تخويل وتعويض لترقية فئة الحساب الخاص بي
Authorisation and Indemnity for Change of my Account Segment
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التاريخ

إلى مدير
”“األعمال المصرفية التجارية
)مصرف اإلمارات اإلسالمي (المصرف
The Manager
“Business Banking”
Emirates Islamic Bank (the Bank)
فرع
Branch:

تحية طيبة
Sir,

 تخويل وتعويض لترقية فئة الحساب الخاص بي:الموضوع
Sub: Authorisation and Indemnity for Change of my Account Segment
(أخول المصرف بترقية فئة الحساب الخاص بي إلى (يرجى اختيار الفئة المناسبة من بين الفئات أدناه
I authorise the Bank to change my account segment to (please select the appropriate segment below):
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
‘ كالسيكSME Classic’
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذهبي
‘SME Gold’
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتيني
‘SME Platinum’
.وأخول المصرف كذلك بالتصرف وفق تعليماتي متى ما وحين يتم إشعار البنك عن طريق الفاكس أو البريد لتغيير فئة الحساب الخاص بي فقط
I also authorise the Bank to act upon my instructions as and when conveyed to the Bank through fax or mail for change of my account segment only.
.أؤكد بأن كل سمات فئة الحساب الخاص بي الجديدة (كما تم تحديدها أعاله) وميزة التغيير قد تم توضيحها لي بالكامل وقبولها من جانبي
I confirm that all the features of my new account segment (as selected above) and the benefit of this change has been fully explained to me and accepted by me.
.) نوافق بموجبه على سداد أي مبلغ يتعلق بضريبة القيمة المضافة المطبقة أو أي ضريبة مبيعات أخرى مماثلة (الضريبة/أوافق
I/We hereby agree to pay any amount in respect of any applicable Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT).
.منا على ذلك/تخويلنا من دون اعتراض مني/تخويلي/موافقتنا الكاملة/حسابنا بموافقتي/ويحظى هذا التغيير في فئة حسابي
This change in my/our Account Segment has my/our full consent/authorisation without any contestation by me/us.

شكرا لكم
Thanking you
وتقبلوا فائق تحياتنا
Yours faithfully,

()العميل
Customer Name:

()رقم الحساب
Account No:
الفئة الحالية
Current Segment:

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.).
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

.ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺸﺮوط و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮ ف
. (.ع.م.اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش
ﹼ
.ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي
( ﻫﻮ ﻣﺼﺮف.ع.م.ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش

