
Dear Valued Customer,
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 
البنكيــة حســابتهم  مــن  الفاتــورة  قيمــة  باســتقطاع 

وذلك اعتبارًا من 1مارس2021.

مع أطيب التحيات،
شركة أبوظبي للتوزيع

ــائل  ــي والرس ــد اإللكترون ــر البري ــعارًا عب ــن إش ــيتلقى المتعاملي س

ــم ــة الخص ــراء معامل ــن إج ــد م ــوم واح ــل ي ــرة قب ــة القصي النصي

المباشر

Customers will receive a notification by email and SMS one day

before the Direct Debit transaction takes place

ــيتم  ــر، س ــم المباش ــة الخص ــام معامل ــة إتم ــل عملي ــال فش ــي ح ف

ــتحق ــغ المس ــن المبل ــه لتأمي ــت ذات ــي الوق ــل ف ــار المتعام إخط

وستتم إعادة محاولة عملية الخصم بعد (3) أيام

 If a Direct Debit fails, the customer will be notified to secure the 

fund and the Direct Debit will be retried after (3) days

متعاملنا العزيز،

addc.aeADDC_OFFICIAL contactcenter@addc.ae
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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.
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عوضــًا عــن استــــقطاع قيمــة الخصــم المباشــر بالتزامــن مــع صــدور 

الفاتــورة، ســوف يتــم منــح (5) أيــام إضافيــة قبــل أن يتــم الخصــم

Instead of the Direct Debit acting on the billing date, there a 

(5) days grace period before the deduction takes place

ســيتم إخطــار المتعامليــن بقيمــة الخصــم المباشــر وتاريخــه علــى

فواتيرهم

Customers will be notified of the Direct Debit amount and date 

on their bills

س أيام إضافية 
منح خم

 Five day grace period

إشعــــــار

Notification


