نموذج فتح حساب
ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

:التاريخ

Date:
Customer Details

بيانات العميل

Account Title

إسم الحساب

CIF No.

Account Number

رقم الحساب

Registered Mobile Number :
رقم الهاتف المحمول المسجل

رقم ملف بيانات العميل

البيانات الشخصية

Personal Details
Mr. السيد

Mrs. السيدة

Miss اآلنسة

Dr. د

H.E.

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

Minor

معالي

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

قاصر
إسم صاحب الحساب األساسي

للقصر
اسم الوصي القانوني بالنسبة/*اسم صاحب الحساب الثانوي
ّ

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

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

يجب على صاحب الحساب الثانوي تعبئة نموذج البيانات الشخصية منفص ًال

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

Account Opening Details

تفاصيل فتح الحساب

Please complete this form in BLOCK LETTERS and tick boxes as appropriate. Any alternations in the form must be signed by the customer:
بد أن يوقع العميل على أي تعديل يرد في النموذج
ّ ُيرجى تعبئة هذا النموذج بخط واضح و مقروء و التأشير على الخانات التي تنطبق على مقدم الطلب و ال
I/We, the undersigned request you to open the following type of account.
حساب
Current
ٍجار
Currency العملة

 نطلب نحن الموقعين أدناه منكم فتح/ أطلب أنا الموقع

Saving
توفير

Time Deposit
وديعة ألجل

Other (specify)
)أخرى (يرجى التحديد

UAE Dirhams
درهم إماراتي

US Dollars
دوالر أمريكي

Other (specify)
)أخرى (يرجى التحديد

Purpose of Account Opening

الغرض من فتح الحساب

Salary Transfer
تحويل راتب

Loan / Credit Card
 بطاقة ائتمان/قرض

Other (specify)
)أخرى (يرجى التحديد

Expected Annual Turnover
الدخل السنوي المتوقع
Total expected volume of transactions per month

Cash Deposits

 نوع المعامله الماليةNumber

 العددAmount (AED)

المبلغ بالدرهم اإلماراتي

Remitting / Receiving Country
 االستالم/بلد التحويل

ودائع نقدية

Incoming TT

تحويل برقي وارد

Outgoing TT

تحويل برقي صادر

Cheque Deposits

إيداع شيك

Cash Withdrawal

سحب نقدي

Cheque Withdrawal

سحب شيك

Does the customer intend to make cross border payments?
هل تنوي تحويل دفعات دولية؟

Yes نعم

Purpose of cross border payments
الغرض من الدفعات الدولية
Anticipated number of cross border payments
العدد المتوقع للدفعات الدوليه
Anticipated value of cross border payments
القيمة المتوقعة للدفعات الدوليه
Countries that payments will be sent to or received from
البلدان التي سوف ترسل الدفعات إليها أو منها
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Transaction Type

إجمالي حجم المعامالت الماليه المتوقعة لكل شهر

Product and Services Required

المنتجات والخدمات المطلوبة

Debit Card

Yes نعم

بطاقة خصم مباشر

No ال

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

االسم على البطاقة يرجى ترك مسافة بين كل إسم

Primary Account Holder
إسم صاحب الحساب األساسي
Secondary Account Holder (If required)
)إسم صاحب الحساب الثانوي (إذا كان مطلو ًبا
Titanium Debit Card

بطاقة الخصم تيتانيوم

Preferred Language

POS Limit

 حد الشراء اليوميCash Limit

حد النقد اليومي

AED 20000

 درهم إماراتي20000 AED 9000

 درهم إماراتي9000

English
اإلنجليزية

اللغة المفضلة

Arabic
العربية

Email Address
(E-statement is Mandatory*)
عنوان البريد اإللكتروني
)(إلزامي إلرسال كشف حساب إلكتروني
*If you wish to receive physical statements, kindly visit nearest UAB branch. T&Cs for E-Statements and physical statements apply.
 يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك العربي المتحد تسري الشروط و األحكام على كشوف الحساب االلكترونية والورقية،إذا كنت ترغب في الحصول على كشف حساب ورقي
SMS Banking Service (on registered mobile number) (Mandatory)
)الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة ( وفق رقم الهاتف المتحرك المسجل

