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CIF Number 

.Mrالسيدا�نسة .Mrsالسيدة Miss. .Drالدكتور  .H.Eصاحب السعادة Minorقاصر

Gender Male Female  أنثى ذكرالجنس

أخرى (أذكر) 

بلد الميالد

عدد سنوات ا قامة في ا مارات

Other (specify)

Country

Residency
ا قامة

UAE Resident
مقيم

Non-UAE Resident
غير مقيم

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or closely associated with any PEP?
هل أنت شخص ذو صفة سياسة أو لديك قرابة مع أحد ذو صفة سياسة؟

Do you want a cheque book ? هل تريد دفتر شيكات؟

رقم التأشيرة

Please complete this form in BLOCK LETTERS and tick boxes as appropriate. 
Any alterations in the form must be signed by the customer.

في  تعديل  أي  المخصص.  المربع  في  ا	شارة  ووضع  النموذج  هذا  تعبئة  الرجاء 
النموذج يتوجب حينها الحصول على توقيع العميل.

عدد من تعولهم

الحالة ا جتماعية

إسم ا�م

SADARA UPGRADE FORM - PRIMARY APPLICANT نموذج ترقية صدارة - مقدم الطلب ا�ول

Home Landline
Number

Mobile Number
(Mandatory)

رقم هاتف المنزل

Alternative Number رقم ا تصال البديل

رقم الهاتف المتحرك

الشارع

عدد سنوات ا قامة
في العنوان الحالي

إسم/رقم
البناية

Building
Name/No.

أقرب عالمة
مميزة

Nearest
Landmark

Street

Residence address in UAE

P.O. Box

البيانات الشخصية

بيانات ا تصال

Cheque Bookدفتر شيكات

Nationality 2

Nationality 1 جنسية ١ 

جنسية ٢ 

1
Customer’s Signature  ......................................................................................................... توقيع العميل



Supplementary Debit Card بطاقة الخصم ا ضافية

(In case of joint account)

اللغة المفضلة

*إذا كنت ترغب في إستالم كشوف الحسابات المطبوعة، يرجى ا	تصال على ٧٢٣٢٧٢ ٨٠٠ ، تطبق الشروط وا�حكام على كشوف الحسابات ا	لكترونية والمطبوعة.
*If you wish to receive physical statements, please call 800 723272. T&C’s for E-Statements and physical statements apply.

E-Statements - Mandatory* *كشوف الحسابات ا لكترونية - إلزامي

(في حالة الحساب المشترك)

Debit Card

Do you want SMS Banking Service? هل تريد خدمة الرسائل القصيرة؟

SMS Banking Service الخدمات المصرفية عبر الرسائل القصيرة

Do you want a supplementary Debit Card?

Secondary Applicant العميل الثانوي
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Name to be printed on the card

Name to be printed on the card

18 Years or over / Passport Copy is Mandatory  / صورة جواز السفر إلزامي

رقم بطاقة الخصم  الحالية

بطاقة الخصم

Existing Debit Card number

Do you have an existing Debit Card? هل لديك بطاقة خصم قائمة؟

 Upgrade to Sadara Platinum Debit Cardترقية بطاقة الخصم صدارة بالتينيوم

Credit Card   بطاقة ا ئتمان

(In case of joint account)

اللغة المفضلة

*إذا كنت ترغب في إستالم كشوف الحسابات المطبوعة، يرجى ا	تصال على ٧٢٣٢٧٢ ٨٠٠ ، تطبق الشروط وا�حكام على كشوف الحسابات ا	لكترونية والمطبوعة.
*If you wish to receive physical statements, please call 800 723272. T&C’s for E-Statements and physical statements apply.

E-Statements - Mandatory* *كشوف الحسابات ا لكترونية - إلزامي

(في حالة الحساب المشترك)

Do you have an existing Credit Card? 

