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 بيان الحقائق االساسية – خدمة بطاقــــة الصراف اآللي/بطاقة الخصــم المباشر

1 
Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the UAE (CBUAE) 

  ع ، مؤسسة مالية مرخصة خاضعة لرقابة المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة.ك.م.البنك األهلي الكويتي ش

Features    ا    المزا
 Allows you to make cash withdrawal locally and 

internationally and balance enquiry. 
  ــــــــراء ت ــــ ــــــــــــك إجــ ـــــــــيح لــ ــــــــــا ـــــ ــــ ـــــــــــدي محل ــــــــــحب نقـــ ـــــــــــات ســــ ـــ ـــــــــافةعمل اإلضـــــ ــــــــــا  ــــ  ودول

د. ا   االستعالم عن الرص
 Upon expiry of the card, new card will be issued and 

couriered to your contact details registered with the Bank. 
   ة ــــــــــــالح ــــ ـــــــــاء صـــ ــــ ــــ ــــــــــد انتهــ ـــــــ ــــــــة،عنــ ــــ ــــ طاقـــ ـــــــــدة  ال ــــ ــــ ــ ـــــــــة جد ــــ ــــ طاقــ ــــــــــدار  ــــ تم إصـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ســ

ـــــــــــ  ــــ ــــ ــ ـ ـــــــــــد ال ــــ ــــ ــــ ال ــــــــالها  ــــ ـــــــ رســـ ــــــــــوانــــع إ و ــــ ــــ ـــ ـــــــــ عنــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــك االتصـ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــــة  ـــــــ ال الخاصـــــ
  المسجلة لدى البنك. 

 
Eligibility    ة  االهل
 Issued only to our current / saving account holders.    ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــدار يــ ــــ ـــــــــــاف اال  تم اصـــــ ــــ ـــ ـ ـــــــــة ال ــــ ــــ ـــــــــــط طاقــ ــــ ات  فقــــ ــــــــا ــــ ــــ ـــــــــــحاب الحســـ ــــ ألصــــ

 . البنك ىلدالجارة  التوف 
 Joint account holders can enjoy the benefit of two 

ATM/Debit card.  
   ـــــــــتمتاع ــــ كة االســــ ـــــــــ ــــ ات المشــــ ــــــــا ــــ ـــــــــــحاب الحســـــ ــــ ــــــــــــن ألصــ ـــــــــاق مكـــــ ــــ طــــ ــــــــــا  ــــ ـــ مزا

اف اآل  الخصم ا  ال  . الم
 People of Determination will not get this service or any 

other services that require Sight & Hearing senses 
   ــــــــــدمات ــــ ــــــــة أو أي خــ ــــ ـــــــــــذه الخدمــــ ــــ ـــــــــ هـ ــــ ـــــــــم عـــ ــــ ـــــــــحاب الهمـــ ـــ ــــــــــل أصــــ ــــ حصــ ــــــــــــن  لــــ

  ال والسمع. استخدام حاس أخرى تتطلب 
 

Daily ATM withdrawal limit    اف اآل  حد السحب اليو من أجهزة ال
 Locally: 10 Transactions.     :ا  معامالت.  10محل
 International: 3 Transactions     :  معامالت  3دو
 Per day limit: AED 20,000/-    :  درهم.  20.000 -الحد اليو
 3 withdrawals permitted within 5 minutes for maximum of 

AED15,000/- 
   ــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــــمح  ــــ سـ ـــــــــــالل 3ُ ــــ ــــــــــحب خــ ــــ ــــــــــــات ســــ ــــ ـ ـــــــــد أقص 5عمل ــــ حــــ ــــــــــائق  ــــ ـــــــــدقــــ ــــ ــــ ـــــــ   -ى ــــ

  . درهم 15.000
 

Debit Card Withdrawal Charges    طاقة الخصم  رسوم السحب ع 
Within UAE  
ABK ATM  Free 
Non ABK ATM  AED 2.00 
Non ABK ATM Balance inquiry / 
decline  

AED 1.00 

Within GCC  
Withdrawal  AED 6.00 
Balance enquiry  AED 3.00 

 

ة المتحدة   داخل دولة اإلمارات الع
اف آ تابع للبنك األه ال  مجانا   
درهم  2.00 اف آ غ تابع للبنك األه ال    
درهم  1.00 د  االستفسار عن   طاقة من أجهزةرفض الرص اف  ال ال

عة للبنك األه ال   اآل الغ تا
 داخل دول مجلس التعاون الخل 

درهم  6.00  السحب  
درهم  3.00 د   االستفسار عن الرص

 

 
Please refer to the schedule of fees and charges on our website 
www.eahli.com.   
 

   
ـــــــــوم  ع إ جــــــــــدول الرسـ ـــــــــ ـــــــــر الرجـ ـــــــــ المتــــــــــوفر  و المصـــــــــــارف يـ ــــــــا عــ ـــــــــ موقعنــ عـ

ن   www.eahli.comت اإلن

Lost or Stolen Card   طاقة قة ال  فقدان أو 
 If your card is lost or stolen, contact our 24/7 call center 

number +971 4 607 5507 (within / outside UAE) for 
blocking your card. 
 

   مركز االتصال الخاص بنا ع مدار قتها ، اتصل  طاقتك أو   حالة فقدان 
ع  ام األسب + (داخل  خارج دولة اإلمارات 971 4 607 5507الساعة طوال أ

ة المتحدة)   طاقتك.  لوقفالع

Unauthorized Transaction    ح بها  المعاملة غ الم
 In the event of any fraudulent unauthorized transaction, 

notify the Bank immediately on our 24/7 call center 
number +971 4 607 5507 (within / outside UAE).  

   خطار البنك ع الفور ح بها ، قم ب ة غ م ال  حالة حدوث أي معاملة احت
ع  ام األسب  5507ع رقم مركز االتصال الخاص بنا ع مدار الساعة طوال أ

ة المتحدة). 971 4 607  + (داخل  خارج اإلمارات الع
 You have the right to claim reimbursement for fraudulent 

unauthorized transaction. 
   ـــــــــ ــــ ـــــــــة غــــ ــــ ــــ ال ــــــــة احت ــــ ــــــــــــن معاملـــــ ض عـــــ ـــــــــالتع ــــ ــــ ـــــــــــة  ــــــ ـــــــــــــك المطال ـــــــــــــــق لــــ حــ

ح بها.   م
 
 
 
Customer Signature : ___________________ 

   
  
  

ل :    ___________________توقيع العم
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Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the UAE (CBUAE) 

  ع ، مؤسسة مالية مرخصة خاضعة لرقابة المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة.ك.م.البنك األهلي الكويتي ش

   
   
Warning    ــــــه ب  ت
 Keep your banking credentials/ PINS safe at all times and 

do not disclose your banking information to anyone. 
   ـــــــــــات ــــ ـــ انــــ ــــــــــان ب ــــ ــــ ـــــــــ أمــــ ــــ ــــ ـــــــــــافظ عـــــ ـــــــ ـــــــــــــام أوراق حـــ ــــ ة  أرقـــــ ـــــــــــف ــــ ــــ ــ ـ ـــــــــــاد الم ــــ ـــ االعتمــــ

ــــــــــــح  ـــــــــــات وال تفصـــــ ـــ ـــــــــــع األوقـــ ــــ ــــــــــك  جميــ ــــ ــ ـــــــــــة  ة الخاصــــــ ـــــــــ ــــ ــــــــــف الشخصــــ ـــ ـــ التع
ة ألي شخص.  ف  عن معلوماتك الم

 Neve leave your card unattended.    .ة طاقتك دون رقا ك   ال ت
 Repeated failure to input the correct PIN or OTP may 

result in your Card getting blocked. 
    ــــــــــ أو ــــ ــ ــــــــــف الشخ ــــ ــ ـــــــــــم التع ـــــــــــــال رقـــــ ــــــــاق  إدخـــ ــــ ـــــــــــرار اإلخفــــ ــــــــــؤدي تكـــــ ــــ ـــــــــد يــ ــــ قـــ

طاقتك.   لمة المرور إ حظر 
 Check your statements regularly and contact the Bank 

immediately if you notice any irregularity. Such 
irregularity must be reported within 30 days of the 
statement date. 

   ـــــــــ الفــــــــــــور ــــــــــك عـــ البنــ ــــــــــام واتصــــــــــــل  انتظــ ك  ــــــــا ـــــــــوفات حســــ ــــــــــن كشـــ ــــــــــق مــ تحقــ
ــــــــــت  ــــ ــــــــــدم إذا الحظـــ ــــ ـــــــــــــحعـــ ــــــــــــن تها صــــ ــــــــــــالغ عـــــ ـــــ ـــــــــب اإل ــــ جــــ ـــــــــحة.  ــــ ـــــــــدم صــــ ــــ اي  عــــ

ان  ــــخ كشف الحساب.  30ون  غض ب  يوما من تار

 The Bank reserves the right to replace or cancel your Card 
or to replace, reset or cancel your PIN or any other 
security or authentication features with respect to your 
Card, which will be notified to you in advance in writing.  

