
  طلب خدمة التداول عبر اإلنترنت
ADDITIONAL EBROKER SERVICES APPLICATION 

 Customer Details      بيانات العميل
      Client ID رقم العميل

 Client Name     :اسم العميل

)متحرك(هاتف   Mobile Number 

 Email Address البريد اإللكتروني

eBroker User Nameإسم المستخدم 

 Please mark one or more of the below .اإلضافية التي ترغب الحصول عليها  eBrokerيرجى اإلشارة إلى خدمات

eBroker MAX*          eBroker Mobile*   eBroker PLUS*      
 Guidelines regarding Username, Password & Security Token، كلمة المرور، جهاز التشفيراسم المستخدممعلومات مهمة عن 

 eBrokerخدمات جميع عبر انموحد وجهاز التشفير المستخدم اسم .1
  (eBroker, eBrokerPLUS, eBrokerMobile,  eBrokerMax)

 eBrokerخدمات  جميع في اختيارك من مطابقة / منفصلة مرور كلمة تعيين يمكنك .2
رسوم  مقابل جديد جهاز على الحصول يمكن التشفير، جهاز تعطل أو فقدان حال في .3

 درهمًا 150 قدرها
إلى شروط وأحكام شركة اإلمارات دبي  eBrokerيخضع طلب خدمات إضافية من  .4

 eBrokerالتداول اإللكتروني  ةالمبينة في طلب خدم .م.م.ذ الوطني لألوراق المالية
service 

.  قد تخضع الخدمات أعاله  للرسوم، يرجى مراجعة جدول الرسوم*

1. The Username & Security Token are uniform across all eBroker
services (eBroker, eBrokerPLUS, eBrokerMobile &  eBrokerMax)

2. You may set a separate/same password of your choice across all the
eBroker Services.

3. In case the Security Token is lost or damaged, a replacement token
will be provided for cost of AED 150.

4. The application to subscribe for additional eBroker Services is subject
to the terms and conditions mentioned in the Emirates NBD Securities
On line trading application  (eBroker Services).

*The above services rendered may be subject to charges; please refer to
the schedule of fees. 

 Authorizationتفويض
الوطني  نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي/ نحن الموقعون أدناه أفوض/ انا .1

بإرسال كلمة المرور الخاصة بالطلب أعاله عبر البريد . م.م.لألوراق المالية ذ
 .المسجل لدى الشركةاإللكتروني 

نفوض بموجبه شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية / أفوضنحن / انا .2
eBrokerجهاز التشفير مع جميع خدمات  ريط إسم المستخدم و. م.م.ذ

الصادرة عن  eBrokerخدمات  نقر ان/ أقر الموقعون أدناه /نحن  الموقع / انا .3
/ باتيستكون مرتبطة بحسا .م.م.ذ شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية

  الخاصة بالشركة فقط حساباتنا
نؤكد أن جميع المعلومات المبينة أعاله صحيحة و دقيقة/ أوكد .4

1. I/We the undersigned hereby authorize Emirates NBD Securities LLC
to transmit my password for the aforementioned eBroker service(s) to
the registered email address.

2. I hereby authorize Emirates NBD Securities LLC to link my existing
eBroker username and Security Token for all eBroker services.

3. I/We the undersigned hereby confirm that the aforementioned eBroker
services assigned will be applicable  only  to my / our account(s) with
Emirates NBD Securities LLC.

4. I/We confirm the above information given is true and complete.

 Customer(s) Signature(s) توقيع العميل

FOR OFFICIAL USE ONLY لإلستعمال الرسمي 

Date Application Received Signature Verified by 

Security Token Number 

Date of assigning token on server Created by 

Date Application processed Approved by 

Date التاريخ 
 

For any queries, please contact our Customer Care Center on  +971 600 52 3434 

or email us at: ENBDSCCC@emiratesnbd.com
للمزید من اإلستفسارات یرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على   3434 52 600 971+

  ENBDSCCC@emiratesnbd.com او عبر البرید اإللكتروني


	طلب خدمة التداول عبر الإنترنت

