طلب التحقق من التوقيع
Signature Verification Request
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”To: Emirates Islamic “The Bank

السادة/اإلمارات اإلسالمي “المصرف”
أتقــدم /نتقــدم بطلبي/بطلبنــا إلــى المصــرف للتحقــق مــن توقيعي/توقيعنــا
وفقــً لســجالت المصــرف.

I/We request the Bank to verify my/our signature as per the Bank’s records.

مرفق بيانات حسابي/حساباتنا أدناه:
Below are my/our account details:
رقم الحساب
Account Number
اسم الحساب
Account Title/Name
أؤكد/نؤكــد بــأن المعلومــات المذكــورة تخصني/تخصنــا وهــي صحيحــة وأؤكــد/
نؤكــد بأنني/أننــا أطلب/نطلــب القيــام بهــذا التحقــق بحســن ن ّيــة.

I/We confirm that the aforementioned information belongs to me/us and
are correct, I am/we are requesting for this verification in good faith.
The reason for this request is

السبب في تقديم هذا الطلب هو

ـاء علــى الطلــب المذكــور أعــاه ،أقبل/نقبــل بتعويــض وإبــراء المصــرف وشــركاته
بنـ ً
الزميلــة ومدرائــه وموظفيــه وخلفائــه ومستشــاريه والمتنــازل لهــم وإدارييــه مــن
أي وجميــع المطالبــات أو الطلبــات أو التعويــض مــن أي طبيعــة أو صفــة قــد تتــم
المطالبــة بــه فــي الوقــت الحاضــر أو فــي المســتقبل والــذي قــد ينشــأ عــن أو فيمــا
يتعلــق بهــذا الطلــب.

As a consideration of the above request, I/We hereby agree to indemnify and
hold harmless to the Bank and its affiliates and their directors, employees,
successors, advisors, assigns, and administrators from any and all claims,
demands, or indemnity of any nature or character which may be claimed now
or in the future arising out of or in connection with this request.

توقيع العميل/العمالء
)Customer Signature(s

For Office Use Only
This signatures(s) of

توقيع/توقيعات

account number

تــم التحقــق مــن الحســاب رقــم
وفقــً لنمــوذج التوقيــع المحتفــظ بــه فــي ســجالتنا.

verified

يرجــى العلــم بــأن هــذا التأكيــد قــد صــدر بنــاء علــى طلــب العميــل المذكــور
أعــاه وال يتحمــل المصــرف المســؤولية عــن أي أضــرار أو خســائر تحــت أي ظــرف
مهمــا يكــن.

Kindly note that this confirmation is issued upon the above mentioned
customer’s request and the Bank shall not be liable for any damages or
losses under any circumstances.

according to specimen held in our records.

المفوض بالتوقيع
Authorised Signatory
اإلمارات اإلسالمي
Emirates Islamic
Y

Y

Y

Y

M

M

D

D

التاريخ
Date

الفرع
Branch

تخضع المعامالت للشروط و األحكام العامة للمصرف
اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC

