Serial no.
نموذج طلب بطاقة إضافية

Supplementary Card Application

Primary cardholder's name
Title
Mr.
Ms.
Mrs.
Name (As per the passport)

اسم حامل البطاقة الرئيسية

Dr.

Other

Please specify

غير ذلك
		

الرجاء التحديد

First name

Middle name

الدكتور

اآلنسة

السيدة

السيد

اللقب

)السفر
					 االسم (كما ورد في جواز

االسم األول

اسم األب
							

اسم العائلة

Last name

					
البطاقة الرئيسية
رقم بطاقة حامل

Primary cardholder's card no.

البيانات الشخصية لعميل البطاقة اإلضافية

SuPPlementary PerSonal InformatIon

)(يرجى قراءة التصريح المذكور أدناه قبل التوقيع

Name of supplementary card applicant (As per the passport)
Middle name

First name

			
)اسم مقدم طلب البطاقة اإلضافية (كما ورد في جواز السفر

االسم األول

							
اسم األب

Last name

اسم العائلة

اسم مقدم طلب البطاقة اإلضافية كما تريده أن يظهر على البطاقة

Name of the supplementary card applicant as you would like it
on the card (As per the passport)

Relationship with the primary cardholder
Spouse
Parent
Brother/Sister
Other

)(كما ورد في جواز السفر

عالقته بحامل البطاقة الرئيسية

ابنة/ابن

Son/Daughter

Please specify

أخت/أخ

والدة/والد

زوجة/زوج
							أخرى

الرجاء التحديد

If selected other, state the reason why

لآلخرين
					
السبب

							
اسم األم

Mother’s maiden name
(A security feature for your protection)

)(ميزة أمان لحمايتكم

Would you like to set up spending limit per billing cycle for your
supplementary card?

هل تود تحديد حد اإلنفاق لكل دورة إصدار فواتير بخصوص بطاقتك اإلضافية

If Yes, amount

نسبة مئوية

Percentage

المبلغ، في حالة االجابة بنعم

Date of birth DD / MM / YYYY

سنة

/  شهر/

يوم

تاريخ الميالد

الهوية
					  رقم/ رقم جواز السفر

Passport no. / ID Number

						 رقم الهاتف

Telephone no.

SuPPlementary PerSonal InformatIon

البيانات الشخصية لعميل البطاقة اإلضافية
)(يرجى قراءة التصريح المذكور أدناه قبل التوقيع

Name of supplementary card applicant (As per the passport)
Middle name
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Last name

First name

			
)اسم مقدم طلب البطاقة اإلضافية (كما ورد في جواز السفر

االسم األول

اسم األب
							

اسم العائلة

800 6667

noorbank.com

Name of the supplementary card applicant as you would like it
on the card (As per the passport)

Relationship with the primary cardholder
Spouse
Parent
Brother/Sister
Other

اسم مقدم طلب البطاقة اإلضافية كما تريده أن يظهر على البطاقة
)(كما ورد في جواز السفر

عالقته بحامل البطاقة الرئيسية

ابنة/ابن

Son/Daughter

Please specify

أخت/أخ

والدة/والد

زوجة/زوج
أخرى

الرجاء التحديد

لآلخرين
					
السبب

If selected other, state the reason why

							اسم األم

Mother’s maiden name
(A security feature for your protection)

)(ميزة أمنية لحمايتكم

Would you like to set up spending limit per billing cycle for your
supplementary card?

هل تود تحديد حد اإلنفاق لكل دورة إصدار فواتير بخصوص بطاقتك اإلضافية

If Yes, amount

نسبة مئوية

Percentage

Date of birth DD / MM / YYYY
Passport no. / ID Number
Telephone no.

Supplementary Card Applicant Declaration
I, the primary credit cardholder authorise Noor Bank (the “bank” to issue
a supplementary credit card(s) for use in my account to the person(s)
named in this application; who I undertake is/are over 15 years of age
and agree that the bank may provide information to him/her about the
supplementary credit card I acknowledge that the bank will not provide
any details regarding my primary credit card to any supplementary credit
cardholder.I undertake that the use of the supplementary credit card(s)
shall be made under my supervision and control and agree to indemnify
the bank on demand against any loss, damage, liability or cost (excluding
opportunity loss and cost of fund) incurred by the bank as a result of
any breach by me or the supplementary cardholder(s) of the aforesaid
condition or any other applicable terms and conditions or by reason of
any legal disability to honour all charges incurred on the supplementary
credit card(s). I agree that the continuation of membership of the
supplementary credit card(s) shall be dependent on the continuation
of my primary membership. I, the primary cardholder agree that I am
responsible for all payments, prevailing fees and charges due to the bank
in respect of my credit card(s) and any supplementary credit cards issued
under my credit card(s).
I acknowledge and accept that this application and the use of the
supplementary credit card(s) is subject to the bank’s Banking Services
General Terms and Conditions and the bank’s Terms And Conditions For
Credit Card, Fixed Fee Card, Prepaid Card, and Charge Cards (together
the “Terms and Conditions”) and I confirm having received, read and
agreed to these terms and conditions, whether set out in English or
Arabic, prior to my execution of this application, and which are available
to me on the bank’s website (as all such Terms and Conditions may be
amended from time to time). I agree to be bound by the bank’s applicable
price guide as made available to me on the bank’s website, as such price
guide may be amended from time to time. Notwithstanding the foregoing,
I acknowledge and agree that signing or activating or using the primary
and/or supplementary credit card(s), if any, issued on my account shall be
deemed an acceptance of the Terms and Conditions.
I declare that I have read and understood this application and that the
information provided in this application is true and correct and authorise
the bankto verify such information from whatever source(s) it considers
appropriate or disclose the contents of this application to any third
parties. I accept that the bank is entitled in its absolute discretion
to accept or reject this application without assigning any reason
whatsoever and that any limit applied for herein may be reduced by the
bank at its sole discretion. I confirm that any documents presented
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المبلغ، في حالة االجابة بنعم
سنة

