
DIRECT DEBIT AGREEMENT AND INSTRUCTIONS

The original form must be completed and signed by The Applicant 
and sent to AMEX (Middle East) B.S.C. (c) (“AEME”)

Name as on the American Express Card:

Reference Number:

Emirates ID No.: 

PAyMENT DETAIlS

Bank Name:

IBAN: 

 Min. Amount  Full Amount

CARDMEMBER AGREEMENT AND INSTRUCTIONS

1. These instructions shall remain in full force and effective from the date mentioned in this document 

until otherwise advised by the Cardmember in writing.

2. The above direct debit agreement will commence once all details provided have been verified 

and a confirmation has been received by American Express from the Cardmember’s bank for the 

same. The Cardmember will continue to arrange for payment through other means for the current 

statement dues until such time that the Cardmember is intimated that this service has been 

activated. Upon confirmation, this mode of payment will be enabled by American Express and will 

be effective from the next generated statement.

3. All direct debit payment instructions will be sent to the Cardmember’s bank on a monthly basis prior 

to the due date mentioned on the most recent issued statement.

4. Any amendment or cancellation of this direct debit instruction by the Cardmember should be 

received in writing by American Express. Any such request (if approved) will be effective at the latest 

30 days from receipt of the cancellation or amendment request.

5. All direct debit instructions are required to be presented and settled with the Cardmember’s bank 

in Emirati Dirhams (UAE) only. Accordingly, the direct debit amount(s) for U.S. Dollar denominated 

Cards will be converted and presented in Emirati Dirhams. Any related cost of conversion or 

collection will be borne by the Cardmember.

6. The Cardmember agrees to ensure that the bank account designated for direct debit payments is 

adequately funded to successfully execute the payment instructions carried under this direct debit 

agreement. In the event that the bank account mentioned in this document does not have sufficient 

funds to cover the outstanding under the Cardmember’s American Express Card, American Express 

shall at all times have the right to instruct the bank to repeatedly debit the designated bank account for 

any amounts overdue. American Express reserves the right to demand partial payments through direct 

debit payment means and may choose to do so at its sole discretion where allowed by local regulations.

7. The direct debit mandate form must include Bank Name and IBAN exactly as stated in Cardmember’s 

bank statement.

8. Should the Cardmember make any payment before the due date the direct debit instruction(s) will 

continue to go to the bank for settlement. In this case, the excess amount will be converted into 

credit and posted to the Cardmember’s American Express Card.

9. Corporate Cardmember’s undertake that having this direct debit instruction in place does not conflict 

in any way with any corporate policies or procedures of their employer, and confirm that the employer 

has provided their approval and has no objection to having this arrangement in place. Any amendment 

or cancellation of this direct debit instruction should be in accordance with clause 4 above.

SIGNATURE OF APPlICANT:

x  DATE D D M M Y Y Y Y

FOR AMERICAN EXPRESS USE ONly

First Payment Date: D D M M Y Y Y Y

Cycle:

DD Reference Number:
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اتفاقية وتعليمات الخ�شم المبا�شر
يـجـب تـعـبـئـة ��سـتـمـارة �لـطـلـب �لأ�سـلـيـة وتـوقـيـعـها مـن قـبـل مـقـّدم �لـطـلـب و�إر�سـالـهـا �إلـى 

�أميك�ش )�ل�سرق �لأو�سط(.�ش.م.ب.)مقفلة( )“�ل�سركة’’(.
�ل�سم كما يظهر على بطاقة �أمريكان �إك�سبري�ش:

رقم �لمر�جعة:

رقم �لهـويــة �لإمار�تيـة: 
تفا�شيل الدفع

��سم �لبنك:

 :IBAN

 �لحد �لأدنى للمبلغ  �لمبلغ بالكامل

اإتفاقية وتعليمات ع�شو البطاقة
�إخـطـاًر�  �لـبـطـاقـة  يـقـدم عـ�سـو  �لـوثـيـقـة حـتـى  �لـمـذكـور فـي هـذه  �لـفـعـلـي  �لـتـاريـخ  �لـمـفـعـول مـن  �سـاريـة  �لـتـعـلـيـمـات  تـظـل هـذه   .1

خـطـيـًا بـخـالف ذلـك.
ت�سري تعليمات �لخ�سم �لمبا�سر �لمذكورة �أعاله بعد �لتحقق من �سحة جميع �لبيانات �لمقدمة وتلقي �أمريكان �إك�سبري�ش تاأكيًد� من   .2
�لم�سرف �لذي يتعامل معه ع�سو �لبطاقة في هذ� �ل�ساأن. يجب على ع�سو �لبطاقة �إجر�ء �لترتيبات �لالزمة لت�سديد ك�سف �لح�ساب 
�لحالي �لم�ستحق من خالل و�سائل �أخرى لحين تفعيل هذه �لخدمة. وعند �لتاأكيد، �ست�سري هذه �لتعليمات على ك�سف �لح�ساب �لذي 

�سي�سدر في �ل�سهر �لمقبل.
�ل�ستحقاق  تاريخ  قبل  �سهـري  �أ�سا�ش  علـى  �لبطاقة  ع�سو  معه  يتعامل  �لذي  للم�سرف  �لمبا�سـر  �لخـ�سم  تعلـيمات  جمـيع  �ستر�سـل   .3

�لمذكور في �آخر ك�سف ح�ساب تم �إ�سد�ره.
على عـ�سـو �لبطاقـة �لإخطار خطـيًا عـن �أي تعديل �أو �إلغاء لتعلـيـمات �لخـ�سم �لمبا�سر، وينبغي �أن يتم ��ستالم �لطلب من قبل �أمريكان   .4
30 يوم من ��ستالم طلب  �إ�سد�ر ك�سف �لح�ساب �لتالي. �ست�سري �لتغيير�ت )في حال �لمو�فقة عليها( خالل  �إك�سبري�ش قبل تاريخ 

�لتعديل �أو �لإلغاء.
�لمبـا�سـر  �لخـ�سـم  مبـالـغ  �ستـحـول  لـذلـك،  ووفـقـًا  فـقـط.  �لإمـار�تـي  بالدرهم  وُت�سـّوى  تقـدم  �لمبا�سـر  �لخـ�سم  تعلـيـمات  جمـيع   .5
�لخ�سم  مبالغ  بتحـويل  متعلـقة  تكاليف  �أي  �لبطاقـة  يتكـَبّد ع�سو  �لإمـار�تـي.  �لـدرهـم  �إلى  �لأمريكي  بالدولر  �لمحـتـ�سبة  للبطـاقـات 

�لمبا�سر �أو تح�سيلها.
يو�فق ع�سو �لبطاقة على �لتاأكيد باأن �لح�ساب �لم�سرفي �لمخ�س�ش لعمليات �لخ�سم �لمبا�سر ممول بمبالغ كافية لتغطية �لمبالغ   .6
�لم�ستحقة بموجب تعليمات �لخ�سم �لمبا�سر. في حال عدم توفر ر�سيٍد كاٍف في �لح�ساب �لمذكور �أعاله لتغطية �لمبالغ �لم�ستحقة 
بموجب بطاقة �أمريكان �إك�سبري�ش، فاإنه يحق لأمريكان �إك�سبري�ش في جميع �لأحو�ل �أن تطلب من �لم�سرف خ�سم �أي مبالغ م�ستحقة 
من ح�ساب ع�سو �لبطاقة ب�سكل متكرر.  يحق لأمريكان �إك�سبري�ش �لمطالبة بمدفوعات جزئية عن طريق �لخ�سم �لمبا�سر وذلك بناء 

على تقديرها وح�سب �للو�ئح.
يجب �أن تت�سمن ��ستمارة تفوي�ش �لخ�سم �لمبا�سر �لخا�سة بك ��سم �لح�ساب �لم�سرفي ورقم �لح�ساب �لم�سرفي �لدولي �لمبين في   .7

ك�سف �لح�ساب �لم�سرفي �لخا�ش بع�سو �لبطاقة.
في حال قيام ع�سو �لبطاقة بدفع �أي مبلغ قبل تاريخ �ل�ستحقاق، �سيتم �ل�ستمر�ر في �إر�سال تعليمات �لخ�سم �لمبا�سر �إلى �لم�سرف   .8
�لذي يتعامل معه لأغر��ش �لت�سوية. وفي هذه �لحالة، �سيتم تحويل �لمبلغ �لز�ئد �إلى ر�سيٍد و�إ�سافته �إلى بطاقة �أمريكان �إك�سبري�ش 