رقم بطاقة ا ئتمان الحالية

هل لديك بطاقة إئتمان قائمة؟

Existing Credit Card number 

 Upgrade to Visa Infinite Credit Card ترقية بطاقة ا ئتمان إنفينيت      

هل تريد بطاقة الخصم ا	ضافية؟

2
Customer’s Signature  ......................................................................................................... توقيع العميل



Supplementary Credit Card بطاقة ا ئتمان ا ضافية

Authorization التفويض

Do you want a supplementary Credit Card?
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Name to be printed on the card

18 Years or over / Passport Copy is Mandatory  / صورة جواز السفر إلزامي

Salary Certificate / pay slip / labour contract 

Trade License / MOA / share certificate

Sponsor documents (for individual sponsors)

Emirates
))

شوهد الجواز ا�صلي ساري المفعول مع ا قامة / بطاقة الهوية ا مارتية
 (نسخة مرفقة مع الطلب)

شهادة راتب / كشف راتب / عقد العمل

الرخصة التجارية / عقد التأسيس / شهادة ا�نصبة 

ا�وراق الثبوتية للكفيل (للكفالء من ا�فراد)

توقيع مدير الفرع

Account upgrade recommended (Sadara RM Name) تم التوصية لترقية الحساب بواسطة (مدير عالقات عمالء صدارة)

I/We confirm that the information contained in this application form is 
valid and correct to the best of my/our knowledge. If this application is 
accepted, I/We will be bounded by the UAB account Terms & Conditions 
and Schedule of Charges published on the bank website, as maybe 
implemented from time to time. The use of the UAB account shall be 
deemed an acceptance of the account Terms and Conditions and any 
amendments, modifications and introductions made, unless written 
notice is sent by me/our indicating otherwise, upon which continued 
membership of UAB accounts shall be immediately withdrawn from me.

"أنا/نحن نؤكد بأن المعلومات الواردة فى هذا الطلب صحيحة وسليمة على حسب 
معرفتي. إذا تم قبول هذا الطلب، أنا/نحن سوف نكون ملزمين بالشروط وا�حكام 
وجدول الرسوم المتاحة على الموقع ا لكتروني للبنك كما قد يكون ساري المفعول 
من وقت �خر. إستخدام حساب البنك العربي المتحد يعتبر بمثابة موافقة مني على 
بإرسال  قمت  إذا  إال  وإضافات  وتغيرات  تعديالت  يعتريها من  وما  وا�حكام  الشروط 
من  مباشرة  إلغاء عضويتي  الى  يؤدي  الذي  ا�مر  ذلك.  تقرر عكس  مالحظة خطية 

حساب البنك العربي المتحد.

هل تريد بطاقة ا	ئتمان ا	ضافية؟
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CIF Number 

Please complete this form in BLOCK LETTERS and tick boxes as appropriate. 
Any alterations in the form must be signed by the customer.

في  تعديل  أي  المخصص.  المربع  في  ا	شارة  ووضع  النموذج  هذا  تعبئة  الرجاء 
النموذج يتوجب حينها الحصول على توقيع العميل.

(As per account) (كما يظهر في الحساب)

SADARA UPGRADE FORM - SECONDARY APPLICANT نموذج ترقية صدارة - مقدم الطلب الثانوي

.Mrالسيدا�نسة .Mrsالسيدة Miss. .Drالدكتور  .H.Eصاحب السعادة Minorقاصر

ا سم ا�وسط ا سم ا�ولا سم ا�خير ا سم (حسب جواز السفر)

بلد الميالد

عدد سنوات ا قامة في ا مارات

Country

Nationality 2

Nationality 1

Residency
ا قامة

UAE Resident
مقيم

Non-UAE Resident
غير مقيم

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or closely associated with any PEP?
هل أنت شخص ذو صفة سياسة أو لديك قرابة مع أحد ذو صفة سياسة؟

رقم التأشيرة

Gender Male Female  أنثى ذكرالجنس

Other (specify)أخرى (أذكر) 

جنسية ١ 

جنسية ٢ 

عدد من تعولهم

الحالة ا جتماعية

إسم ا�م

البيانات الشخصية

Home Landline
Number

Mobile Number
(Mandatory)

رقم هاتف المنزل

Alternative Number رقم ا تصال البديل

رقم الهاتف المتحرك

الشارع

عدد سنوات ا قامة
في العنوان الحالي

إسم/رقم
البناية

Building
Name/No.

أقرب عالمة
مميزة

Nearest
Landmark

Street

Residence address in UAE

بيانات ا تصال

Joint Account Titleاسم الحساب المشترك

Customer’s Signature  ......................................................................................................... توقيع العميل