/  شهر/

يوم

تاريخ الميالد

الهوية
					  رقم/ رقم جواز السفر
						 رقم الهاتف

التصريح
 أفوض نور بنك (مساهمة عامة) (ويشار إليه فيما، حامل البطاقة الرئيسية، الموقع أدناه،أنا
بطاقات ثانوية لالستخدام ضمن وعلى حسابي لدى البنك/يلي "بالبنك" في إصدار بطاقة
51  وأقر وأتعهد بأن أعمارهم تتجاوز،االشخاص الواردة اسمائهم في هذا الطلب/للشخص
 وأتعهد.عام ًا وأوافق على أن يقدم لهم البنك معلومات حول بطاقات االئتمان الثانوية
بأن استخدام بطاقات االئتمان الثانوية سوف يتم تحت إشرافي ومراقبتي وأوافق على
 عن أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو تكاليف (باستثناء تفويت، عند طلبه،تعويض البنك
الفرص وتكلفة األموال) والتي يتكبدها البنك نتيجة أي إخالل من قبلي أو من قبل حاملي
البطاقة الثانوية بالشروط واألحكام السالفة الذكر أو أي شروط وأحكام معمول بها أو
بسبب عدم القدرة على الوفاء بكافة التكاليف المتكبدة على بطاقات االئتمان الثانوية
 وأوافق علىإن استمرارية عضوية بطاقات االئتمان الثانوية سوف يتوقف على.وفق ًا للقانون
، حامل البطاقة الرئيسية، وأوافق أنا.استمرار عضوية بطاقة االئتمان الرئيسية الخاصة بي
ال عن سداد كافة الدفعات والرسوم والتكاليف المعمول بها لدى
ً على أن أكون مسؤو
بطاقاتي االئتمانية وأي بطاقات ائتمان ثانوية تصدر ضمن/البنك على صلة ببطاقتي
.بطاقات االئتمان الخاصة بي/حساب بطاقة
بطاقات االئتمان الثانوية يخضع للشروط/كما أقر وأقبل بأن هذا الطلب واستخدام بطاقة
واألحكام العامة للخدمات المصرفية للبنك وشروط وأحكام بطاقات االئتمان للبنك وشروط
المسبق وبطاقات القيد
ُ وأحكام بطاقات االئتمان وبطاقات الرسم الثابت وبطاقات الدفع
على الحساب (ويشار إليها مجتمعة "بالشروط واألحكام") وأؤكد بأننى قد تسلمت وقرأت
ووافقت على هذه الشروط واألحكام سواء المحررة اللغة اإلنكليزية أو العربية قبل
توقيعي لهذا الطلب والمتاحة لي على الموقع اإللكتروني للبنك والتي يمكن للبنك
 وأوافق على االلتزام بدليل أسعار الخدمات ورسوم المنتجات.القيام بتعديلها من وقت آلخر
المصرفية المعمول به لدى البنك والمتاح لي على الموقع اإللكتروني للبنك والتي يمكن
 فإنني، ومع عدم اإلخالل بالمذكور أعاله.للبنك تعديلها من وقت آلخر وفق ًا لحريته المطلقة
/أو البطاقة/أقر وأوافق بأنه بموجب توقيعي أو تفعيلي أو استخدامي للبطاقة الرئيسية و
 سوف يعتبر ذلكبمثابة قبول مني، إن وجدت،المصدرة على حسابي
ُ البطاقات الثانوية
.للشروط واألحكام
أقر بأنني قد قرأت وفهمت هذا الطلب وبأنالمعلومات المقدمة في هذا الطلب حقيقية
وصحيحة وأفوض البنك في التحقق من تلكالمعلومات من أي مصادر قد يرى بأنها مناسبة
، وفق ًا لحريته المطلقة،وأقر وأوافق بأنه يحق للبنك.أو الكشف عن محتوى هذا الطلب للغير
كما أقر وأوافق بأنه يجوز للبنكوفق ًا لحريته.قبول أو رفضطلبي دون تحديد أي أسباب لذلك
 وإن أي مستندات قُ دمت.المطلقة خفض أي حد تقدمتللحصول عليهبموجب هذا الطلب
 وتعتبر كافةالمعلومات المقدمة،للبنك على صلة بهذا الطلب سوف تظل ملك ًا للبنك
 حالية وتامة وإنه ال يمكن استرداد أي رسوم، سواء في هذا الطلب أو بخالف ذلك،للبنك

800 6667

noorbank.com

to the bank pursuant to this application will remain the property of the
bank and that all information provided to the bank whether in this application
or otherwise is current and complete. Any fees paid in relation to this application
are non-refundable. I hereby agree that all the telephone calls made to me by the
bank concerning my application may be tape recorded by the bank and that such
recording may be submitted in evidence in any proceedings.

وأوافق بموجبه بأن كافة المكالمات الهاتفية التي تتم بيني.دفعت على صلةبهذا الطلب
 قد يتم تسجيلها من قبل البنك وبأنه يمكن تقديم هذه،وبين البنك على صلة بطلبي
.المكالمات المسجلة كدليل في أي إجراءات قضائية

الستخدام البنك فقط

for Bank Use only
Source code

رمز المصدر

Reference no.

رقم المرجع

SEND
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