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المبلغ بالدرهم
إسم  المتجر/المحل
تاريخ المعاملة
لقد قمت بمراجعة المعاملات المتعلقة بالبطاقة العائدة لي، وعليه فإنني أعترض على المعاملة /المعاملات المذكورة أعلاه للسبب التالي (يرجى وضع علامة على الخانة المناسبة):
بهذا أقوم بتخويل بنك أبوظبي الأول (شركة مساهمة عامة) بخصم مبلغ مائة درهم إماراتي (AED 100.00) زائد 5% ضريبة القيمة المضافة من حسابي / بطاقتي كرسوم معالجة طلب الاعتراض تطبق على كل معاملة أثبتت صحتها من قبل التاجر.  في إستفسارات قانونية لاحقة قد تطلبها السلطات القانونية (إن وجدت) كما أدرك أن فترة التحقيقات التي يقوم بها البنك قد تستمر لغاية 180 يوماً ليتم حلها.  يحتفظ بنك أبوظبي الأول بالحق في عكس أي قيد مؤقت تم إجراؤه بهذا الخصوص. كما أخولكم  بإيعاز وتزويد الشرطة، المحكمة، شركة فيزا للبطاقات، شركة ماستر للبطاقات بأي تفاصيل عن العمليات المُعترض عليها ليتم السماح لهم بمتابعة تحقيقاتهم. أقر وأوافق على أن أي معلومة خاطئة تتعلق بطلب الإعتراض أعلاه قد تستخدم في دائرة القضاء كدليل لأي تحقيق تجريه السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتحمل حامل البطاقة بدفع قيمة المعاملات التي تمت بعد فقدان/سرقة البطاقة بإستثناء المعاملات التي خصمت بعد إبلاغ البنك بعملية فقدان/سرقة البطاقة. 
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