
    

ACCOUNT OPENING FORM

Account Title

Account Details

Account Opening Details

Product and Services Required

Primary Account Holder Name (as per Passport)
(Please leave a space between names)

Secondary Account Holder*/Legal Guardian Name in case of minor (as per Passport)
(Please leave a space between names)

*Secondary Account Holder will also fill a separate Personal Details Form

Total expected volume of transactions per month

Cash Deposits

Cheque Deposits

Purpose of cross border payments

Incoming TT

Cash Withdrawal

Anticipated number of cross border payments

Outgoing TT

Cheque Withdrawal

Anticipated value of cross border payments

Does the customer intend to make cross border payments?

Number Amount (AED) Remitting / Receiving  CountryTransaction Type

Name to be printed on the card (please leave a space between names)

*If you wish to receive physical statements, kindly visit your nearest UAB branch. T&Cs for E-Statements and physical statements apply.

Email Address (E-statement is Mandatory*)

Secondary Account Holder
(If required)

Date M MD D Y Y Y Y التاريخ

نموذج فتح حساب      

تفاصيل الحساب

تفاصيل فتح الحساب 

المنتجات والخدمات المطلوبة

Countries that payments will be sent to or received from

هل تنوي تحويل دفعات دوليه؟

الغرض من الدفعات الدوليه

العدد المتوقع للدفعات الدوليه

القيمة المتوقعة للدفعات الدوليه

البلدان التي سوف ُترسل الدفعات إليها أو منها

Yes نعم No ال

ودائع نقدية

تحويل برقي وارد

تحويل برقي صادر

إيداع شيك

سحب نقدي

سحب شيك

إجمالي حجم المعامالت الماليه المتوقعة لكل شهر

العددنوع المعامله الماليه المبلغ )بالدرهم اإلماراتي(
بلد التحويل/ اإلستالم

I/We, the undersigned request you to open the following type of account:
أطلب أنا الموقع / نطلب نحن الموقعين أدناه منكم فتح حساب

Currency
العملة

Expected Annual Turnover  الدخل السنوي المتوقع

Debit Card Yes نعم No ال بطاقة خصم مباشر

Primary Account Holder إسم صاحب الحساب األساسي

إسم صاحب الحساب الثانوي
)إذا كان مطلوبًا(

اإلسم على البطاقة )يرجى ترك مسافة بين كل إسم(

SMS Banking Service (as registered mobile number) Yes نعم No ال الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة
)وفق رقم الهاتف المتحرك الُمسجل(

Cheque Book Request (For Current Account Only) Yes نعم No ال طلب دفتر شيكات

ArabicEnglishPreferred Language اإلنجليزية العربية اللغة المفضلة

عنوان البريد اإللكتروني )إلزامي إلرسال كشف حساب إلكتروني(

 *إذا كنت ترغب في الحصول على كشف حساب ورقي، يرجى زيارة أقرب فرع إليك من فروع البنك العربي المتحد تسري الشروط و األحكام على كشوف الحساب اإللكترونية والورقية

Please complete this form in BLOCK LETTERS and tick boxes as appropriate. Any alternations in the form must be signed by the customer.
ُيرجى تعبئة هذا النموذج بخط واضح و مقروء و التأشير على الخانات التي تنطبق على مقدم الطلب والبد أن يوقع العميل على أي تعديل يرد في النموذج

Purpose of Account Opening
الغرض من فتح الحساب

Salary Transfer 
 تحويل راتب

Loan / Credit Card
قرض/ بطاقة ائتمان

Other (specify)
أخرى )ُيرجى التحديد(

Other (specify)
أخرى )ُيرجى التحديد(

Other (specify)
أخرى )ُيرجى التحديد(

*يجب على صاحب الحساب الثانوي تعبئة نموذج البيانات الشخصية ُمنفصال

UAE Dirhams 
درهم إماراتي

US Dollar
دوالر أمريكي

Current
جاٍر

Saving
توفير

Time Deposit
وديعة ألجل

Account No. رقم ملف بيانات العميل:  .CIF Noرقم الحساب: 

إسم الحساب:

إسم صاحب الحساب األساسي )كما هو ُمثبت في جواز السفر(
)ُيرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم(

إسم صاحب الحساب الثانوي*/ إسم الوصي القانوني بالنسبة للُقصر )كما هو ُمثبت في جواز السفر(
)ُيرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم(
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CUSTOMER DECLARATION BY EACH ACCOUNT HOLDER 
APPLYING BELOW:
I irrevocably and unconditionally declare and agree that.

