
ارسال كشوفات الحساب
عبـر البـريـد االلكتـروني

ارجو التكرم بإرسال كافة كشوفات الحسابات الخاصة بحسابي

رقم :

وكشف الحساب الخاص بالبطاقة االئتمانية .وكافة البطاقات االئتمانية

التابعة لها, على أي من أو كل عناوين البريد االلكتروني التالية :

Kindly Send all statements related to my 

account No. :
as well as the accunt ststement related to the
credit card, and all credit , cards thereunder,
to any or all of the following email addresses:

السادة بنك األردن المحترمين ,,,

فرع:

Messrs. The bank of Jordan ,,,

branch :

العائد لي ويعتبر إرسال الكشف على البريد اإللكتروني الموضح

أعاله بمثابة إستالم فعلي للكشف المرسل من قبلكم مع علمي

بإمكانية اإلستعالم عن كشوفات حسابي من خالل اإلشتراك بخدمات

القنوات اإللكترونية لدى البنك وأتحمل كامل  المسؤولية نتيجة أي

إختراق لبريدي اإللكتروني أو إطالع الغير على محتوى الكشوفات المرسله

عبر البريد اإللكتروني الي سبب كان وأعفي بنك األردن من أي مسؤولية نتيجة ذلك.

Which belong to me. Dispatch of the statement
to the email adove shall Serve as an actual receipt
of the statement you have sent, nothing that I am
aware of the possibility to inquire about my account
statements through subscribing in the Bank's
Electronic Channels Service. I shall assume the entire
responsibility for any hacking Of my email or for
allowing third parties to access the content of statements
sent through the emil for whatever reason, and I hereby
release Bank of Jordan from any liability resulting therefrom.

اسم العميل :

التوقيع  :

التاريخ :

: ( SMS ) هاتف خلوي

هاتف أرضي / عمل :

هاتف أرضي / سكني :

فاكس :

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

** إلستعمال البنك .

Best regards,,,

Customer's name :

Signature :

Date :

Mobile Phone (SMS):

Land Phone / Business:

Landline / Residential Phone:

Fax :

توقيع :تدقيق :االسم :

Send account statements Via email
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