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Corporate Details تفاصيل الشركة

Commercial Registration Number رقم السجل التجاري

Company Name اسم الشركة

ADIB Account Detail تفاصيل حساب مصرف أبوظبي اإلسالمي

ADIB Account No. رقم الحساب

ADIB RIM No. رقم الملف

Card Holder Details تفاصيل حامل البطاقة

Full Name االسم بالكامل

Emirates ID No. رقم هوية اإلمارات

Email Address البريد اإللكتروني

Mobile No. رقم الهاتف المتحرك

Office Address for card delivery عنوان المكتب لتسليم البطاقة

Card Embossing Name االسم على البطاقة

Cardholder Name اسم صاحب البطاقة

Company  Name اسم الشركة

(Only Alphabet letters) )حروف فقط(

Authorized Person Information معلومات الشخص المعتمد

Full Name االسم بالكامل

Emirates ID No. رقم هوية اإلمارات

Email Address البريد اإللكتروني

Mobile No. رقم الهاتف المتحرك

Authorized Person Information معلومات الشخص المعتمد

Full Name االسم بالكامل

Emirates ID No. رقم هوية اإلمارات

Email Address البريد اإللكتروني

Mobile No. رقم الهاتف المتحرك

طلب بطاقة الدرهم اإللكتروني
متعاملي المؤسسات 

e-Dirham Cards - Application Form for 
Institutional Customers

Signature
I hereby declare that this is my authorized signature

التوقيع
أقر بموجب هذه الوثيقة أن هذا التوقيع هو توقيعي 

المعتمد

Date /D D M M Y Y Y Y/ التاريخ

Signature
I hereby declare that this is my authorized signature 

التوقيع
أقر بأن هذا التوقيع هو توقيعي المعتمد

Date /D D M M Y Y Y Y/ التاريخ

Terms and Conditions Apply تطبق  الشروط واألحكام

Acceptance of ADIB eDirham Terms & conditions:
I/We hereby declare to Abu Dhabi Islamic Bank P.J.S.C (“ADIB”) on the date hereof that we have 
read, understood and agreed to be bound by the eDirham Terms and Conditions and the Schedule 
of Charges appended hereto and available at ADIB’s website at adibmb.ae/eDirham and in ADIB’s 
various channels including but not limited to ADIB branches and Tariff Boards.

قبول شروط وأحكام بطاقة الدرهم اإللكتروني من مصرف أبوظبي اإلسالمي: 
أنا أقر / نحن نقر لمصرف أبوظبي اإلسالمي )المصرف( بقراءة وفهم والموافقة على االلتزام بشروط وأحكام 

بطاقة الدرهم اإللكتروني وجدول الرسوم الملحق بهذه الوثيقة والمتوفر على الموقع اإللكتروني لمصرف 
أبوظبي اإلسالمي عبر الرابط adibmb.ae/eDirham وعبر قنوات مصرف أبوظبي اإلسالمي المختلفة بما في ذلك 

على سبيل الذكر ال الحصر فروع المصرف ولوحات الرسوم.

For Bank Use Only

Received By

Receiver Signature & Date

Reviewer Signature & Date

Client Segment

Signature Verification

Maker Signature & Date

Checker Signature & Date

RIM/GRIM Number

Document Archival

Archiver Signature & Date

Your eDirham Card will be delivered by courier to your registered address. .سيتم تسليم بطاقة الدرهم اإللكتروني عن طريق البريد إلى عنوانك المسجل
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