�لخا�سة بع�سو �لبطاقة.
يتعهد �أع�ساء بطاقة �ل�سركات �أن تعليمات �لخ�سم �لمبا�سر �ل�سارية هذه ل تتعار�ش باأي �سكل من �لأ�سكال مع �أي �سيا�سات �أو �إجر�ء�ت   .9
موؤ�س�سية �سارية لدى رب �لعمل، ويوؤكدون باأن رب �لعمل مو�فق على تنفيذ هذ� �لإجر�ء ولي�ش لديه �أي �عتر��ش. يجب �أن يتو�فق �أي 

تعديل �أو �إلغاء لتعليمات �لخ�سم �لمبا�سر مع ما ورد ذكره في �لنقطة 4 �أعاله.

توقيع مقدم الطلب:
D DM MY Y Y Y التاريخ    x

ال�شتخدام اأمريكان اإك�شبري�س فقط
D DM MY Y Y Y تاريخ �أول دفعة: 

Cycle:

DD Reference Number:



Direct Debit Authority
Credit Card

تفوي�ض بالخ�شم المبا�شر

بطاقات ائتمان UAEDDS/DDAC/Rev20140131

Originator Identification Code 8 3 1 0 0 0 0 0 8

Originator Name American Express (Middle East) - B.S.C © - Emirates

Primary Sponsoring Bank 118 AMEX (Middle East) - B.S.C

Customer Type* Individual  x فردي   Non-Individual    غير فردي نوع العميل*

Customer ID Type + Number* EID نوع بطاقة تعريف العميل + الرقم*

1* Bank Name ا�سم البنك *1

2* Title of Account ا�سم الح�ساب *2

3 Mobile Number  _ رقم الهاتف المحمول 3

4 Email Address عنوان البريد الإلكتروني 4

5 Account Type Current/Savings Account  √ ح�ساب توفير/ح�ساب جاري   نوع الح�ساب 5

6* IBAN A E رقم الح�ساب الدولي *6

7 Issued for Credit Cards  √ بطاقة الئتمان   اأ�سدرت لـ 7

8* Commences On D D / M M / Y Y Y Y تبداأ في *8

9 Expires On 01/01/1900 تنتهي في 9

10 Variable for Card  Variable  √ �سالحة   �سالحية البطاقة 10

11* Payment Frequency Daily    يومي Weekly    اأ�سبوعي Monthly  x �سهري   طريقة الدفع *11

12* Maximum Amount x , x x x , 0 , 0 0 (Leave blank if amount as claimed can be 
paid)

الحد الأق�سى *12

13* Currency Code AED رمز العملة *13

(For official use only – Will be filled in by the Card Issuer)  )لال�ستعمال الر�سمي – �ستمالأ من قبل م�سدر البطاقة(
Credit Card Number x x x x x x x x x x x x x x x رقم بطاقة الئتمان 

Name on Card ال�سم على البطاقة
DDA Purpose Code Credit Card  √ بطاقة ائتمان   3 9 0 رمزتفوي�ض الخ�سم المبا�سر

Remarks مالحظات

Agreement and Authorization

By signing in the box below, I/we instruct and authorise you to pay Direct Debits from my/our 
account to the Creditor at its account with the Creditor Bank on the basis of the information 
provided in this Mandate, and in accordance with the terms and conditions of this Mandate 
set out in the form, the Rules of the UAEDDS and any additional terms and conditions 
governing my bank accounts or relationship with you. Where this Mandate is being signed by 
a corporate entity, the undersigned is an authorized signatory for the entity.

I/we confirm I/we have read and understood the  terms and conditions  applying to this 
Mandate as set out in this form.

