
طلب إضافي لخدمات نقاط البيع
 بيانات التاجر األساسية )يجب تعبئة بيانات هذا الجزء بشكل صحيح وذلك لضمان تقديم الخدمة( 

اسم الشركة/المؤسسة:  اسم المالك/المفوض: 
نوع النشاط: رقم السجل التجاري:  رقم الجوال: 

رقم الجهاز الحالي:  رقم فاكس إدارة الحسابات: 
عنوان البريد االلكتروني:

المرجو اختيار أحد الخدمات الموضحة أدناه وتعبئة جميع بيانات الحقول الخاصة بها في حالة تطابقها: 

خدمة الشراء مع النقد
 £  إلغاء جهاز

 £ تحديث بيانات
 £ استبدال جهاز نقاط بيع

 £ نقل جهاز
 £ تغيير حساب

 £  إضافة جهاز
 £

تفاصيل الطلب

 اسم المتجر عربي

اسم المتجر إنجليزي

رقم الهاتف

العنوان

المدينة

رقم الحساب الحالي

رقم الحساب الجديد*

اسم المفوض

رقم جوال المفوض

رقم الجهاز**

*   فقط في حال كان الطلب متعلقًا بتغيير/تحديث رقم الحساب الحالي
** فقط في حال كان الطلب متعلقًا باستبدال او إلغاء الجهاز

الرجاء اختيار نوع الجهاز في حال طلب إضافة أو استبدال جهاز .

 جهاز موصول بخط هاتفنوع الجهاز
 جهاز السلكي بشريحة جوال                           العدد )            (£ 

جهاز السلكي بلوتوثالعدد )            (£ 
العدد )            (£ 

تعليمات عامة:
في حال تغير النشاط التجاري عن النشاط السابق، نرجو تزويدنا بصورة من السجل التجاري؛ علمًا بأن الرسوم سوف تكون وفقًا التفاقية نقاط البيع الحالية.. ١
في حالة الرغبة في تغيير الحساب ألكثر من جهاز، نأمل إرفاق جدول بأرقام األجهزة والحسابات حسب التصنيف التالي )رقم الجهاز - رقم الحساب القديم -رقم الحساب الجديد( مع الختم والتوقيع على الجدول .. ٢
في حالة الرغبة بالحصول على أكثر من جهاز، الرجاء تزويدنا بقائمة بمواقع االجهزة المطلوبة.. ٣
في حالة تلف الجهاز، سوف يتم استبدال الجهاز وتقييد التكاليف الخاصة بالجهاز على نفقة التاجر.. ٤
في حالة الغاء النشاط، يتوجب على التاجر تقديم طلب إلغاء مع تسليم اجهزة نقاط البيع للبنك.. ٥

يجب توقيع الطلب من قبل الشخص المفوض على الحساب لدى البنك األهلي التجاري لتفادي رفض الطلب. 	. 
في حال طلب جهاز بشريحة جوال،  يجب أن تكون الشريحة خاصة بنقاط البيع، ويجب توفيرها من قبل التاجر وقبل عملية تركيب الجهاز.  . ٧
في حالة الرغبة بالحصول على أكثر من خدمة، الرجاء تعبئة نموذج منفصل لكل خدمة تفاديًا إللغاء الطلب.. ٨

لتسليم النموذج، الرجاء زيارة اقرب فرع للبنك االهلي.   	. 

يخضع هذا الطلب التفاقية خدمات نقاط البيع الموقعة بواسطة التاجر المذكور أعاله ويعتبر مكماًل لها.   
أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات المذكورة أعاله وبموافقتي والتزامي بالتعليمات المذكورة أعاله.   

/  ٢٠م    /  اسم التاجر   تـوقيـع الشخص المفوض   الخــتم   التاريخ 

 

مطابقة التوقيع الستخدام البنك فقط