   دال ـــــــــ ــــ ـــــــــك أو اســــ ــــ طاقتــــ ــــــــــاء  ــــ دال أو إلغـــ ـــــــــ ــــ ـــــــــالحق  اســــ ــــ ــــ ــــــــــك  ــــ ــــــــــتفظ البنـــ ــــ حـــ
ات  ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ أو أي مــ ــــ ــــ ــ ــــــــــف الشخ ــــ ـــــ ـــــــــــم التع ــــ ـــــــــــاء رقــــ ـــــــــ أو إلغــــــــ ــــ ــــ ــــــــــادة تعيــ ــــ ـــ أو إعــ

ــــــــــــق  ــــ ــــــــــا يتعلــ ــــ مــــ ـــــــــرى ف ــــ ــــــــــادقة أخــــــ ــــ ــــــــــان أو مصــــ ــــ ـــــــــــك،أمــــ ــــ طاقتــــ تم  ب ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ســ ــــ ــــ والـ
ا.  قا كتاب  إخطارك بها مس

 Keep the Bank updated with your identification 
documents and contact details at all times. Bank will 
send reminder notices 90 days before expiry. Not 
providing these documents might result in charges, 
transactions being restricted, account being blocked or 
account being closed.  

  ــــــــائق ال ــــ ــــــــــم بوثــ ــــــــــــالع دائـــ ـــــــــ اطــ ــــــــــك عـــــ ــــــــــاء البنـــ قــــ ـــــــــم ب ــــــــــك قــــ ــــ ـــــــــــة  ــــــــة الخاصـــ ــــ ـ ه
ــــــــــك  ــــ ــــ قوم البنــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــات. ســـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــع األوقــ ــــ ــــ ــــــــــك  جميـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــال  ــــ ــــ ـــ ل االتصــ ـــــــــ ــــ ــــ وتفاصـــــ

ـــــــــــــل  ـــــــــذك ق ــــــــعارات تــــ ـــــــــال إشـــــ رســــ ـــــــــــد  90ب ة. قــ ــــــــاء الصـــــــــــــالح ــــ ـــــــــا مـــــــــــــن انتهـ يومــــ
ـــــــــــد  ـــــ ـــــــــــــوم أو تقي ــــــــــرض رســـ ــــ ندات إ فــ ـــــــــ ــــ ــــــــــــذه المســـ م هــــ ــــــــــــد ــــــــــــدم تقــــ ـــــــــــؤدي عــــ يـــــ

 المعامالت أو حظر الحساب أو إغالقه. 

 Use your own mailing addresses and not of friends / 
relatives.  

   ـــــــــــد ــــ ــ ن ال ـــــــــاو ــــ س عنـــ ـــــــــ ــــ ــــــــــــك ولـــ ــــ ـــــــــــة  ــــــــة الخاصــــــ ــــ ــــ د ن ال ـــــــــاو ــــ ــــــــــتخدم العنـــ ــــ اســ
األصدقاء  األقارب.   الخاصة 

 The Bank reserves the right to change any or all the terms 
and conditions in the Key Fact statement, product terms 
and conditions, charges  as well as the Applicant contract 
with 60 days prior notice to you.  

   ـــــــــــــام ــ ـــــــــــوط واألح ـــ ـ ــــــــــل ال ـــــ ـــــــــن أو  ــــ ـــــــــ أي مــ ــــ ـــــــــالحق  تغيــ ــــ ــ ــــــــــك  ـــــــــــتفظ البنـــــ حــــ
ــــــــــائق  ــــ ـــــــــــان الحقـــــ ــــ ــــ ـــــــــواردة  ب ــــ ــــ ةالــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــتج ، االساســ ــــ ــــ ــــــــــام المنـــ ــــ ـــــ وط وأح و ، و

ــــــــــارف  ـــــــــبق  المصـــــ ـــــــــــعار مســــــ ـــــــــــع إشــــ ــــــــــب مــــ ــــــــــــدم الطلـــــ ـــــــــد مقـــ ــــ ـــــــــافة إ عقــ ــــ اإلضــ
ـ   يوما.  60لك 

How to contact us  ف تتواصل معنا  ك
 You can contact us 24/7 on our call center number +971 4 

607 5507 (within / outside UAE). We will be very happy to 
assist you.  

