date Y    Y   Y   Y       M  M   D    D

   

Address العنوان

New Card  بطاقة جديده

التوقيع  

Amount المبلغ

 توقيع موظف
 خدمة العمالء

العمولةالمبلغ

signature 

 signatureالتوقيع 

إقرار/ استالم بطاقة االنترنت

E-mailMobile# البريد االلكتروني

استلمت انا :                                                                                                ظرف بطاقة االنترنت مغلف� تمام� دون عيوب واتعهد بالمحافظة عليها 
وعلى الرقم السري وتاريخ االنتهاء الذي سيرسل بااليميل وعدم اطالع اي شخص عليه واتحمل مسئولية ذلك .

Place of birth محل الميالد Date of Birth    تاريخ الميالد

رقم الهاتف

Y    Y   Y   Y       M  M   D    D

نوع الطلب 

�ستخدام البنك فقط 

Reload  card شحن البطاقه

طلب بطاقة إنترنت / إعادة شحن   

Service Conditionsشروط الخدمة
١- صالحية البطاقة ثالث سنوات . 

٢- يمكن إعادة شحن البطاقه بما اليقل عن ٥٠$ - تطبق الرسوم .
٣- يتم خصم ١٠$ شهري� اذا انتهت صالحية البطاقة ومازال متبقي

 بها رصيد.
٤- ال يمكن بتات� تقديم أي اعتراض عن اي عملية وال يتحمل البنك أي

 مسئولية عن استخدام البطاقة او العمليات التي تمت عليها  .
٥- يتحمل حامل البطاقة المسئولية كاملة عن استخدام البطاقة .
٦- تستخدم البطاقة في مواقع االنترنت فقط واليمكن قبولها في

 اجهزه الصراف ا«لي او نقاط البيع.
٧- ال يمكن الغاء البطاقة أو استرجاع اي مبلغ نقد½ 

تعهد وإلتزام 

1- Card Validation is 3 years.
2-  Reloadable card with minimum load $50 -fees applied.
3 - $10 will be deducted monthly in case of expired card with
 available balance remained.
4-Neither dispute can be raised nor bank responsibility for 
any transaction made by card.
5-The card can be used on internet website only and not
 accepted by ATM or POS.
6- The card can not be canceled and balance can not be 
retained .

Request Type

Obligation

I am the under signed below ,inform and obligate that all information
 above is correct . and I read all information & conditions which 
has mentioned  , and I  obligate to have all responsiblilty for
misused the card and the bank is not responsible for any transactions
 performed by card

For Bank Use Only

أنا الموقع أدناة ،أفيد وأتعهد بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحه، 
وأنني أطلعت على المعلومات والشروط الوارده كما التزم بتحمل 
كافة النتائج المترتبة عن اي استخدام البطاقة ويعتبر البنك غير 

مسؤول نهائيا عن اي عمليات  تنفيذ بواسطة البطاقة  .

Customer 
Service  
signature 

 Web-Surfer Card Application /Reload

 Amount

  Customer  Service توقيع رئيس قسم 
/Operation manager
Signature 

Approvalإعتماد / 

العمليات
خدمة العمالء/مدير 

استلمت انا

 ظرف بطاقة االنترنت مغلف� تمام� دون عيوب واتعهد بالمحافظة عليها وعلى الرقم السري  

وتاريخ االنتهاء الذي سيرسل بااليميل  و عدم اطالع اي  شخص

 عليه واتحمل مسئولية ذلك .

# Web-Surfer Cardرقم بطاقة االنترنت

Commission

Serial Numberالرقم التسلسلي  Y K B

Serial Numberالرقم التسلسلي  Y K B

received a non defected, closed envelop for an internet card. 
and I hold all responsibilities for securing card's
 data (IPN-Expire date) wich will be sent to
 the mentioned email above.

I received 

Customer Name-arb اسم العميل - عربي

Customer Name -eng اسم العميل - انجليزي