1. All information provided in this application is true, up-to-date, accurate and complete;

2. The Bank, its subsidiaries, affiliates, agents, third party service providers and any 
other party the Bank may deem appropriate may validate and verify all or any such 
information, through whatever third party sources it considers appropriate, including 
without limitation, any federal, emirate or overseas credit reference agency (e.g. Al 
Etihad Credit Bureau or replacement bureau);

3. I permit United Arab Bank to (at any time) request any credit references, account 
statements or other relevant information from my employer, any financial institution, 
regulatory body, any credit reference agency/bureau (including Al Etihad Credit Bureau 
and the Central Bank) and/or any other source United Arab Bank selects (each a 
Verification Authority) to assess my credit profile and history and my ability to meet 
my financial commitments, and I acknowledge that United Arab Bank may rely on such 
information and shall not be held liable if any such information is incorrect, incomplete 
or inaccurate. In addition to the aforesaid acknowledgment, for accessing my account 
statements, I also unconditionally and irrevocably agree to execute any Form, provided 
by United Arab Bank, either attached as annexure to this application Form or otherwise.

4. The Bank may share any such information held about me with any regulators, authorities, 
or any other third party that the Bank deems appropriate, in accordance with applicable 
laws and regulations for various purposes, including without limitation credit reference, 
anti- money laundering, country sanctions compliance, FATCA (or other tax authority 
reporting), fraud prevention and audit;

5. I have very carefully read and had fully explained to me the UAB General Terms & 
Conditions, Schedule of Charges and any Agreements available relating to Account 
Opening, Regulatory Information, Personal Finances, Credit Cards and any other Bank 
product or service for which I am applying (either a hard copy of which I have obtained 
from a branch, an electronic copy of which I have downloaded, or which is disclosed on 
the Bank’s website www.uab.ae). I also agree to routinely refer to the Bank’s website to 
stay updated;

6. I hereby assign to United Arab Bank my monthly salaries, end of service benefits and any 
other dues towards settlement of my liabilities. I further confirm that these instructions 
are irrevocable and will remain in force until full settlement of my liabilities and all 
sums due to the bank including interest and any other charges incurred by the bank in 
connection with granting or recovery of the loan.

7. I fully understand what I am entering into and the potential financial and other 
consequences of my responsibilities in banking with the Bank and using one or more of 
the Bank’s products and services;

Signature Specimen

Primary Applicant

Secondary Applicant (if required and in case of Joint Account)

* If ownership percentage not specified, the account holders agree that any credit balance in the account will be considered as equally owned by them.

Account Title

Customer Declaration

Correspondence Mailing Instructions

What is your preferred mailing address?

تعليمات المراسلة البريدية

نموذج التوقيع

ما عنوانك البريدي المفضل؟

Personal P.O. Box
صندوق البريد الشخصي

Office P.O. Box
صندوق بريد العمل

Personal Email Address
عنوان البريد اإللكتروني الشخصي

Office Email Address
عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالعمل

Account No. رقم ملف بيانات العميل:  .CIF Noرقم الحساب: 

Other (specify)
أخرى )ُيرجى التحديد(

إسم الحساب:

Account Operation
تشغيل الحساب

مقدم الطلب األساسي

مقدم الطلب الثانوي )إلزامي للحسابات المشتركة(

في حالة الحساب المشترك يطلب تحديد نسبة أسهم كل شريك و بخالفه سوف يعتبر أي رصيد مقيد في الحساب المشترك مملوك بالتساوي.