اتفاقية وتفوي�ض
بالتوقيع داخل المربع اأدناه، فاإنني/اإننا نطلب منكم ونفو�سكم الدفع عن طريق الخ�سم المبا�سر من ح�سابي/ح�سابنا 

اإلى الدائن في ح�سابه لدى "بنك الدائن" بناء على المعلومات الموفرة في هذا التفوي�ض، وبموجب �سروطه واأحكامه 
المن�سو�ض عليها في هذا النموذج، واأنظمة وقواعد نظام الإمارات للخ�سم المبا�سر واأي �سروط واأحكام اأخرى تحكم 

ح�ساباتي البنكية اأو عالقتي معكم. و في الحالة التي يتم التوقيع فيها على هذا التفوي�ض بوا�سطة �سركة، فاإن الموقع 
اأدناه هو ال�سخ�ض المخول بالتوقيع نيابة عن ال�سركة.

اأوؤكد/نوؤكد بهذا اأنني قد قراأت وتفهمت ال�سروط والأحكام المنطبقة على هذا التفوي�ض ح�سبما هو من�سو�ض عليها في 
هذا النموذج.

Payer Name, Signature & Date* ا�سم الدافع، التوقيع والتاريخ 

I/We have read and understood the term and conditions printed overleaf.
لقد قراأت/قراأنا وتفهمت/تفهمنا ال�سروط والأحكام الواردة في ال�سفحة التالية.

[  I have]/[  I have not] left the maximum amount as blank

التوقيع
Signature

Verified

Name ال�سم 

Signature التوقيع 



Direct Debit Authority
Credit Card

تفوي�ض بالخ�شم المبا�شر

بطاقات ائتمان UAEDDS/DDAC/Rev20140131

Terms and Conditions applicable to this mandate. ال�شروط والأحكام التي تنطبق على هذا التفوي�ض
1. Signing this Mandate constitutes a legally binding contract between you, the Creditor 

and the Creditor’s Bank, in consideration of the Creditor accepting payments through 
the UAEDDS, the Creditor Bank implementing the requests for payments and ourselves 
for making payments to the Creditor through the UAEDDS.

ي�سكل توقيع هذ التفوي�ض عقدا ملزما قانونا بينكم وبين الدائن وبنك الدائن، ين�ساأ بقبول الدائن دفعات من خالل   .1
نظام الإمارات للخ�سم المبا�سر، وقيام بنك الدائن بتنفيذ طلبات الدفع، وقيامنا ب�سداد الدفعات اإلى الدائن من 

خالل نظام الإمارات للخ�سم المبا�سر. 

2. The terms of this Mandate also incorporate (and you are bound by) the Rules of the 
UAEDDS (“Rules”) which are available at www.centralbank.ae and any terms and 
conditions governing our relationship with you. If you fail to comply with your obligations 
under this Mandate, the Rules or our terms and conditions, this may result in liability for 
costs or losses suffered by us or the Creditor Bank. Further, it may prejudice rights to 
which you may otherwise be entitled.

وتت�سمن �سروط هذا التفوي�ض اأي�سا اأنظمة وقواعد نظام الإمارات للخ�سم المبا�سر »الأنظمة« )الملزمة لك   .2
اأي�سا(، وهي متوفرة في موقع  www.centralbank.ae واأية �سروط واأحكام تحكم عالقتنا معكم. وفي حال 

اإخاللك بالتزاماتك تحت هذا التفوي�ض، اأو الأنظمة، اأو �سروطنا واأحكامنا، فاإن ذلك قد يوؤدي الى تحميلك 
الم�سئولية عن اأي خ�سائر اأو تكاليف نتكبدها نحن اأو يتكبدها بنك الدائن. هذا بالإ�سافة اإلى اأن ذلك قد ي�سر 

بالحقوق التي كان من المكن اأن تكون م�ستحقا لها اإن لم يحدث ذلك. 
3. Please note that the Rules refer to you as the “Payer”, us as the “Paying Bank”, the Creditor 

as the “Originator” and the Creditor’s Bank as the “Sponsoring Bank”. In the Rules, the 
Mandate is called, variously, the “Direct Debit Authority” or “DDA”. Therefore, for the 
purposes of the Rules and this Mandate, those terms should be understood accordingly.

