TravelMoney بطاقة الفردان للصرافة فيزا
Alfardan Exchange Visa TravelMoney Card
First Name

االسم األول

Middle Name

اسم الوالد

Last Name

اسم العائلة

Date of Birth

تاريخ الميالد
ذكر
Male

Gender

أنثى
Female

الجنس

Mailing Address

العنوان البريدي

PO Box

صب
المدينة

City
Country
Mobile Number

الدولة

+

9

7

رقم الجوال

4

Email Address

عنوان البريد االلكتروني

QID/Passport Number

 رقم جواز السفر/البطاقة الشخصية رقم

Nationality
Load Currency(Ies)

الجنسية

ريال قطري
QAR

درهم إماراتي
AED

جنيه إسترليني
GBP

يورو
EUR

دوالر أمريكي
USD

عملة التعبئة

المبلغ
Amount
Disclaimer:

“I hereby apply for the issue of an AlFardan Exchange Visa TravelMoney Card and declare
that the information provided in this application is true and correct. I hereby confirm that I
am resident and holder of a Qatar ID or visitor holding a valid passport and eligible to apply
for the AlFardan Exchange Visa TravelMoney Card .I have read and understood the terms
and conditions applicable to the AlFardan Exchange Visa TravelMoney Card detailed on its
website www.alfardancard.com. I hereby agree to comply with the terms and conditions
which may be in force from time to time. In the event of failure on my part to comply with
the applicable rules and regulations or in the event any information provided by me is
incorrect or inaccurate, I hereby agree and understand that I shall be solely responsible
and liable for any/all penalties and/or actions under the local laws and regulations as may
be in force from time to time.
I hereby authorize to allow transactions originating by processing the magnetic stripe data
on my Alfardan Exchange Visa Travel Money card

Signature of the Applicant

Date

إقـرار

 وأقــر بــأن كافــةTravelMOney أتقــدم بطلبــي هــذا للحصــول علــى بطاقــة الفــردان للصرافــة فيــزا
 وأؤكــد أننــي مقيــم فــي دولــة قطــر وأحمــل بطاقــة.المعلومــات الــواردة فــي هــذا الطلــب صحيحــة
شــخصية قطريــة أو زائــر وأحمــل جــواز ســفر صالــح وأننــي مؤهــل للتقديــم للحصــول علــى بطاقــة

.TravelMoney

 الــواردةTravelMoney وأننــي قــد قــرأت وفهمــت الشــروط واألحــكام الخاصــة ببطاقــة الفــردان للصرافــة
www.alfardancard.com علــى الموقــع االلكترونــي
 وفــي حالــة عــدم التزامــي.كمــا أننــي أوافــق علــى االمتثــال للشــروط واألحــكام التــي تفــرض مــن وقــت آلخــر
بالقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا أو فــي حالــة ثبــوت عــدم صحــة المعلومــات التــي قدمتهــا أو عــدم دقتهــا
 أو اإلجــراءات التــي تنــص/فإننــي أوافــق وأفهــم أننــي ســوف أكــون المســئول الوحيــد عــن كافــة العقوبــات و
.عليهــا القوانيــن المحليــة واللوائــح المعمــول بهــا مــن وقــت آلخــر
 أفــوض بالســماح بإجــراء المعامــات من خــال تشــغيل بيانات الشــريط المغناطيســي،وبموجــب هــذا الطلــب
 الخاصــة بيTravelMoney علــى بطاقــة الفــردان للصرافــة

توقيع مقدم الطلب

التاريخ