Name اإلسم Signature التوقيع Signature التوقيع

Singly فردي Joint (Operating Singly) 
مشترك )تشغيل فردي( 

Joint (Operating Jointly)  
مشترك )تشغيل مشترك(

إقرار العميل لكل صاحب حساب )األساسي و الثانوي / المشترك إن وجد( بالشروط
و األحكام المدرجة أدناه

ُأقر بشكل نهائي و دون أي شرط و أوافق على ما يلي:

أن جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب صحيحة وحديثة ودقيقة وكاملة.  .1

يجــوز للبنــك وشــركاته الفرعيــة  وشــركاته التابعــة و وكالئــه ومقــدم الخدمــات مــن الغيــر و أي طــرف يــراه   .2

البنــك مناســبًا أن يتحقــق مــن صالحيــة جميــع أو أي مــن هــذه المعلومــات مــن خــالل أي مصــادر أخــرى حســب 

مــا يــراه البنــك مناسبـــًا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي وكالــة تصنيــف إئتمانــي إتحاديــة 

أو فــي أي إمــارة أو وكالــة خارجيــة )مثــل شــركة اإلتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو أي شــركة بديلــة(.

أفـــوض البنـــك العـربـــي المـتحـد أن يطـلـب )فـي أي وقـت( أي تصـنـيـف ائــتـمـاني أو كــشـوف حسابـات   .3

أو غيـــر ذلـــك مــن المعـلـومـــات مــن أي جهــة عمــل أعمل لديها أو مؤسســة مالـيـــة أو جـهـــة تنظـيـمـيـــة 

أو وكالــة تصنيــف إئتمانــي )بمــا فــي ذلك شـركـــة اإلتحـــاد للمعـلـــومات االئتمـانيـــة أو البنـــك المــركـــزي( 

أو أي مصــدر معلومــات آخــر يختـــاره البنــك العربــي المتحــد )والتــي تعتبــر كل منهــا ســلطة تحقــق( مــن 

ــة وأقــر أنــه يجــوز  ــة و تـاريخـــي وقـــدرتي علــى الوفــاء بالتزاماتــي الماليـ أجــل تقييــم محفظتــي االئتمـانيـ

للبنك العربي المتحد أن يعـتـــمد على هـــذه المعـلـومـــات وال يتـحمـــل البنـــك أي مسـؤولـيـــة عـــن خطـأ 

أو نـقـــص أو عــدم دقــة هــذه المعلومــات. باإلضافــة إلــى اإلقــرار الســابق، فإنــي أوافــق - بخصــوص الدخــول 

ــي  ــك العرب ــي البن ــه ل ــوذج يقدم ــع أي نم ــرط أن أوق ــدون ش ــي وب ــكل نهائ ــاب - بش ــوف الحس ــى كش إل

المتحــد ســواء فــي شــكل مرفــق لنمــوذج الطلــب هــذا أو بــأي طريقــة أخــرى.

ــات  ــع أي جه ــأني م ــا بش ــظ به ــي يحتف ــات الت ــك المعلوم ــارك تل ــد أن يش ــي المتح ــك العرب ــوز للبن يج  .4
تنظيميــة أو ســلطات أو أي طــرف ثالــث حســب مــا يــراه البنــك مناســبًا وفــق القوانيــن واللوائــح الســارية 
وألي غــرض بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر هيئــات التصنيــف االئتمانــي و مكافحــة غســيل 
األمــوال و اإلمتثــال للعقوبــات المفروضــة علــى الــدول و قانــون اإلمتثــال لحســاب الضرائــب األجنبيــة “فاتــكا” 

ــفه. ــال و كش ــع اإلحتي ــة( أو لمن ــلطات الضريبي ــن الس ــا م )أو غيره

لقـد قرـأت بعنـايـة وتلقـيـت شـرح كـامـل للشـروط واألحـكـام الخـاصــة بالبنـك العـربـي المتحـد و ملحـق   .5

الرســـوم و اإلتـفـاقـيـــة المتاحـــة بخصـــوص فتـــح الحســــاب والمعلومات التنظيمية و التمويالت الشخصية 

ــي  ــواء ف ــأنها )س ــب بش ــدم الطل ــي أق ــه الت ــك أو خدمات ــات البن ــن منتج ــا م ــان وغيره ــات االئتم وبطاق

شــكل نســخة ورقيــة والتــي أحصــل عليهــا مــن أي فــرع أو فــي شــكل نســخة إلكترونيــة أحملهــا أو تكــون 

منشــورة علــى موقــع البنــك اإللكترونــي www.uab.ae،  أوافــق أن أتصفــح موقــع البنــك العربــي المتحــد 

اإللكترونــي بشــكل دوري لإلطــالع علــى آخــر التحديثــات والتعديــالت.