يرجى مالحظة اأن الأنظمة ت�سير اإليك بم�سطلح »الدافع« واإلينا بم�سطلح »البنك الدافع« والدائن بم�سطلح   .3
»من�سئ المعاملة« وبنك الدائن بم�سطلح »البنك الكفيل«. وي�سار اإلى التفوي�ض في الأنظمة بم�سطلح »تفوي�ض 

بالخ�سم المبا�سر«. وعليه ينبغي، لأغرا�ض الأنظمة وهذا التفوي�ض، فهم تلك ال�سروط بناء عليه.

4. You are obliged to maintain sufficient funds in your account in order to meet the 
payments specified in this Mandate. Partial settlement of direct debit claims, save in 
limited circumstances, will not be executed.

اأنت ملزم بالحتفاظ باأموال كافية في ح�سابك من اأجل مقابلة الدفعات المن�سو�ض عليها في هذا التفوي�ض.   .4
و�سوف لن يتم تنفيذ اأي ت�سوية جزئية لمطالبات الخ�سم المبا�سر، عدا في ظروف محدودة.

5. You may only amend or cancel this Mandate through the Originator. The Originator’s Bank 
must notify us of such amendments or cancellations. In the absence of such notification, 
we will continue to act on the basis of the Mandate in place at that time. Requests for 
particular payments not be made (termed a “Stop Request”) under this mandate will 
have to be only submitted to your Originator.  It may take up to 5 working days to Cancel/
Amend the Mandate. In the meantime direct debits will continue as normal.

ل يجوز لك تعديل اأو اإلغاء هذا التفوي�ض اإل من خالل المن�سئ. يجب على بنك المن�سئ اإخطارنا بهذه التعديالت   .5
اأو الإلغاءات. في غياب مثل هذا الإخطار، �سوف ن�ستمر في العمل على اأ�سا�ض التفوي�ض القائم في ذلك الوقت. 

يجب تقديم الطلبات بعدم �سداد دفعة معينة، تحت هذا التفوي�ض، )ي�سار اإليه بم�سطلح »طلب اإيقاف«( اإلى 
المن�سئ الخا�ض بك. وقد ي�ستغرق اإلغاء/تعديل التفوي�ض فترة ت�سل اإلى 5 اأيام عمل. و في هذه الأثناء، �ست�ستمر 

عمليات الخ�سم المبا�سر كالمعتاد.
6. Where a payment request is lodged by the Creditor’s Bank into the UAEDDS and it is 

rejected for any reason, the Creditor Bank is entitled to re-present the payment request 
up to a maximum of four times. We will charge you for every payment request and 
represented request that is being returned due to insufficient funds in your account.

في حال اإدراج طلب دفع بوا�سطة بنك الدائن في نظام الإمارات للخ�سم المبا�سر، وتم رف�سه لأي �سبب من   .6
الأ�سباب، يحق لبنك الدائن اإعادة تقديم طلب الدفع اأربع مرات، كحد اأق�سى. و�سوف نفر�ض عليكم ر�سوما عن 

كل طلب دفع، وكل طلب معاد تقديمه يكون قد اأعيد ب�سبب عدم توفر اأموال كافية في ح�سابك.

7. If you believe that the payment out of your account by direct debit should not have been 
made, then you should inform us in writing within 30 (thirty) days of the statement date 
of your account showing the payment, then in the absence of us agreeing otherwise, we 
are not obliged to entertain any request to refund your account with the relevant amount. 
The basis upon which we are obliged to provide a refund are limited, and relate to the 
application of the Rules and, for the avoidance of doubt, do not include issues in connection 
with your contract or arrangements with the Creditor and are set out in the Rules.

اإذا كنت تعتقد اأن الدفعة التي تم �سدادها من ح�سابك عن طريق الخ�سم المبا�سر ما كان من المتوجب �سدادها،   .7
يجب عليك عندئذ اأن تخطرنا خطيا بذلك خالل 30 )ثالثين( يوما من تاريخ ك�سف ح�سابك الذي يظهر الدفع، 

وفي حال عدم اتفاقنا مع ما تعتقد فاإننا �سوف لن نكون ملزمين بقبول اأي طلبات باإعادة اإ�سافة المبلغ ذي ال�سلة 
اإلى ح�سابك. اإن الأ�س�ض التي نلتزم بناء عليها باإعادة المبالغ محدودة، وهي تتعلق بتطبيق الأنظمة وتفاديا لل�سك، 

ل تت�سمن ق�سايا ترتبط بعقدك اأو ترتيباتك مع الدائن، وهي من�سو�ض عليها في الأنظمة.