Yes نعم

Cheque Book Request (For Current Account Only)

Yes نعم

طلب دفتر شيكات

No ال

Fee & charges (Optional/Free) are applicable in accordance with Retail Banking Schedule of Charges, which is available on UAB website (www.uab.ae).
)www.uab.ae(  والتي يمكن االطالع عليها من خالل موقع االنترنت للبنك العربي المتحد، مجانية ) وفقًا لجدول رسوم الخدمات المصرفية/ تطبق الرسوم و المصاريف إن وجدت ( اختيارية
I would like to receive updates about United Arab Bank's product and services, promotions and offers on my registered contact details.
أود أن أستقبل تحديثات حول منتجات و خدمات و عروض البنك العربي المتحد على رقم الهاتف المحمول الخاص بي و المسجل لدى البنك

Correspondence Mailing Instructions

ما عنوانك البريدي المفضل؟
Office P.O.Box
صندوق بريد العمل

Personal Email Address
عنوان البريد االلكتروني الشخصي

Office Email Address
عنوان البريد االلكتروني للعمل

Signature Specimen

نموذج التوقيع

إسم الحساب

Account Number

رقم الحساب

CIF No.

رقم ملف بيانات العميل

Account Operation

Primary Applicant

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

Joint (Operating Joinly)
)مشترك (تشغيل مشترك

Other (specify)
)أخرى (يرجى التحدي

Signature

 التوقيعSignature

التوقيع

Secondary Applicant (if required and in case of Joint Account)
) مقدم الطلب الثانوي (إلزامي للحسابات المشتركةSignature

 التوقيعSignature

التوقيع

مقدم الطلب األساسي

If ownership percentage not speciﬁed, the account holders agree that any credit balance in the account will be considered as equally owned by them.
.* في حالة الحساب المشترك يطلب تحديد نسبة أسهم كل شريك و بخالفه سوف يعتبر أي رصيد مقيد في الحساب المشترك مملوك بالتساوي
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Account Title

Singly
فردي

No
ال

تعليمات المراسلة البريدية

What is your preferred mailing address?
Personal P.O. Box
صندوق البريد الشخصي

Yes
نعم

Customer Declaration

إقرار العميل

Customer Declaration By Each Account Holder Applying Below:
I irrevocably and unconditionally declare and agree that.

إقــرار العميــل (لــكل صاحــب حســاب)( األساســي و الثانــوي /المشــترك إن وجــد )بالشــروط
واألحــكام المدرجــة أدناه
ُأقــر بشــكل نهائــي ودون أي شــرط وأوافــق على مــا يلي:

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

1.أن جميــع المعلومــات المقدمــة فــي هــذا الطلــب صحيحــة وحديثــة ودقيقــة وكاملــة.

2. The Bank, its subsididiaries, affiliates, agents, third party service prociders
and any other party the bank may deem appropriate may validate and
verify all or any sucha information, through whatever third party sources
it considers appropriate, including without limitation, any federal, emirate
or overseas credit refernce agency (e.g. Al Ethiad Credit Bureau or
)replacement bureau

2.يجـــوز للبنـــك وشـــركاته الفرعيـــة وشـــركاته التابعـــة و وكالئـــه ومقـــدم الخدمـــات مـــن
الغيـــر و أي طـــرف يـــراها البنـــك مناســ ًبا أن يتحقـــق مـــن صالحيـــة جميـــع أو أي مـــن هـــذه
المعلومـــات مـــن خـــال أي مصـــادر أخـــرى حســـب مـــا يـــراه البنـــك مناسبـــ ًـً بمـــا فـــي ذلـــك
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر أي وكالـــة تصنيـــف إئتمانـــي إتحاديـــة أو فـــي أي إمـــارة أو
وكالـــة خارجيـــة (مثـــل شـــركة اإلتحــاد للمعلومـــات االئتمانيــة أو أي شـــركة بديلـــة).

