
  ATM ATION                                                 Branch                              فرع   

                                                    

 بنك صاىرات ايران
Bank Saderat Iran 

Doha - Qatar 
 طلب اصىار بطاقة الصراف االلي

ATM CARD APPLICATION 

دناهشكرا إلختيارك بطاقة صراف اآللي لبنك صادرات ايران ، لمساعدتنا في تهيئة طلبك يرجى تعبئة هذا النموذج بشكل صحيح وفقاً للتعليمات أ  
Thank you for choosing Bank Saderat Iran ATM card. To help us process your request, please fill this form correctly as per the instructions below 

 

 

Customer  name  
 

 اسم العميل 

            
Account number 
 رقم الحساب   

      Saving account            حساب توفير    Current account         حساب جاري       

    
QID Number            رقم البطاقه الشخصية 

  
Name desired on Card 
   االسم المطلوب على البطاقة

                    

        
New/Change request                                                                                                                                                              تغيير طلب /جديد 

Issuance of Debit Card     بطاقة الخصمإصدار          New                        Renewal                   Lost                         Damaged      
                  معطوب            جديد                           تجديد                    مفقود      

Re- issuance of Pin السري رقمإعادة إصدار          Yes        Reason  
         نعم        سبب     

Activate E-commerce (QPay) 
 

  تنشيط التجارة اإللكترونية

       Yes ال   No                      :  ( حدد أحد الخيارات التالية   Select one of below options )      نعم  
 

       Default Daily limit  three  transactions up to QAR 10,000 
لایر قطر في ثالثة عمليات في اعلي حد       ١٠,٠٠٠الحد االفتراضي المسموح لغاية   

 
       Custom Daily limit  (less than QAR  10,000)  

)      لایر قطري ١٠,٠٠٠أقل من (الحد اليومي المخصص   

Declaration                                                                                                                                                                                                              إعالن  

I knowledge that all the above information are accurate and I have read and agreed for all terms and 
conditions on the overleaf of this application. 

  . خلف هذا الطلب  والبنود الواردة ات المذكورة أعاله صحيحة و أننى قرأت و وافقت على جميع الشروطبيانأقر أن 

Signature of 
customer 

   توقيع العميل 

 
                                                                                 
 

Date 
تاريخال  

 

 

For Bank use only:                                                                                                                                                                           - : الستخدام البنك فقط   
Verified by 

Customer Service 
Dept. 

تم التحقق من قبل قسم 
  العمالءخدمة 

 
 
تاريخ ال                                       التوقيع     
Signature                                   Date :  

Approved by 
Manager / 

Assistant Manager 
مساعد / معتمد من المدير 
 المدير

 
 
               تاريخال                                 التوقيع   
Signature                                          Date : 

Pin issued: Card number issued:                                                                                                                               : رقم البطاقة الصادرة 

    Yes          No 6 2 2 0 -- 1 6   --     --      --    

    

IT Department                           قسم تكنولوجيا المعلومات            
 
 
 
 Signature:                                      Date: 

                   تاريخ            ال        التوقيع

I hereby confirm the receipt of the ATM Card and related PIN.   
 .أؤكد بموجب هذا الطلب استالم بطاقة الصراف اآللي و رقم السري المرتبط بها 

    
 
Customer Signature:                                                             Date:   
                                                                                            تاريخال     توقيع العميل       
 

  

 


