طلب اضافة حساب جديد
Additional Account Request Form
التاريخ

Date

To Emirates Islamic

اإلمارات اإلسالمي/عناية السادة

Branch

فرع

Accout Name

اسم الحساب

Account Number

رقم الحساب

I request you to :

a

:يرجى ما يلي

Open a New Account(s)

حسابات جديدة/فتح حساب

Type of Account (Tick as appropriate)
Product/Currency

a

)نوع الحساب (ضع عالمة حيثما يكون مناسبًا
AED

USD

EUR

GBP

Others

Others

العملة/المنتجات
حساب جاري

Current Account

حساب توفير استثماري

Investment Savings Account
Investment Time Deposit Account

حساب وديعة استثمارية ألجل
حساب وديعة استثمارية خاصة

Special Investment Deposit Account

I/We agree that the services requested will be governed by the Bank’s standard
terms and conditions.

نوافق بأن الخدمات المطلوبة سوف تخضع للشروط و األحكام المعمول/اأوافق
.بها لدى البنك

Signature(s)

التوقيعات/التوقيع

Name

االسم

Bank Use Only
Signature Verified

Input

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC

Authorised
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تجاري-بطاقة نموذج توقيع
Specimen Signature Card-Commercial

التاريخ

Date
Account Number

رقم الحساب

Account Name

اسم الحساب
وقع في المكان المخصص مستعمال الحبر األسود فقط

Please keep signatures within numbered boxes and use BLACK ink only
1.

2.

Print Name

Print Name

3.

4.

Print Name

Print Name

Bank Use Only
Approved by

For Signature Capture Centre Only
Singly/Jointly

Captured by

Verified by

Date

المصرف

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC
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Note: Please keep signatures within numbered boxes and use Black ink only

 الرجاء استخدام قلم الحبر األسود ووضع العالمة داخل المربع المحدد فقط:مالحظة

االسم
Name

االسم
Name

مخول بالتوقيع
Authorised Signatory

وكالة
POA

مخول بالتوقيع
Authorised Signatory

1.

2.

المجموعة
Group

المجموعة
Group

االسم
Name

االسم
Name

مخول بالتوقيع
Authorised Signatory

وكالة
POA

مخول بالتوقيع
Authorised Signatory

3.

4.

المجموعة
Group

المجموعة
Group

االسم
Name

االسم
Name

مخول بالتوقيع
Authorised Signatory

وكالة
POA

مخول بالتوقيع
Authorised Signatory

5.

6.

المجموعة
Group

المجموعة
Group

I/We hereby understand that the change, amendment or addition of my/our
signature(s) will come into effect upon completion of necessary checks by the Bank
in-line with the Bank’s internal procedures and/or at such time when all submissions
have been satisfactorily met to the Bank’s contentment and at the Bank’s discretion.
Any deadlines may be amended as considered appropriate by the Bank to satisfy its
legal, regulatory, and compliance issues. These terms will be read in conjunction with
and shall form a part of the general terms and conditions governing the operation and
maintenance of account(s) of Emirates Islamic.

وكالة
POA

وكالة
POA

وكالة
POA

توقيعاتنــا ســوف تصبــح/نفهــم بموجبــه بــأن تغييــر أو تعديــل أو إضافــة توقيعي/أفهم
نافــذة عنــد إكمــال عمليــات التحقــق الضروريــة مــن قبــل البنــك تماشــيا مــع إجــراءات البنــك
أو فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه الوفــاء بكافــة المســتندات الواجــب تقديمهــا/الداخليــة و
 يجــوز تعديــل أيــة مواعيــد نهائيــة حســبما.للبنــك بشــكل مقنــع للبنــك وحســب تقديــر البنــك
 تقــرأ.يعتبرهــا البنــك مناســبة للوفــاء بالمســائل القانونيــة والتنظيميــة والرقابيــة الخاصــة بــه
هــذه الشــروط جنبــا إلــى جنــب مــع ويجــب أن تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن الشــروط واألحــكام
الحســابات لــدى مصــرف اإلمــارات/العامــة التــي تحكــم تشــغيل واالحتفــاظ بالحساب
.اإلســامي
صاحب الحساب/توقيع المخول بالتوقيع القائم

Existing Authorised Signatory’s/Account Holder’s Signatures

)ختم الشركة (في حالة الشركات

Company’s Rubber Stamp (In case of Company)

االسم

Name
Bank Use Only
Branch

Back Office (SIGCAP)

Approved by

Captured by

Date

DD-MM-YYYY

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC

Date

DD-MM-YYYY

Verified by
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