3. I permit United Arab Bank to (at any time) request any credit references,
3.أفــــوض البنــــك العـربــــي المـتحـــد أن يطـلـــب (فـــي أي وقـــت) أي تصـنـيـــف ائــتـمـــاني أو
account statements or other relavant information from my employer,
كــشـــوف حسابـــات أو غيــــر ذلــــك مـــن المعـلـومــــات مـــن أي جهـــة عمـــل أعمــل لديهــا أو
any financial insitution, regulatory body, any credit reference agency/
مؤسســـة مالـيــــة أو جـهــــة تنظـيـمـيــــة أو وكالـــة تصنيـــف إئتمانـــي )بمـــا فـــي ذلــك شـركــــة
)bureau (including Al Ethihad Credit Bureau and the Central Bank
االتحــاد للمعلومـــات االئتمانيــة أو البنــــك المــركــــزي( أو أي مصـــدر معلومـــات آخـــر يختــــاره
and/or any other source United Arab Bank selects (each Veriﬁcation
البنـــك العربـــي المتحـــد )والتـــي تعتبـــر كل منهـــا ســـلطة تحقـــق( مـــن أجـــل تقييـــم
Authority) to assess my credit proﬁle and history and my ability to meet
محفظتـــي االئتمانيــة و تـاريخــــي وقــــدرتي علـــى الوفـــاء بالتزاماتـــي الماليــــة وأقـــر أنـــه
my ﬁnancial commitments, and I acknowledge that United Arab Bank
يجـــوز للبنــك العربــي المتحــد أن يعـتــــمد علــى هــــذه المعـلـومــــات وال يتـحمــــل البنــــك
may rely on such information and shall not be held liable if any such
أي مسـؤولـيــــة عــــن خطـــأ أو نـقــــص أو عـــدم دقـــة هـــذه المعلومـــات .باإلضافــة إلـــى اإلقــرار
information is incorrect, incomplete or inaccurate. In addition to the
الســـابق ،فإنـــي أوافـــق  -بخصـــوص الدخـــول إلــــى كشــــوف الحســــاب  -بشــــكل نهائــــي
aforesaid acknowledgment, for accessing my account statements, I also
وبــــدون شــــرط أن أوقــــع أي نمــــوذج يقدمــــه لــــي البنــــك العربــــي المتحـــد ســـواء فـــي
unconditionally and irrevocably agree to execute any Form, provided by
United Arab Bank, either attached as annexure to this application Form or
شـــكل مرفـــق لنمـــوذج الطلـــب هـــذا أو بـــأي طريقـــة أخـــرى.
otherwise.
4.يجــــوز للبنــــك العربــــي المتحــــد أن يشــــارك تلــــك المعلومــــات التــــي يحتفــــظ بهــــا
4. The Bank may share any such information held about me with any
بشــــأني مــــع أي جهــــات تنظيميــــة أو ســــلطات أو أي طــــرف ثالــــث حســــب مــــا يــــراه البنــــك
regulators, authorities, or any other third party that the Bank deems
مناســـ ًبا وفــــق القوانيــــن واللوائــــح الســــارية وألي غـــرض بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل
appropriate, in accordance with applicable laws and regulations for
المثـــال ال الحصـــر هيئـــات التصنيـــف االئتمانــي و مكافحـــة غســـيل األمــوال و االمتثــال
various purposes, including without limitation credit reference, antiللعقوبـــات المفروضـــة علـــى الـــدول وقانـــون االمتثــال لحســـاب الضرائـــب األجنبيــة ”فاتـــكا“
money laundering, country sanctions compliance, FATCA (or other tax
(أو غيرهــــا مــــن الســــلطات الضريبيــــة) لمنــــع االحتيــال وكشــــفه.
authority reporting), fraud prevention and audit
5.لقـــد قــرأت بعنـايـــة وتلقـيـــت شـــرح كـامـــل للشـــروط األحــكام الخـاصــــة بالبنـــك العـربـــي
5. I have very carefully read and had fully explained to me the UAB General
المتحـــد و ملحـــق الرســــوم و االتفاقيــة المتاحــــة بخصــــوص فتــــح الحســـــاب والمعلومــات
Terms & Conditions, Schedule of Charges and any Agreements available
التنظيميــة و التمويــات الشــخصية وبطاقــــات االئتمــــان وغيرهــــا مــــن منتجــــات البنــــك أو
relating to Account Opening, Regulatory Information, Personal Finances,
ـل
خدماتــــه التــــي أقــــدم الطلــــب بشــــأنها )ســــواء فــــي شـــكل نســـخة ورقيـــة والتـــي أحصــ
Credit Cards and any other Bank product or service for which I am
عليهـــا مـــن أي فـــرع أو فـــي شـــكل نســـخة إلكترونيـــة أحملهـــا أو تكـــون منشـــورة علـــى
applying (either a hard copy of which I have obtained from a branch, an
موقـــع البنـــك www.uab.ae
electronic copy of which I have downloaded, or which is disclosed on the
أوافـــق أن أتصفـــح موقـــع البنـــك العربـــي المتحـــد االلكترونــي بشـــكل دوري لالطــاع علـــى
Bank’s website www.uab.ae. I also agree to routinely refer to the Bank’s
آخـــر التحديثـــات والتعديـــات.
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.