   ـــــــــ ع عـــ ـــــــــب ــــــــــام األســـ ــ ــــــــــوال أ ــــــــــاعة طــ ــــــــــدار الســ ـــــــــ مــ ــــــــــا عـــ ـــــــــك االتصــــــــــــال بنــ مكنـــ
ــــــــــا  ــــ ــــ ــــــــــاص بنــ ــــ ــــ ـــــــــــــال الخــ ــــ ــــــــــز االتصـــ ــــ ــــ ــــــــــــم مركــ ــــ ــــــــــــل  971 4 607 5507رقــــ ــــ + (داخــــ

ــــــــــعادة  ــــ ـــــــــة الســـــ ــــ ــــ ــ ـــــــــنكون  غا ــــ ــــ ـــــــــــــدة) وســ ــــ ـــــــــــة المتحــ ــــ ــــ ــــــــــارات الع ــــ ــــــــــارج اإلمـــــ ــــ خـــــ
 .لمساعدتك

 During the Bank working hours, you may contact us on 
+971 4 607 5555. 

   ــــــــــم ــــ ـــــــــ رقـــ ــــ ــــــــــا عــــ ــــ ــــــــال بنـــ ــــ ـــــــــك االتصـــــ ــــ مكنــــ ـــــــــــــك،  ـــــــــل البنــــ ــــ ـــــــــاعات عمــــ ــــ ــــــــــالل ســــ ــــ خـــ
ال   + . 971 4 607 5555االستق

 To know more about our services along with the fees and 
charges, you may visit our website www.eahli.com 

   ،ف ـــــــــال ــــ ــــ ـ ـــــــــــوم والت ــــ ـــــــــافة إ الرســـ ــــ ــــ اإلضـ ــــــــــدماتنا  ــــ ـــــــــن خــــ ــــ ــــ ـــــــــــد عـ ـــــــ ـــــــــــــة الم ــــ لمعرفـ
نت   www.eahli.com مكنك زارة موقعنا ع اإلن

How can you make a complaint:  م شكوى مكنك تقد ف   :ك
Submit your complain to the Complaint Unit either hand 
delivered or via mail / email / online. 

    ـــــــــــد ــ ـــــــــ ال ــــــــــد أو عــــ ـــ ال ــــــــــا  اوى إمـــ ـــــــــ ــــــــــدة الشــــ ـــــــــكواك إ وحـــ ــــــــــال شــــ رســـ ـــــــــم ب قــــ
نت .  و  موقع البنك ع اإلن د اإلل  ال

 Dubai Branch: Opposite Hamarain Centre, Abu Baker 
Siddiqui Road, Deira, Dubai- UAE. 

   ، ـــــــــ ـــــــــــل مركـــــــــــز حمـــــــــــر عــ : مقا ع د ـــــــــ ــــــــــرة  شـــــــــــارعفــ ـــــــــر الصـــــــــــديق ، ديـ كــ ــــــــــو  أبـ
ة المتحدة -، د   .اإلمارات الع

 Abu Dhabi Branch: EIBFS Building, Ground Floor, Al 
Muroor Street, Abu Dhabi. 

   ع ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ة فــ ـــــــــــف ــــ ــــ ـــ ـ ـــــــــات الم ــــ ــــ ــــ ــــــــــارات للدراســ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــد االمـ ـــ ــــ ــــ ـــــــــ معهـ ــــ ــــ ــــ : مبــ ــــــــــــوظ ــــ أبـــــــ
ة، الطابق األر ، شارع المرور ، أبوظ   .والمال

 Fax: +971 4 2684445    :س  Fax: +971 4 268444الفا
   

 
 
Customer Signature : ___________________ 

   
  

ل :    ___________________توقيع العم
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Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P is a Licensed Financial Institution regulated by the Central Bank of the UAE (CBUAE) 

  ع ، مؤسسة مالية مرخصة خاضعة لرقابة المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة.ك.م.البنك األهلي الكويتي ش

 
    
 Email: complaints@abkuwait.com.    : و د اإلل  complaints@abkuwait.comال
 Website: www.eahli.com    : و ك  www.eahli.comالموقع االل

The Bank shall provide a written acknowledgement of the 
Complaint filed with Bank, with details of the Complaint 
process within 2 complete business days of receiving the 
Complaint.  A unique service request number will be assigned 
to you. 

