
Additional Account Request Form 
   طلب اضافة حساب جديد

To Emirates Islamic 

Branch 

Accout Name 

Account Number 

I request you to :

a   Open a New Account(s)

I/We hereby agree to and confirm on the below:

• Specimen signatures and mandate provided for above-mentioned existing 
account shall be replicated for the new account. 

• All the necessary information provided at the time of opening the above-
mentioned existing account still remains valid and there are no changes to be 
reported.

• All the essential documents submitted earlier (such as Trade License, 
Memorandum/Articles of Association, Board Resolution, etc.) still remain valid. 

• The services requested will be governed by the Bank’s General Terms and 
Conditions.

Signature(s)

Name 

عناية السادة/اإلمارات اإلسالمي

فرع 

اسم الحساب 

رقم الحساب 

يرجى ما يلي:

a  فتح حساب/حسابات جديدة

أوافق/نوافق وأؤكد/نؤكد بموجبه ما يلي: 

يستخدم التفويض ونموذج التوقيع الخاص بالحساب المذكور أعاله مجددًا بالنسبة   •
للحساب المصرفي الجديد.  

تظل جميع المعلومات الالزمة المقدمة عند فتح الحساب القائم المذكور أعاله سارية   •
وليس هناك أي تغيير للتصريح به. 

تظل جميع المستندات الالزمة والمقدمة سابقًا سارية )مثل الرخصة التجارية، عقد   •
التأسيس، النظام األساسي، قرار مجلس اإلدارة إلى غير ذلك(.

تخضع الخدمات المطلوبة للشروط واألحكام العامة للمصرف. •

التوقيع/التوقيعات

االسم 

Business Unit/RM Confirmation

Validity of all the existing customer documents have been checked.

Signature of RM/Business Unit

Bank Use Only

Signature Verified Input Authorised

Product/Currency AED USD EUR GBP Others Others المنتجات/العملة

Current Account حساب جاري

Investment Savings Account حساب توفير استثماري

 Others أخر

 Others أخر

Type of Account (Tick as appropriate) نوع الحساب )ضع عالمة حيثما يكون مناسبًا(

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

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.

. اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.)
مصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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