
  _______________________________________________

 _______________________________________________

   

 _______________________________________________

مبلغ االعتراضمبلغ المعاملةالرقم المرجعي للمعاملةتاريخ المعاملة

أقر باستالم كشف حسابي بتاريخ ______ / ______ / _______.

لقد راجعت كشف حسابي وأرغب في االعتراض على المعاملة (المعامالت) المذكورة أعاله لألسباب اآلتي ذكرها:

•         تــم تحصيــل منــي رســوم أكثــر مــن مــرة فــي ______ / ______ / _______ & ______ / ______ / _______

•            لــم أفــوض أو أشــارك فــي المعاملــة (المعــامالت) المذكــورة أعاله. وكانــت بطاقــة الخصــم الخاصــة بــي بحوزتــي طــوال الوقــت. ولم أشــارك رقــم التعريف الشــخصي أو كلمــة المــرور لمــرة واحــدة 

وإعــادة إصــدار               لماكينــة الصــراف اآللــي مــع أي شــخص عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي أو الرســائل القصيــرة. وأفــوض البنــك بإيقــاف بطاقــة الخصــم الخاصــة بــي وفًقــا لمعــا ييــر بطاقــة فيــزا 

           بطاقة جديدة وخصم رسوم استبدال البطاقة من الحساب المذكور أعاله.

•         فقدت بطاقتي / ُسرقت في ______ / ______ / _______.

•        لم أنفذ المعاملة المذكورة أعاله ولكنني أجريت معاملة أخرى بمبلغ ________ درهم إماراتي لدى التاجر  __________ بتاريخ ______ / ______ / _______.

•        لقد دفعت مقابل المعاملة بوسائل أخرى (نقًدا / بشيك / بطاقة أخرى / أخرى) ومرفق إثبات الدفع.

•         طلبُت بضائع / خدمات متعلقة بالمعامالت المذكورة أعاله. ومع ذلك، لم أســتلم الســلع / الخدمات، ضمناإلطار      الزمنــي المتفــق عليــه وفًقــا لالتفاقيــة / العقــد المرفــق.

•             لقــد اســتلمت البضائــع ولكــن لــم يــرد وصفهــا فــي األمــر / االتفاقيــة كمــا هــو مرفــق.

جيــر  •            ال أتذكــر قيامــي بهــذه المعــامالت. وأرجــو اســترجاع نســخة مــن إيصــاالت/ قســائم البيــع. وأفهــم أنــه تطبــق رســوم علــى طلــب النســخ مــن التجــار، مثــل الفنــادق والخطــوط الجويــة وتأ

            الســيارات ومــا إلــى ذلــك. وأوافــق علىدفــع هــذه الرســوم حســب االقتضــاء والتــي يحددهــا البنــك وأفــوض البنــك بالخصــم مــن حســابي أي رســوم مطبقــة الســترداد قســيمة / إيصــاالت البيع.

•             لقد حاولت سحب المبلغ المذكور أعاله من ماكينة الصراف اآللي، ولكن لم أحصل على المال أو حصلت فقط على _____________.

أسباب االعتراض األخرى (يرجى التوضيح بالتفصيل وإرفاق خطاب منفصل إذا لزم األمر): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نموذج اعتراض على معامالت الصراف اآللي لصاحب البطاقة ونقاط البيع والتجارة اإللكترونية 

:

:

:

:

م
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* إقرار: فيما يتعلق بمطالبي على النحو المذكور أعاله، أفهم تماًما أن أي مبلغ يرد إلّي مؤقًتا ريثما يتوصل إلى النتيجة النهائية للتحقيق. هذا، وإذا ثبت أن 
المعاملة صحيحة أو أصلية، فمن المفهوم أنه ســتجرى إعادة المبلغ إلى حســابي وســأتحمل أي رســوم إضافية متكبدة بســبب هذا التحقيق. وأفهم أن 

التحقيق قد يســتغرق ما يصل إلى 90 يوًما لحل االعتراض وأن البنك يحتفظ بحقه في عكس أي ائتمان مؤقت مقدم في هذا الشــأن.

التاريخ :______ / ______ / _______توقيع صاحب البطاقة األساسية :__________________________ 

enquire@bankofbaroda-uae.ae مالحظة: يرجى إرسال نموذج االعتراض على بطاقة الخصم الموقع عبر البريد اإللكتروني من عنوان بريدك اإللكتروني المسجل إلى

    ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___X     X     X     X     X     X

__________________________________________________________________________



*مالحظات هامة: -

       ١.          ألسباب أمنية، ال تذكر رقم بطاقتك بالكامل في نموذج اعتراض معاملة بطاقة الخصم.

عند استالم المطالبة المتنازع عليها مع المستندات الداعمة ذات الصلة المطلوبة في غضون الوقت المحدد 15 يوًمامن 

تاريخ إنشاء تاريخ الكشف أو في غضون 45 يوًما من تاريخ المعاملة، سنتعامل مع األمر بالتعاون مع البنك العضو ونطلب 

منهم تقديم التفاصيل التي على أساسها جرت معالجة الرسوم المعترض عليها لحساب بطاقتك.

عنــد اســتالم اإليضاحــات مــن البنــك العضو فيما يتعلــق بالرســوم المعتــرض عليها، ســنعود إليــك باإليضاحــات الخاصة 

باالعتراض. وقد يستغرق هذا من 45 إلى 60 يوًما وفًقا لقواعد بطاقة فيزا/ ماستر.

يجــوز أن يطلــب بنــك بــرودا مــن العميــل تقديم خطاب تعقيبات مرحليــة موقعــة أو توضيًحــا إضافًيا بشــأن االعتراض بعــد 

مراجعــة الوثائــق التــي يقدمهــا البنــك العضــو بشــأن المعاملة المعترض عليها وهــو أمــر مطلــوب لمواصلة حــل النزاع مع 

البنك العضو.

في حال لم نتلق منك رًدا بحلول تاريخ اإلرجاع المحدد، فسيجرى اعتبار المعاملة المعترض عليها على أنها سليمة وسنكون 

مضطرين إلغالق األمر من طرفنا.

طلــب إلــى صاحــب البطاقــة: يرجى إرفاق نســخ مــن مراسالتــك مــع التاجــر وإيصــاالت الشــحن، حســب االقتضاء، وأي 

مستندات تكميلية تتعلق بالمعاملة / المعامالت، حسب مقتضى الحال.
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CARDHOLDER ATM, POS & E-COMM TRANSACTION DISPUTE FORM 

Cardholder Name : _________________________________________________________ 

Account Number : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Debit Card Number : ____ ____ ____ ____ __ __ ____ __X__ __X__ __X__ __X__ __X__ __X__ ____ ____ ____ ____ 

Contact Number : _____________________________________ 

Sr. No Transaction Date Transaction Reference Number  Transaction Amount Disputed Amount 

1     
  

2     
  

3     
  

4     
  

5     
  

6     
  

7 
  

  

8 
  

9 
  

  

 
I received my statement of account dated ______/______/_______                                 

I have reviewed my account statement and I wish to dispute the aforementioned transactions(s) for the following reasons: 
 

 I have been charged more than once on ______/______/_______   & ______/______/_______   

 I have neither authorized nor participated in the above transaction(s). My Debit card was in my possession all the time. I have not shared 
my ATM PIN or OTP with anyone over the phone, email or SMS. I authorize the bank to block my Debit Card as per VISA card norms, re-
issue a new card and debit the card replacement charges from the above mentioned account. 

 My card was lost/stolen on ______/______/_______  

 I did not perform the above transaction but performed another transaction for AED ________ from the merchant __________ on 
______/______/_______  

 I have paid for the transaction by other means (cash/cheque/another card/other) and proof of the payment is attached. 

 I ordered goods/services relating to the above transactions; however I have not received the goods/services, within the agreed time 
frame as per the agreement/contract attached. 

 I have received the goods but those are not as described in the order/agreement as attached. 

 I do not remember the transactions. Kindly retrieve a copy of the sales voucher/receipts. I understand that the copy request from 
merchants i.e. Hotels, Airlines, car rentals etc.., is chargeable. I agree to pay the charges as applicable and specified by the Bank and I 
authorize the Bank to debit my account towards any charges applicable for retrieval of the sales voucher/receipts. 

 I have tried to withdraw the above mentioned amount from the ATM, however I did not get the money or/got only _____________ 

Others Dispute Reasons (Please explain in detail. Please attach a separate letter if necessary):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

*DECLARATION: In connection with my claim as mentioned above, I fully understand that any amount refunded to me is provisional pending the final outcome of the investigation. 
Further, should the transaction prove to be true or genuine, it is understood that the amount will be re-billed to my account and any additional charges incurred due to this investigation 
will be paid by me. I understand that the investigation may take up to 90 days to resolve and that the bank reserves the right to reverse any interim credit given in this regards. 

 
Primary Cardholder’s Signature: ______________________________                          Date: ______/______/_______   
 
Note: Kindly e-mail the signed Debit Card dispute form from your registered e-mail address to enquire@bankofbaroda-uae.ae 



 
 

 
 

 
 
*IMPORTANT NOTES:-  
 

I. For security reasons, DO NOT mentioned your full card number on the Debit Card Transaction Dispute 
From. 
 

II. On receipt of the disputed claim along with the relevant supporting documentation requested within the 
stipulated time 15 days from the date of the generation of statement date or within 45 days from the 
date of transaction, we will take up the matter with the member bank and request them to provide the 
details on the basis of which the disputed charge was processed to your card account. 
 

III. On receipt of clarifications from member bank regarding the disputed charge we shall revert to you with 
the clarifications on the dispute. This may take 45 to 60 days’ time in accordance with the VISA/ MASTER 
card rules.  
 

IV. Bank of Baroda may request the customer to provide a signed progressive feedback letter or further 
clarification on the dispute after review of the documentation provided by the member bank on the 
disputed transaction, which is required to progress the dispute further with the member bank.  
 

V. In case we do not hear from you by the stipulated revert date, the disputed transaction shall be construed 
to be in order, and we will be constrained to close the matter at our end.  
 

VI. Request to the Cardholder: Please attach copies of your correspondence with the merchant, charge-slips 
wherever applicable and any supplementary documents pertaining to the transaction/s, as appropriate. 

 