أتنــازل للبنــك العربــي المتحــد بموجــب هــذا اإلقــرار عــن راتبــي الشــهري و مكافــأة نهايــة خدمتــي و أي   .6

مســتحقات أخــرى مقابــل تســوية إلتزاماتــي، كمــا أؤكــد مــرة أخــرى أن هــذه التعليمــات نهائيــة وســوف 

ــك الفائــدة و أي رســوم  ــغ بالكامــل بمــا فــي ذل تبقــى ســارية إلــى حيــن تســوية إلتزاماتــي وجميــع المبال

ــترداده. ــرض أو إس ــي الق ــبيل منح ــي س ــك ف ــا البن يتكبده

ــن  ــؤولياتي ع ــوص مس ــة بخص ــة المحتمل ــر المالي ــة أو غي ــات المالي ــه والتبع ــع علي ــا أوق ــًا م ــم تمام أفه  .7

التعامــل البنكــي مــع البنــك وإســتخدام واحــد أو أكثــر مــن منتجاتــه وخدماتــه.

إقرار العميل
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For Bank Use Only

Branch Code

Submission Date Risk Rating

Staff ID and Name

BM/TL Code and Name:

Recommended and Approved By:

Staff Signature

BM/TL Signature:

Introduced and Submitted By:

Customer’s Signature Date

8. I will provide the Bank with updated personal and other information required by the Bank 
to maintain my products and services within a reasonable time after any information 
changes and becomes untrue, out-of-date, inaccurate or incomplete;

9. I understand that the Bank may decline the whole or any part of this application without 
giving a reason whatsoever and I do acknowledge the fact that I do not have any legal 
recourse in this respect;

10. The Bank has the right to change any of its UAB General Terms and Conditions from time 
to time and I will become legally bound by such change;

11. My continued retention or use of any Bank products or services after the effective date 
of any change in UAB General Terms and Conditions shall automatically be deemed my 
acceptance of the change and I shall not object in any dispute that I am not so bound, 
due to the absence of any physical signature on any UAB General Terms and Conditions, 
as replaced, amended, supplemented or deleted from time to time;

12. The Bank shall be entitled to close one or all my accounts or terminate any other product 
or services if any information provided by me is subsequently found to be untrue, out-of-
date, inaccurate, incomplete or misleading or such account has been or is being used for 
any illegal purpose, or for any other reason that the Bank, at its sole discretion, may find 
reasonable.

13. Inactive account due to (no debit transaction by Customer and/or KYC update) for a 
specific period of time will be moved to dormancy as per UAECB regulation.

14.  If account moved to dormancy, available account balance if any will be transferred to 
CBUAE (Central Bank of United Arab Emirates), neither UAB and/or CBUAE will be liable 
to pay any interest on the balance as per contract between customer and the bank.

15.    In case of Customer would like to claim any available balance when account moved to 
dormancy, Customer should contact UAB to submit the request for claim along with   
valid KYC (Know Your Customer).

16.   This Application, The Bank’s General Terms and Conditions, Schedule of Charges, any 
Agreements or any electronic copy which is disclosed on the Bank’s website are made 
in two languages (English and Arabic) and, in the event of any dispute before the courts 
or other competent authorities in the United Arab Emirates, if there is a contradiction 
between the two texts, the Arabic text shall prevail (even if do not either speak, write 
or understand Arabic). 

ســوف أزود البنــك العربــي المتحــد بالمعلومــات الشــخصية المحدثــة وغيرهــا مــن المعلومــات التــي   .8
يطلبهــا البنــك لمواصلــة تقديــم منتجاتــه وخدماتــه خــالل وقــت معقــول وعقــب حــدوث أي تغييــر فــي أي 

ــة. ــة أو ناقص ــر دقيق ــة أو غي ــر محدث ــة أو غي ــر صحيح ــت غي ــات أو إذا أصبح ــذه المعلوم ــن ه م

أفهــم أنــه يجــوز للبنــك العربــي المتحــد أن يرفــض الطلــب بشــكل كلــي أو جزئــي دون إبــداء أســباب وأقــر   .9
بموجبــه أنــه ليــس لــي أي حــق قانونــي تجــاه البنــك فــي هــذا الصــدد.

يتمتــع البنــك العربــي المتحــد بالحــق فــي تغييــر أي مــن شــروطه وأحكامــه العامــة مــن وقــت آلخــر وأوافــق   .10
علــى اإللتــزام بــأي مــن هــذه التغييــرات.

يعتبــر إســتمراري فــي إســتخدام منتجــات البنــك العربــي المتحــد أو خدماتــه بعــد تاريــخ ســريان أي   .11
تغييــر فــي الشــروط و األحــكام العامــة الخاصــة بالبنــك بمثابــة قبــول منــي لهــذا التغييــر وال يجــوز لــي 
أن أعتــرض، خــالل أي نــزاع، أو أتــذرع بأنــي غيــر ملــزم بهــذا التغييــر بحجــة عــدم توقيعــي علــى الشــروط 
واألحــكام العامــة الخاصــة بالبنــك بصيغتهــا البديلــة أو المعدلــة أو التكميليــة أو حســب المحــذوف منهــا 

مــن وقــت آلخــر.

ــات  ــات أو خدم ــي أي منتج ــا وأن ينه ــاباتي أو جميعه ــد حس ــق أح ــد أن ُيغل ــي المتح ــك العرب ــق للبن يح  .12

أخــرى إذا ُثبــت فيمــا بعــد أن أي مــن المعلومــات المقدمــة منــي غيــر صحيحــة أو غيــر محدثــة أو غيــر دقيقــة 

ــراه البنــك  ــة أو ألي ســبب آخــر ي ــر قانوني ــة أو أن هــذا الحســاب يســتخدم ألغــراض غي أو ناقصــة أو مضلل

معقــواًل وفــق تقديــره المنفــرد.

ــم يتــم تحديــث  الحســابات الغيــر نشــطة بســبب )عــدم وجــود حــركات خصــم عــن طريــق العميــل و/أو ل  .13

البيانــات “إعــرف عميلــك”( لمــدة معينــة مــن الوقــت ســيتم تحويلهــا كحســابات خامــدة حســب تعليمــات 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. المصــرف المركــزي لدول

ــرف  ــي المص ــه إل ــيتم تحويل ــد( س ــاح )إن وج ــد المت ــإن الرصي ــد ف ــاب خام ــاب كحس ــل الحس ــم تحوي إذا ت  .14

المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ال يتحمــل البنــك العربــي المتحــد و/أو المصــرف المركــزي لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســؤلية دفــع أى فوائــد علــى الرصيــد حســب اإلتفــاق المبــرم بيــن العميــل و 

البنــك.

فــى حــال مطالبــة العميــل للرصيــد المتــاح عندمــا يكــون الحســاب خامــدا، يجــب علــى العميــل مراجعــة   .15

ــك(. ــرف عميل ــات )إع ــث البيان ــه و تحدي ــة مالي ــم مطالب ــد لتقدي ــي المتح ــك العرب البن

صــدرت األحــكام والشــروط العامــة الخاصــة بالبنــك وملحــق الرســوم وأي إتفاقيــات أو أي نســخة إلكترونيــة   .16

منشــورة علــى موقــع البنــك اإللكترونــي باللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة وفــي حــال وجــود أي نــزاع أمــام 

المحاكــم أو أي ســلطات مختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي حــال وجــود أي تضــارب بيــن 

النصيــن، يعتــد بالنــص المحــرر باللغــة العربيــة حتــى لــو أن الطــرف اآلخــر ال يجيــد اللغــة العربـيـــة تحـــدثا 

أو كتابــة.

توقيع العميل التاريخ

إلستخدام البنك فقط

رمز الفرع

تقديم الطلب )إسم الموظف ورقمه الوظيفي(

المقدمة والمقدمة من:

توقيع الموظف مقدم الطلب

تاريخ تقديم الطلب

أوصى به وإعتمده :

إسم و رمز مدير الفرع / مدير فريق المبيعات

Highتصنيف المخاطر  عالي Standard عادي

توقيع مدير الفرع / مدير فريق المبيعات
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FATCA Individual Self-Certification Form

CRS Individual Self-Certification Form

Please tick below as appropriate:

I am not a U.S. Person and confirm as follows:

a) I was not born in the U.S.

b) I do not have a U.S. Passport

c) I do not hold a U.S. green card

d) I do not have an address in the U.S.

e) I have not provided a “care of” or a U.S. P.O. Box as my address

f) I have not instructed the bank to hold my mail

g) I do not have a U.S. phone number

h) I do not have standing payment instructions to transfer money to or 
from the U.S.

