
Dear Valued Key Account,
As a service improvement to make paying bills easier, 
ADDC will be giving customers extra time before Direct 
Debit deducts the billed amount from their accounts 
effective from 1 March 2021.

Regards,
Abu Dhabi Distribution Company

فــي إطــار التحســين المســتمر لتطويــر خدماتنــا وتســهيل 
عمليــة ســداد الفواتيــر، شــركة أبوظبــي للتوزيــع تمنــح وقتــًا 
إضافيــًا للمتعامليــن قبــل أن تتــم عمليــة الخصــم المباشــر 
باســتقطاع قيمــة الفاتــورة مــن حســابتهم وذلــك اعتبــارًا مــن 

1مارس2021.

مع أطيب التحيات،
شركة أبوظبي للتوزيع

متعاملي الحسابات الرئيسية،

addc.aeADDC_OFFICIAL contactcenter@addc.ae

Direct Debit Improvementsتحسينات خدمة الخصم المباشر                                                                                                                                 

مالحظة: في حال تزامن معاملة الخصم المباشر مع العطلة الرسمية
وما إلى ذلك، فسيتم تنفيذ المعاملة في يوم العمل التالي.

Note: should the deduction day fall on an official holiday, etc., the 
transaction will run on the next business day.

الخصــم  قيمــة  اســتقطاع  عــن  عوضــًا 
المباشــر بالتزامــن مــع صــدور الفاتــورة، 
الخصــم  معاملــة  إجــراء  يتــم  ســوف 
المباشــر بعــد (10) أيـــام مــن صــدور

الكشف الشهري

Instead of the Direct Debit acting 
on the billing date, it will be acting 
onto the statement date with a 
(10)days grace period before the 
deduction takes place

ســيتلقى المتعامليــن إشــعارًا عبــر البريــد 
اإللكترونــي والرســائل النصيــة القصيــرة 
معاملــة إجــراء  مــن  واحــد  يــوم  قبــل 

الخصم المباشر

Customers will receive a notification 
by email and SMS one day before 
the Direct Debit transaction takes
place

ــة  ــام معامل ــة إتم ــل عملي ــال فش ــي ح ف
الخصــم المباشــر، ســيتم إخطــار المتعامــل 
المبلــغ  توفيـــــر  مــن  يتمــــكن  حتــى 
المســتحق وســتتم إعــادة محاولــة عمليــة 

الخصم بعد (3) أيام

If a Direct Debit fails, the customer 
will be notified so that they can 
ensure funds are available and the 
Direct Debit will be retried after
(3)days

الرقميــة فــي  قمنــا بتحســين خدماتنــا 
المـــــوقع اإللكتروني للحــــساب الرئيســي 
لالستفســار وتســوية مدفوعــات الخصــم 
خدمــات فاتــورة  كل  مقابــل  المباشــر 

 يومًيا

Also, we enhanced our digital 
services in the website for the key 
account to enquiry and reconcile 
on a daily basis their direct debit 
payment against each utility bill    
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بقيمـــــة المتعامليــن  إشــعار   ســيتم 
ــتقطاع ــخ االس ــباشر وتــاريــ ــصم المــ  الخــ
 بالتزامــن مــع تاريــخ صــدور كشــف الحســاب

Customers will be notified  of the 
Direct Debit amount and date
along with their statements

Notification
اإلشعــــــار


