
)KYC( اعرف عميلك

نطلب منكم تحديث بياناتكم الشخصية
تماشــيًا مــع المتطلبــات التنظيميــة اإللزاميــة الصــادرة عــن المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، نحــث عمالئنــا علــى 

تحديــث البيانــات الشــخصية "اعــرف عميلــك". 
حيــث إن جــوازات الســفر وتأشــيرات اإلقامــة والعناويــن البريديــة - يمكــن أن تتغيــر بســبب انتهــاء الصالحيــة. لــذا ُيرجــى تحديــث 

بياناتكــم حتــى يتســنى لكــم االحتفــاظ بحــق الوصــول إلــى حســابكم.
الرجاء تقديم المستندات الشخصية السارية المفعول لتحديث بيانتك لدي البنك لتتمكن من استخدام حساباتك.

المستندات المطلوبة لتحديث "اعرف عميلك".
الحسابات الفردية:

صورة جواز السفر سارية المفعول.  	
تأشيرة إقامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة سارية المفعول.  	
صورة من بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول. )الجهة األمامية والخلفية(.  	
شهادة راتب أصلية للموظفين )إذا كان مطلوًبا للعمالء حملة حسابات الرواتب(. 	
الرخصة التجارية أو شهادة المؤسسة )للعمالء أصحاب األعمال الحرة(. 	
إثبات عنوان السكن لمعلومات العميل )عقد إيجار، فاتورة كهرباء ومياه(. 	
	 FATCA/CRS

حساب الشركات:
صفحة المعلومات في جواز سفر الشركاء.  	
تأشيرة إقامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة للشركاء سارية المفعول.  	
بطاقة هوية إماراتية سارية للشركاء )الوجه األمامي والخلفي(. 	
نسخة سارية المفعول من الرخصة أو شهادة التأسيس. 	
نسخة مصدقة من عقد التأسيس مع جميع المالحق )في حالة توفرها(. 	
إثبات عنوان الشركة )عقد إيجار مصدق من مؤسسة التنظيم العقاري أو فاتورة كهرباء ومياه على العنوان الحالي(. 	
	 FATCA/CRS

المستندات المطلوبة: طلب تحديث البيانات الخاصة بالحساب.

https://www.uab.ae/Forms-and-TnC/Personal-Banking-Forms :لتحميل الطلب، يرجى ضغط الرابط التالي
 

	  https://www.uab.ae/en/Locate-Us ،شخصًيا من خالل زيارة أقرب فرع للبنك العربي المتحد
تحديث نسخة جواز السفر واإلقامة من خالل الرابط الُمرسل إلى رقم هاتفك المتحرك/عنوان البريد اإللكتروني الُمسجل. 	
	 .info@uab.ae إرسال نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية )الوجه األمامي والخلفي( مع طلب التحديث على عنوان البريد اإللكتروني

ــك  ــك يضمــن ل ــة الخاصــة ب ــق الهوي ــرات تطــرأ علــى تفاصيــل االتصــال المســجلة و وثائ ــأي تغيي ــم ب إن إبقــاء البنــك علــى اطــالع دائ
ــات. ــع األوق ــى حســابك فــي جمي ــة الوصــول إل إمكاني

يرجــى مالحظــة أن عــدم تحديــث المســتندات منتهيــة الصالحيــة خــالل 30 يوًمــا قــد يــؤدي إلــى توقــف الخدمــات البنكيــة /المصرفيــة 
لحســابك/ حســاباتكم. 

لمعرفة المزيد:
يرجى االتصال 474 800  

info@uab.ae أو قم بمراسلتنا على
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البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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