8. It is your obligation to exercise reasonable care and vigilance in the operation of your 
account in the context of direct debit payments. We will make payments on the basis of 
this Mandate (as from time to time amended validly), and are not otherwise obliged to 
review or inform you about activity on your account, unless mutually agreed and except 
as required by the Rules.

اأنت ملزم ببذل قدر معقول من العناية واليقظة في ت�سغيل ح�سابك في �سياق مدفوعات الخ�سم المبا�سر. و�سوف   .8
نقوم ب�سداد الدفعات على اأ�سا�ض هذا التفوي�ض )ح�سبما يتم تعديله على نحو �سحيح من وقت لآخر( ول�سنا 

 ملزمين، باإجراء مراجعة اأو اإخطارك ب�ساأن اأي حركة في ح�سابك، ما لم يتم اتفاق متبادل على ذلك، وفي اإطار 
ما تتطلب الأنظمة فقط.

9. You are not permitted to close the account to which this Mandate relates without 
making arrangements with the Creditor to do so, and validly cancelling the Mandate in 
accordance with these terms.

ل يجوز لك اإغالق الح�ساب الذي يتعلق به هذا التفوي�ض دون عمل ترتيبات مع الدائن للقيام بذلك، واإلغاء   .9
التفوي�ض على نحو �سحيح وفقا لهذه ال�سروط والأحكام.

10. If you request a refund and we turn down your request, then, if you remain dissatisfied, you 
should either try to resolve the matter with the Creditor or you may request the UAE Central 
Bank to consider the issue using the UAEDDS Dispute Resolution Procedure. The UAE 
Central Bank will not accept requests that are based upon your contract or arrangements 
with the Creditor, and generally has discretion as to whether it is prepared to intervene.

اإذا كنت طلبت اإعادة اأموال، ورف�سنا طلبك، فاإن عليك، اإذا كنت ل تزال غير مقتنع، اإما اأن تحاول حل هذا الأمر   .10

مع الدائن اأو يمكنك الطلب من الم�سرف المركزي النظر في الق�سية م�ستخدما »اإجراء حل المنازعات« في نظام 
الإمارات للخ�سم المبا�سر. و�سوف لن يقبل الم�سرف المركزي طلبات تقوم على عقدك اأو على ترتيبات قائمة 

بينك وبين الدائن، وله، عموما، حرية التقدير ب�ساأن ما اإذا كان على ا�ستعداد للتدخل.
11. We may in certain circumstances, for example, in order to comply with relevant sanctions 

as imposed by CBUAE or anti-money laundering rules, refuse to follow a direct debit 
instruction or amend or cancel it (even if the request is valid otherwise). We may also ask 
you for further information before executing a direct debit if we feel it necessary, and this 
may delay execution of your instruction.

يجوز لنا في ظروف معينة، على �سبيل المثال، لأجل التقيد بالعقوبات ح�سبما يفر�سها الم�سرف المركزي،   .11

اأو اأنظمة مواجهة غ�سل الأموال، اأن نرف�ض اتباع اأمر خ�سم مبا�سر، اأو نعدله اأو نلغيه )حتى اإذا كان الطلب 
�سحيحا(. كما يجوز لنا اأن نطلب منك مزيدا من المعلومات قبل تنفيذ الخ�سم المبا�سر اإذا �سعرنا ب�سرورة 

لذلك، وقد يوؤخر ذلك تنفيذ تعليماتك.
12. If there is more than one direct debit on your account, the Direct Debit Requests from 

the Originator will be processed on a first-in first-out basis. This will result in one or more 
Direct Debit Requests being dishonored if there are insufficient funds in your account to 
meet all payments.

اإذا كان هناك خ�سم مبا�سر او اأكثر من واحد على ح�سابك، �سيتم تجهيز طلبات الخ�سم المبا�سر من المن�سئ   .12

على اأ�سا�ض اأول في اأول . و�سيوؤدي هذا لطلب دفع مبا�سر اأكثر من واحد اإذا كان هناك اأموال كافية في ح�سابك 
لتلبية جميع المدفوعات.

13. Please note that if you choose a variable amount and decide not to agree a cap with 
your Creditor in this form, the Creditor will have an unlimited right to choose the amount 
deducted from your account, and the Paying Bank will have no liability to you or the Creditor 
for any dispute between you about the variable amount, unless the cap has been breached.

يرجى مالحظة اأنه اإذا اخترت مبلغ متغير وقررت عدم التفاق على �سقف مع الدائن الخا�ض في هذا ال�سكل،   .13 
 فان الدائنين �سيكون لهم حق مطلق في اختيار المبلغ المح�سوم من ح�سابك، و�سيقوم البنك الدائن بدفع 

 اأية م�سوؤولية تجاهك اأو اتجاه البنك المن�سيء لأي نزاع بينكم عن المبلغ المتغير، اإل اإذا كان الحد الأق�سى 
قد تم اختراقه.

14. The amount that will be claimed by the Originator on the due date may differ from the 
notified amount. This could be due to the claimed amount determined by the Originator 
is after taking into consideration the notified amount, additional payments made by 
the payer using alternate channels and the payment option selected by the payer 
subsequent to the intimation but prior to the due date.

قد يختلف المبلغ الذي �سيطالب به المن�سئ في تاريخ ال�ستحقاق عن المبلغ المخطر به. وقد يكون ذلك راجعا   .14

اإلى اأن المبلغ الذي حدده المن�سئ هو المبلغ المطلوب بعد الأخذ في العتبار المبلغ المخطر به، ودفعات اإ�سافية 
 �سددها الدافع م�ستخدما قنوات بديلة، وخيار الدفع الذي اختاره الدافع لحقا لالإخطار، ولكن قبل 

تاريخ ال�ستحقاق.
15. If the date(s) intimated by the Originator on which the Direct Debit Requests (DDR) 

under this Mandate will be raised falls on a holiday(s), then such DDR’s will be raised by 
the Originator within 7 business days immediately following the holiday(s).

اإذا �سادف التاريخ )التواريخ( المحدد بوا�سطة المن�سئ لرفع طلب )طلبات( الخ�سم المبا�سر في نظام الإمارات   .15
للخ�سم المبا�سر، بموجب هذا التفوي�ض، عطلة )عطالت( ر�سمية، �سيتم عندئذ رفع طلبات الخ�سم المبا�سر 

بوا�سطة المن�سئ خالل 7 اأيام عمل بعد العطلة )العطالت( مبا�سرة.
16. This DDA may be cancelled by the Originator at its sole discretion without a written 

cancellation request from the Payer.
يجوز اإلغاء طلب الخ�سم المبا�سر بوا�سطة المن�سئ، ح�سب تقديره الخا�ض وحده، بدون طلب اإلغاء خطي   .16 

من الدافع 
17. Notices

17.a. Any notice relating to this Mandate shall be in writing and provided or accepted 
either in Arabic or in English or both.

17.b. Notices will be sent to you by pre-agreed means.
17.c. If a notice is received outside business hours, then it is received the next business day.

الإخطارات  .17
يكون اأي اإخطار يتعلق بهذا التفوي�ض خطيا، ويتم تقديمه اأو قبوله اإما باللغة العربية اأو الإنجليزية اأو   17.اأ 

اللغتين معًا.
يتم اإر�سال الخطارات اإليك عبر و�سائل متفق عليها م�سبقًا. 17.ب 

اإذا تم تلقي اإخطارًا خارج �ساعات العمل، ف�سيعتبر اأنه قد ا�ستلم في يوم العمل التالي. 17.ج 

18. The terms of this Mandate shall be construed in accordance with and governed by 
the applicable laws of the UAE including the Federal Law No. (18) of 1993 Commercial 
Transactions Law. Thus in the event of a dispute, you shall submit to the jurisdiction of 
the UAE Courts.

تف�سر �سروط واأحكام هذا التفوي�ض وتخ�سع للقوانين ال�سارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك   .18

القانون التحادي رقم (18) ل�سنة 1993 ب�ساأن المعامالت التجارية. ومن ثم، وفي حال ن�سوء نزاع، يجب عليك 
الخ�سوع لل�سالحية الق�سائية لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
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