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تــفــويــ�ض باخلـ�صــم املــبـا�شـر
�آخـــرون

Direct Debit Request
Others
OIC
Originator Name
Primary Sponsoring Bank

Code

Name

رمز توكيل اخل�صم املبا�رش

DDA Purpose Code

 الخ/املباين/ امل�ستهلك
نوع العميل
 الرقم+ نوع بطاقة تعريف العميل

Consumer/Premises/etc*
Customer Type*

Individual

فردي

Non-Individual

غري فردي

Customer ID Type* + Number*

ا�سم البنك

1

ا�سم احل�ساب

2
3

Mobile Number

نوع احل�ساب
- رقم احل�ساب الدويل
رقم البطاقة
رقم الهاتف املحمول

6

Email Address

عنوان الربيد الإلكرتوين

6

7*

Issued for

ا�صدر لـ

7

8*

Commences On

D

D

/

M

M

/

Y

Y

Y

Y

تبد�أ يف

8

9*

Expires On

D

D

/

M

M

/

Y

Y

Y

Y

تنتهي يف

9

10*

Fixed/Variable
Amount

11*

Payment Frequency

12*

Fixed Amount
1 / Minimum
Amount

,

.

If FIXED, then a proper amount.
Can be left blank if VARIABLE

 احلد/1 املبلغ الثابت
12
االدنى

13*

Fixed Amount
2 / Maximum
Amount

,

.

If FIXED, then a proper amount.
Can be left blank if VARIABLE

احلد/2 املبلغ الثابت
13
االق�صى

14*

Currency Code

1*

Bank Name

HSBC Bank

2*

Title of Account

3*

Account Type

4*

IBAN / Card
Number

5

 ح�ساب جاري/ ح�ساب توفري

Current Account / Savings Account

Fixed
Daily

يومي

Weekly

ا�سبوعي

ثابت
Monthly

�شهري

Credit Card

Variable
Quarterlyربع

Half Yearly

ن�صف�سنوي

�سنوي

Annually�سنوي

Others

�آخرون

 طريقة اخل�صم11

اتـــفـــاقـــيـــة وتــفــويــ�ض

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 on the in this form

/�إننا نطلب منكم ونفو�ضكم الدفع عن طريق اخل�صم املبا�رش من ح�سابي/ ف�إنني،بالتوقيع داخل املربع �أدناه
 ومبوجب،ح�سابنا �إلى املن�شئ يف ح�سابه لدى «بنك الدائن» بناء على املعلومات املوفرة يف هذا التفوي�ض
 و�أنظمة وقواعد نظام الإمارات للخ�صم املبا�رش و�أي �رشوط،�رشوطه و�أحكامه املن�صو�ص عليها يف هذا النموذج
 و يف احلالة التي يتم التوقيع فيها على هذا التفوي�ض.و�أحكام �أخرى حتكم ح�ساباتي البنكية �أو عالقتي معكم
. ف�إن املوقع �أدناه هو ال�شخ�ص املخول بالتوقيع نيابة عن ال�رشكة،بوا�سطة �رشكة
ن�ؤكد بهذا �أنني قد قر�أت وفهمت ال�رشوط والأحكام املطبقة على هذا التفوي�ض ح�سبما هو من�صو�ص/�أ�ؤكد
عليه يف هذا النموذج

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

Signature
Verified

I/We have read and understood the term and conditions printed overleaf.

مت التحقق من
التوقيع

تفهمنا ال�رشوط والأحكام الواردة يف ال�صفحة التالية/قر�أنا وتفهمت/لقد قر�أت

I have not left the Minimum amount as blank

مل �أقم برتك احلد الأدنى من املبلغ فارغ ًا

/ قمت

مل �أقم برتك احلد الأعلى من املبلغ فارغ ًا

/ قمت

I have /

One Time

5

املتغري/ املبلغ الثابت10

متغري
مرة واحدة

4

 رمز العملة14

AED

Agreement and Authorization

I have /

بطاقة �إئتمان

I have not left the Maximum amount as blank

Date, Seal & Signature /  اخلتم والتوقيع،التاريخ

Terms and Conditions applicable to this mandate.

ال�رشوط والأحكام التي تنطبق على هذا التفوي�ض
 ين�ش�أ، ي�شكل توقيع هذ التفوي�ض عقدا ملزما قانونا بينكم وبني الدائن وبنك الدائن.1
 وقيام بنك الدائن،بقبول الدائن دفعات من خالل نظام االمارات للخ�صم املبا�رش
 وقيامنا ب�سداد الدفعات �إلى الدائن من خالل نظام االمارات،بتنفيذ طلبات الدفع
.للخ�صماملبا�رش

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.

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.

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.

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.

5.

We will act upon your written request to cancel this Mandate,
or request that particular payments not be made (termed a
'Stop Request') at your own discretion. In the absence of such
requests, we will continue to act on the basis of the Mandate
in place at that time. Your written requests to amend or cancel
this Mandate, or request that particular payments not be made
can also be submitted through the Originator. It may take
up to 5 working days to Cancel/Amend the Mandate. In the
meantime direct debits will continue as normal.

 �أو طلبك بعدم، لإلغاء هذا التفوي�ض، مبوجب طلب خطي منك، �سنتخذ الإجراءات.5
.�سداد دفعات معينة (ي�شار �إليها مب�صطلح "وقف الدفع") بناء على تقديرك اخلا�ص
 �سن�ستمر يف الت�رصف بناء على التفوي�ض،ويف حال عدم وجود مثل هذا الطلبات
 كما ميكنك �أن تقدم طلباتك اخلطية ب�إلغاء هذا التفوي�ض.الذي يكون قائما وقتئذ
تعديل/ وقد ت�ستغرق عملية �إلغاء.�أو وقف �سداد دفعات معينة من خالل املن�شئ
 �ست�ستمر عمليات اخل�صم املبا�رش، ويف هذه الأثناء. �أيام عمل5 هذا التفوي�ض فرتة
.كالعادة

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 are being returned due to
insufficient funds in your account.

، يف حال �إدراج طلب دفع بوا�سطة بنك الدائن يف نظام الإمارات للخ�صم املبا�رش.6
 يحق لبنك الدائن �إعادة تقدمي طلب الدفع �أربعة،ومت رف�ضه لأي �سبب من الأ�سباب
 وكل طلب، و�سوف نفر�ض عليكم ر�سوما عن كل طلب دفع. كحد �أق�صى،مرات
.معاد تقدميه يكون قد �أعيد ب�سبب عدم توفر �أموال كافية يف 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.

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.

9.

 وتــتـ�ضـــمن �شــــروط هــــذا التفوي�ض �أي�ضا �أنظمة وقواعد نظام االمارات.2
 وهي متوفرة يف موقع،)للخ�صم املبا�رش "الأنظمـــة" (امللزمة لك �أي�ضا
 ويف. و�أية �رشوط و�أحكام حتكم عالقتنا معكمwww.centralbank.ae
، �أو �رشوطنا و�أحكامنا، �أو الأنظمة،حال �إخاللك بالتزاماتك حتت هذا التفوي�ض
ف�إن ذلك قد ي�ؤدي الى حتميلك امل�سئولية عن �أي خ�سائر �أو تكاليف نتكبدها نحن
 هذا بالإ�ضافة �إلى �أن ذلك قد ي�رض باحلقوق التي كان من.�أو يتكبدها بنك الدائن
.املكن �أن تكون م�ستحقا لها �إن مل يحدث ذلك
 يرجى مالحظة �أن الأنظمة ت�شري �إليك مب�صطلح "الدافع" و�إلينا مب�صطلح "البنك.3
الدافع" والدائن مب�صطلح "من�شئ املعاملة" و بنك الدائن مب�صطلح "البنك
." وي�شار �إلى التفوي�ض يف الأنظمة مب�صطلح "تفوي�ض باخل�صم املبا�رش."الكفيل
. فهم تلك ال�رشوط بناء عليه، لأغرا�ض الأنظمة وهذا التفوي�ض،وعليه ينبغي
 �أنت ملزم باالحتفاظ ب�أموال كافية يف ح�سابك من �أجل مقابلة الدفعات.4
 و�سوف لن يتم تنفيذ اي ت�سوية جزئية.املن�صو�ص عليها يف هذا التفوي�ض
، عدا يف ظروف حمدودة،ملطالبات اخل�صم املبا�رش

�إذا كنت تعتقد �أن الدفعة التي مت �سدادها من ح�سابك عن طريق اخل�صم
 يجب عليك عندئذ �أن تخطرنا،املبا�رش ما كان من املتوجب �سدادها
 (ثالثني) يوما من تاريخ ك�شف ح�سابك الذي30 خطيا بذلك خالل
 ويف حال عدم اتفاقنا مع ما تعتقد ف�إننا �سوف لن،يظهر الدفع
نكون ملزمني بقبول �أي طلبات ب�إعادة �إ�ضافة املبلغ ذي ال�صلة �إلى
، �إن الأ�س�س التي نلتزم بناء عليها ب�إعادة املبالغ حمدودة.ح�سابك
 ال تت�ضمن ق�ضايا ترتبط،وهي تتعلق بتطبيق الأنظمة وتفاديا لل�شك
. وهي من�صو�ص عليها يف الأنظمة،بعقدك �أو ترتيباتك مع الدائن