(i) where the Account Holder is a tax resident;

(ii) the Account Holder’s TIN for each country indicated

Please complete the following table indicating:

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected REASON B above.

If the Account Holder is a tax resident in more than three countries please use a separate 

sheet. If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B OR C as follows:

Completion of this form is mandatory in accordance with UAE Central Bank requirements and its notices 2013/321 dated 19 November 2013 and 2014/150 dated 26 May 2014.

If you have NOT confirmed ALL of the above statements, you must please also complete “W9 form or the W8-Ben form” as applicable.

CIF No. 

Name (As per Passport)

If no TIN available enter reason A/B/CTINCountry of tax residence

رقم ملف بيانات العميل: 

اإلسم )كما هو ُمثبت في جواز السفر(

نموذج اإلقرار الشخصي لألفراد بخصوص معيار اإلبالغ الموحد

نموذج اإلقرار الشخصي لألفراد بخصوص قانون اإلمتثال لحساب الضرائب األجنبية “فاتكا”

يلزم تعبئة هذا النموذج وفق متطلبات بنك اإلمارات العربية المتحدة المركزي وإخطاراته رقم 2013/321 المؤرخة 19 نوفمبر 2013 و رقم 2014/150 المؤرخة 26 مايو 2014.

 أ.        أني لم ُأولد في الواليات المتحدة األمريكية

 هـ.      لم أقدم عنوان »لعناية« أو صندوق بريد أمريكي على أنه عنواني

 ج.        ال أحمل بطاقة خضراء أمريكية

 ز.         ال أملك رقم هاتف أمريكي

 ب.       ال أحمل جواز سفر أمريكي

 و.        لم تصدر عني تعليمات للبنك لالحتفاظ ببريدي

 د.        ليس لي عنوان في الواليات المتحدة األمريكية

 ح.       ليس لدي أي تعليمات سداد في الوقت الحالي لتحويل أموالي إلى الواليات المتحدة األمريكية أو منها 

إذا لم تؤكد جميع البيانات السابقة، يتحتم عليك تعبئة نموذج W9 أو نموذج W8-Ben حسب ما ينطبق.

 أنا لست مواطن أمريكي وأؤكد ما يلي:

يرجى التأشير في الخانات التالية حيثما ينطبق

Yes نعم No ال
Do you hold any other nationality than the one declared?
هل تحمل أي جنسية أخرى بخالف تلك المعلن عنها؟

Please mention the other nationality(ies) 
يرجى ذكر الجنسية )الجنسيات( األخرى 

يرجى توضيح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم التعريف الضريبي في المربعات التالية في حال اختيار السبب )ب( آنفًا.

بلد اإلقامة الضريبية رقم التعريف الضريبي في حال عدم توافر رقم تعريف ضريبي ُيرجى كتابة السبب “أ” أو “ب” أو “ج”

REASON A The country where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs 
to its residents REASON B The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or 
equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table 
if you have selected this reason) REASON C No TIN is required. (Note. Only select this 
reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not require 
the TIN to be disclosed).

ــة  ــام تعريفي ــدر أرق ــب ال يص ــع ضرائ ــزم بدف ــه مل ــاب في ــب الحس ــون صاح ــذي يك ــد ال ــبب )أ(: ألن البل الس
ضريبيــة للمقيميــن فيهــا، الســبب )ب( ألن صاحــب الحســاب غيــر قــادر ألي ســبب آخــر علــى الحصــول علــى 
ــه علــى الحصــول علــى الرقــم  ــه )يرجــى بيــان ســبب عــدم قدرت الرقــم التعريفــي الضريبــي أو رقــم يعادل
التعريفــي الضريبــي فــي الجــدول التالــي فــي حــال التأشــير علــى هــذا الســبب(، الســبب )ج(: ليــس 
مطلوبــًا الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبــي )مالحظــة: ال تختــر هــذا الســبب إذا كانــت الســلطات فــي 

ــي ــي الضريب ــم التعريف ــن الرق ــف ع ــب الكش ــاه ال تطل ــة أدن ــة الموضح ــة الضريبي ــد اإلقام بل

(1)      ما إذا كان صاحب الحساب مقيمًا ضريبيًا
(2)      توضيح رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب في كل بلد

ُيرجى تعبئة الجدول التالي لتوضيح ما يلي:

إذا كان صاحب الحاسب مقيمًا ضريبيًا في أكثر من ثالث دول، ُيرجى استخدام ورقة منفصلة في حال 

عدم توافر رقم التعريف الضريبي، ُيرجى اختيار السبب المناسب من بين األسباب )“أ” و”ب” و”ج”( التالية:
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Declaration and Signature

I confirm that the information provided above is true, accurate and complete.

Subject to applicable laws, I authorize the Bank or any of its branches, affiliates or 
third party designated by it to share my information with domestic and overseas 
tax authorities, where required, or with any third party nominated by the Bank at its 
reasonable discretion, to establish my tax liability in any jurisdiction.

Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I agree that the 
Bank may withhold from my account(s) any amounts as may be required according to 
applicable laws, regulations and directives or take any other action/measure as required 
from such regulators.

I have carefully read the UAB General Terms & Conditions and additional T&Cs relating 
to Regulatory Information which is disclosed on the bank’s website.

I undertake to advise the bank within 20 days of any change in circumstances which 
affect the tax residency status of the account.

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the 
terms and conditions governing the Account Holder’s relationship with UAB setting out 
how UAB may use and share the information supplied by me.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the 
Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities 
of the country in which this account(s) is/ are maintained and exchanged with tax 
authorities of another country or countries in which the Account Holder may be tax 
resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account 
information. I certify that I am the Account Holder (or I am authorised to sign on behalf 
of the Account Holder) in respect of all the account(s) to which this form relates.

I certify that where I have provided information regarding any other person (such as a 
Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I will, 
within 30 (thirty) days of signing this form, notify those persons that I have provided 
such information to UAB and that such information may be provided to the tax 
authorities of the country in which the account(s) is/are maintained and exchanged with 
tax authorities of another country or countries in which the person may be tax resident 
pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge 
and belief, correct and complete. I undertake to advise UAB within 30 (thirty) days of 
any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual 
identified in Part (1) of this form or causes the information contained herein to become 
incorrect, and to provide UAB with a suitably updated self-certification and Declaration 
within 90 (ninety) days of such change in circumstances.

Note: If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney or any legal document(s) of 
the same nature please also attach a certified copy of the same.

FATCA Individual Self-Certification

CRS Individual Self-Certification

Customer Signature Over Printed Name Date

أقر بموجب هذا أن المعلومات المقدمة هي معلومات صحيحة وتامة.

بنــاًء علــى القوانيــن المعمــول بهــا، أفــوض البنــك العربــي المتحــد أو أي مــن فروعــه أو الشــركات التابعــة 
لــه أو أي طــرف ثالــث ُيعينــه البنــك أن يشــارك بياناتــي مــع أي جهــة ضريبيــة محليــة أو أجنبيــة - إذا لــزم 
ــول لتحديــد التزامــي الضريبــي فــي  ــره المـعـقـ األمــر - أو مــع أي طــرف ثالــث ُيعينــه البنــك وفــق تـقـديـ

أي مــكان.

أوافــق أنــه يجــوز للبنــك العربــي المتحــد - إذا َطلبــت أي جهــات تنظيميــة أو ســلطات ضريبيــة أجـنـبـيـــة 
- أن ُيسـتـقـطـــع مـــن حسـابـــي أي مبـالـــغ تكـــون مطلــوبـــة وفــــق القــوانـيــــن واللـوائــــح والتوجيهات 

الســارية وأن يتخــذ أي إجــراء أو تدابيــر تطلبهــا هــذه الجهــات.

قــرأت بعنايــة الشــروط و األحــكام العامــة الخاصــة بالبنــك العربــي المتحــد و الشــروط و األحــكام اإلضافيــة 
الخاصــة بالمعلومــات التنظيميــة المنشــورة علــى موقــع البنــك اإللكترونــي.

أتعهــد أن أخطــر البنــك العربــي المتحــد خــالل 20 يــوم مــن حــدوث أي تغييــر فــي الظــروف إذا كان مــن 
ــة اإلقامــة بخصــوص الضرائــب الخاصــة بالحســاب. شــأنه التأثيــر فــي حال

اإلقرار الشخصي لألفراد بخصوص قانون االمتثال لحساب الضرائب األجنبية “فاتكا”

أتفهــم أن المعلومــات التــي قدمتهــا تخضــع لجميــع األحــكام و الشــروط التــي تحكــم العالقــة بيــن صاحــب 
ــاركته  ــد ومش ــي المتح ــك العرب ــتخدام البن ــة اس ــدد كيفي ــي تح ــد والت ــي المتح ــك العرب ــاب والبن الحس

للمعلومــات التــي قدمتهــا.

أقــر بجــواز اإلبــالغ عــن المعلومــات المذكــورة فــي هــذا النمــوذج ومعلومــات صاحــب الحســاب و أي حســاب 
/ حســابات خاضعــة إلــى الســلطات الضريبيــة فــي البلــد / الســلطة التــي يتبــع لهــا الحســاب )الحســابات( 
ــراض  ــا ألغ ــا به ــاب مقيم ــب الحس ــون صاح ــرى يك ــدان أخ ــد أو بل ــة لبل ــلطات الضريبي ــع الس ــا م وتبادله
الضريبــة وفقــًا لالتفاقيــات الدوليــة المنظمــة لتبــادل معلومــات الحســاب الماليــة. كمــا أقــر بأننــي صاحــب 
الحســاب / الحســابات )أو أنــي المفــوض بالتوقيــع نيابــًة عــن صاحــب الحســاب / الحســابات( المتعلقــة بهــذا 

النمــوذج.

ــع  ــخص خاض ــيطر أو أي ش ــخص مس ــل أي ش ــر )مث ــخص آخ ــص أي ش ــات تخ ــت معلوم ــه إذا قدم ــهد أن أش
لإلبــالغ بخصــوص هــذا النمــوذج( فســوف أخطــر هــؤالء األشــخاص خــالل 30 يومــًا مــن توقيــع هــذا النمــوذج 
بأنــي قــد قدمــت هــذه المعلومــات إلــى البنــك العربــي المتحــد وأنــه يجــوز تقديــم هــذه المعلومــات إلــى 
ــه ســوف يتــم تبــادل هــذه المعلومــات  ــذي توجــد فيــه الحســابات وأن الســلطات الضريبيــة فــي البلــد ال
ــاًل  ــا عم ــي فيه ــم ضريب ــخص مقي ــذا الش ــون ه ــرى يك ــدان أخ ــد أو بل ــي أي بل ــة ف ــلطات الضريبي ــع الس م

باالتفاقيــات الدوليــة بخصــوص تبــادل معلومــات الحســاب الماليــة.

أقــر بــأن جميــع اإلفــادات المقدمــة فــي هــذا اإلقــرار صحيحــة وكاملــة علــى حــد علمــي. أتعهــد بــأن أبلــغ 
ــة  ــي حال ــر ف ــأنه أن يؤث ــن ش ــروف م ــي الظ ــر ف ــأي تغيي ــًا ب ــون 30 يوم ــي غض ــد ف ــي المتح ــك العرب البن
اإلقامــة الضريبــة للشــخص الموضــح فــي الجــزء )1( مــن هــذا النمــوذج أو التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم صحــة 
ــد البنــك العربــي المتحــد بإقــرار  المعلومــات المضمنــة فــي هــذا النمــوذج أو اكتمالهــا، وأتعهــد بتزوي

َثيــن فــي غضــون 90 يومــًا مــن وقــوع هــذا التغييــر. شــخصي وتعهــد محدَّ

اإلقرار الشخصي لألفراد بخصوص معيار اإلبالغ الموحد

مالحظــة: إذا لــم تكــن صاحــب الحســاب؛ ُيرجــى ذكــر صفتــك التــي تخــول لــك التوقيــع علــى هــذا النمــوذج. فــي حــال التوقيــع علــى النمــوذج بموجــب وكالــة قانونيــة أو أي مســتند قانونــي مــن نفــس 
الطبيعــة، يرجــى إرفــاق نســخة منــه.

توقيع العميل و إسمه مكتوبًا بخط واضح و مقروء التاريخ

اإلقرار والتوقيع
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