ــــــــــك   ــــ ـــــــــوم البنــ ــــ ـــــــــال قـــ ــــ ــــــــا رد   ارســـ ــــ ـــــــــــول كتــــ ــــــــم الوصـــــ ــــ ـــــــــة إ علــــ ــــ ــــــــــــكوى المقدمـــ الشــــ
ـــــــــــة  ـــــــ ل عمل ـــــــــ ــــ ــــــــــع تفاصـــــ ــــــــــك، مــــــــ ــــ ـــــــــــة البنــــ ـــــــــــراءات معاملـــــــ ــــ ـــــــــــون اجـــ ــــ ـــــــــــكوى  غضـــ ــــ الشـــ

ــــــــــم  ص رقــ ـــــــــ تم تخصـــ ـــــــــ ـــــــــكوى. ســـ ــــــــــتالم الشـــ ــــخ اســ ــــــــــار ــــــــــامل مــــــــــــن تــ ــ ــــــــل  ـــــــــو عمــــ يـــ
  مم لطلب الخدمة لك. 

The Bank shall send you in writing, its final response with 
detailed reasons within 30 complete business days of receiving 
a Complaint. 

ة  غضون   ل اب التفص ا مع األس يوم  30سوف يرسل لك البنك رده النها كتاب
 عمل من تل الشكوى. 

If for any reason you are not satisfied with our complaint 
resolution, you have the right to refer your complaint to the 
Central Bank: www.centralbank.ae 

ـــــــــاص   ـــــــــل الشــــــــــــكوى الخـــ اب عــــــــــــن حـــ ـــــــــ ــــــــــن األســـ ب مــ ـــــــــ ا ألي ســـ ـــــــــ ـــــــــم تكــــــــــــن راضـــ إذا لــ
ـــــــــــزي:  ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــك المركـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــــــكواك إ البنــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــة شـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــك إحالــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــق لــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ حــ ــــــــــا ، ف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بنـــ

www.centralbank.ae 
Disclaimer   ة  اخالء المسؤول
The information in this Key Fact Statement is not the full terms 
of the contract, which is contained within the final terms of 
this service. By signing this document, you agree that you fully 
understand the features, fees and charges, which may be 
incurred by applying for this service. 

ــــــــــت    ــــ ــــ ســــ ـــــــــذا ل ـــــــ ــــ ة هــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــائق األساســـــ ــــ ــــ ـــــــــان الحقـــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــــواردة  ب ــــ ــــ ــــــــات الـــــ ــــ ــــ ــــ المعلومــ
ـــــــــــة  ــــــــ ــــــــــــوط النهائ ــــ ـ ـ ــــــــمينها  ال ــــ ــــ ــــــــــــم تضــ ــــ ـــــــــ تــ ــــ ــــ ـــــــــــد ، والـ ــــ ــــــــة للعقـــ ــــ ــــ املــ ـــــــــــوط ال ــــ ــ ـ ال
ند ، فإنـــــــــــــك توافـــــــــــــق  ـــــــــ ــــــــــذا المســــ ـــــــــ هـــ ـــــــــــع عــــ ـــــــــالل التوقيــ ـــــــــــن خــــ ــــــــــة. مــ ـــــــــــذه الخدمـــ لهــ

ـــــــــوم  ات والرســ ـــــــــ ــــــــــا المــ ــــــــــك تفهـــــــــــم تمامـ ـــــــــ أنـ ــــــــــارف  و عــ ــــــــــد تالمصـ ـــــــــ قـ ــــــــــدها الــ ــ تك
 من خالل التقدم للحصول ع هذه الخدمة. 

 
I acknowledge by signing below that I have understood and 
received the documents as mentioned herein above. 

ــــو   ـــ ــــ ـــ النحـــ ــــ ـــ ندات عــــ ـــ ــــ ـــ ــتلمت المســـ ــــ ـــ ـــ ـــت واســ ـــ ـــ ـــ فهمــــ ــــ ـــ ــاه أنــــ ـــ ــــ ـــ ــــالتوقيع أدنـ ـــ ــــ ـــ ـــر  ـــ ـــ أقــــ

 المذكور أعاله. 
Customer Name      ل  اسم العم
Address    العنوان 
Mobile Number    رقم الهاتف المتحرك 
Email ID      و د االل  ال
Signature / Date      ـــخ ـ  التوقيع التار

For bank use  الستخدام البنك 
Bank official Name     اسم المسؤول  البنك 
Bank official ID      طاقة المسؤول   البنكرقم 
Signature / Date      ـــخ ـ   التوقيع التار

 
 