.7

 �أنت ملزم ببذل قدر معقول من العناية واليقظة يف ت�شغيل ح�سابك يف �سياق.8
 و�سوف نقوم ب�سداد الدفعات على �أ�سا�س هذا التفوي�ض.مدفوعات اخل�صم املبا�رش
 ب�إجراء،(ح�سبما يتم تعديله على نحو �صحيح من وقت لآخر) ول�سنا ملزمني
 ما مل يتم اتفاق متبادل على،مراجعة �أو �إخطارك ب�ش�أن �أي حركة يف ح�سابك
. ويف �إطار ما تتطلب الأنظمة فقط،ذلك
You are not permitted to close the account to which this
 	ال يجوز لك �إغالق احل�ساب الذي يتعلق به هذا التفوي�ض دون عمل ترتيبات.9
Mandate relates without making arrangements with the Creditor
 و�إلغاء التفوي�ض على نحو �صحيح وفقا لهذه ال�رشوط،مع الدائن للقيام بذلك
to do so, and validly cancelling the Mandate in accordance with
.والأحكام
these terms.

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.

 �إذا كنت ال تزال غري، ف�إن عليك، ورف�ضنا طلبك، �إذا كنت طلبت �إعادة �أموال.10
 �إما �أن حتاول حل هذا الأمر مع الدائن �أو ميكنك الطلب من امل�رصف،مقتنع
املركزي النظر يف الق�ضية م�ستخدما "�إجراء حل املنازعات" يف نظام الإمارات
 و�سوف لن يقبل امل�رصف املركزي طلبات تقوم على عقدك �أو.للخ�صم املبا�رش
 حرية التقدير ب�ش�أن ما �إذا، عموما، وله،على ترتيبات قائمة بينك وبني الدائن
.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.

 لأجل التقيد بالعقوبات ح�سبما، على �سبيل املثال، يجوز لنا يف ظروف معينة.11
 �أن نرف�ض اتباع �أمر، �أو �أنظمة مواجهة غ�سل الأموال،يفر�ضها امل�رصف املركزي
 كما يجوز لنا �أن.) �أو نعدله �أو نلغيه (حتى �إذا كان الطلب �صحيحا،خ�صم مبا�رش
نطلب منك مزيدا من املعلومات قبل تنفيذ اخل�صم املبا�رش �إذا �شعرنا ب�رضورة
. وقد ي�ؤخر ذلك تنفيذ تعليماتك،لذلك

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.

 �سيتم جتهيز طلبات، �إذا كان هناك خ�صم مبا�رش او �أكرث من واحد على ح�سابك.12
 و�سي�ؤدي هذا لطلب دفع. اخل�صم املبا�رش من املن�شئ على �أ�سا�س �أول يف �أول
مبا�رش �أكرث من واحد �إذا كان هناك �أموال كافية يف ح�سابك لتلبية جميع
.املدفوعات

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.

14.

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).

15.

Notices

 يرجى مالحظة �أنه �إذا اخرتت مبلغ متغري وقررت عدم االتفاق على �سقف مع.13
 فان الدائنني �سيكون لهم حق مطلق يف اختيار،الدائن اخلا�ص يف هذا ال�شكل
 و�سيقوم البنك الدائن بدفع �أية م�س�ؤولية جتاهك �أو،املبلغ املح�سوم من ح�سابك
 �إال �إذا كان احلد الأق�صى،اجتاه البنك املن�شيء لأي نزاع بينكم عن املبلغ املتغري
.قد مت اخرتاقه
) �إذا �صادف التاريخ (التواريخ) املحدد بوا�سطة املن�شئ لرفع طلب (طلبات.14
 عطلة، مبوجب هذا التفوي�ض،خ�صم مبا�رش يف نظام الإمارات للخ�صم املبا�رش
 �سيتم عندئذ رفع طلبات ا اخل�صم املبا�رش بوا�سطة املن�شئ،(عطالت) ر�سمية
. �أيام عمل بعد العطلة (العطالت) مبا�رشة7 خالل
 الإخطارات.15

a. Any notice relating to this Mandate shall be in writing and
provided or accepted either in Arabic or in English or both.
b. Notices will be sent to you by pre-agreed means.
c. If a notice is received outside business hours, then it is
received the next business day.
16.

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.

 ويتم تقدميه �أو قبوله �إما،�أ يكون �أي �إخطار يتعلق بهذا التفوي�ض خطيا
.باللغة العربية �أو الإجنليزية �أو اللغتني معا
.ب يتم �إر�سال الإخطارات �إليك عرب و�سائل متفق عليها م�سبقا
 ف�سيعترب �أنه قد ا�ستلم يف يوم،ج �إذا مت تلقي �إخطارا خارج �ساعات العمل
العمل التايل
 تف�رس �رشوط و�أحكام هذا التفوي�ض وتخ�ضع للقوانني ال�سارية بدولة الإمارات.16
 ب�ش�أن1993 ) ل�سنة18(  مبا يف ذلك القانون االحتادي رقم،العربية املتحدة
 يجب عليك اخل�ضوع،ش� نزاع
 ويف حال ن� ؤ، ومن ثم.املعامالت التجارية
.لل�صالحية الق�ضائية ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة

