
CARDHOLDER DISPUTE
طلب استرجاع

رقم طلب الإ�سرتجاع

رقم احل�ساب

رقم البطاقة

CLAIM ID

ACCOUNT NUMBER

CARDHOLDER NUMBER XX XXXX

DETAILS OF DISPUTED TRANSACTION(S):

THIS PART TO BE FILLED BY THE CARDHOLDER:

THIS PART TO BE FILLED BY BRANCH STAFF:

تفا�سيل العمليات املطلوب ا�سرتجاعها:

هذا اجلزء يتم تعبئته من قبل �ساحب البطاقة:

هذا اجلزء يتم تعبئته من قبل موظف الفرع:

DISPUTE REASON: �سبب املطالبة:

Duplicate: was debited more than once for the same transaction مت خ�سم العملية اأكرث من مرة

Paid by other means, explain & attach the proof مت الدفع للعملية بطريقة اأخرى مع تقدمي الإثبات

Did not participate nor authorized the transactions and during the 
transaction the card was in my possession at all times

مل اأقم بهذه العملية والبطاقة كانت بحوزتي طوال الوقت

Did not participate nor authorized the transactions and during the 
transaction the card was lost/stolen

مل اأقم بهذه العملية والبطاقة كانت مفقودة/ م�سروقة وقت حدوث هذه العملية

Credit not processed, Cardholder must contact merchant and 
attached proof document

مل يتم ا�سرتجاع املبلغ, مرفق لكم امل�ستندات التي تثبت ذلك

Service\ goods not provided. Cardholder must contact merchant 
and provide proof document

مل اأ�ستلم الب�ساعة/ اخلدمة, على العميل التوا�سل مع التاجر )املحل( وتقدمي امل�ستندات 
التي تثبت عدم الإ�ستالم

Others reasons: اأ�سباب اأخرى:

I did not receive from ATM cash amount of: مل اأ�ستلم من جهاز ال�سحب الآيل مبلغ وقدره:

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

   ¨

اأنا )الإ�سم(:

�ساحب البطاقة املدنية:

التاريخ:

الهاتف النقال:

الربيد الإلكرتوين:

التوقيع:

اإ�سم املوظف:

الفرع:

تاأكيد التوقيع:

I (Name):

Civil Id:

Date:

Mobile:

Email:

Signature:

Staff Name:

Branch:

Verify Signature :

Serial TRNX DATE AMOUNT - KD MERCHANTالت�سل�سل تاريخ العملية مبلغ اخل�سم - د.ك املحل/ اجلهة

I agree that the bank will Reverse the refunded disputed amounts 
in my account in the event that the merchant provides proof that I 
have performed these transactions (purchase or payment).

اأوافق على اأن يقوم البنك يف ا�سرتداد املبالغ امل�سرتجعة يف ح�سابي يف حال قيام التاجر 
بتقدمي ما يثبت قيامي بالعمليات التي متت على البطاقة )�سراء اأو دفع(.