6.أتنـــازل للبنـــك العربـــي المتحـــد بموجـــب هـــذا اإلقرار عـــن راتبـــي الشـــهري و مكافـــأة نهايـــة
خدمتـــي و أي مســــتحقات أخــــرى مقابــــل تســــوية إلتزاماتــــي ،كمــــا أؤكــــد مــــرة أخــــرى أن
هــــذه التعليمــــات نهائيــــة وســــوف تبقــــى ســــارية إلــــى حيــــن تســــوية إلتزاماتــــي وجميــــع
المبالــــغ بالكامــــل بمــــا فــــي ذلــــك الفائــــدة و أي رســــوم يتكبدهــــا البنــــك فــــي ســــبيل
منحــــي القــــرض أو إســــترداده.
7.أفهــــم تمامـــً مــــا أوقــــع عليــــه والتبعــــات الماليــــة أو غيــــر الماليــــة المحتملــــة بخصــــوص
مســــؤولياتي عــــن التعامــــل البنكــــي مــــع البنــــك وإســــتخدام واحــــد أو أكثــــر مــــن
منتجاتــــه وخدماتــــه.

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.

8.ســــوف أزود البنــــك العربــــي المتحــــد بالمعلومــــات الشــــخصية المحدثــــة وغيرهــــا مــــن
المعلومــــات التــــي يطلبهـــا البنـــك لمواصلـــة تقديـــم منتجاتـــه وخدماتـــه خــال وقـــت
معقـــول وعقـــب حـــدوث أي تغييـــر فـــي أي مــــن هــــذه المعلومــــات أو إذا أصبحــــت غيــــر
صحيحــــة أو غيــــر محدثــــة أو غيــــر دقيقــــة أو ناقصــــة.

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, outof-date, inaccurate or incomplete

9.أفهـــم أنـــه يجـــوز للبنـــك العربـــي المتحـــد أن يرفـــض الطلـــب بشـــكل كلـــي أو جزئـــي دون
إبـــداء أســـباب وأقــ ّر بموجبــــه أنــــه ليــــس لــــي أي حــــق قانونــــي تجــــاه البنــــك فــــي هــــذا
الصــــدد.

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.يتمتـــع البنـــك العربـــي المتحـــد بالحـــق فـــي تغييـــر أي مـــن شـــروطه وأحكامـــه العامـــة مـــن
وقـــت آلخـــر وأوافـــق علـــى االلتزام بـــأي مـــن هـــذه التغييـــرات.

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.
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11.يعتبــــر إســــتمراري فــــي إســــتخدام منتجــــات البنــــك العربــــي المتحــــد أو خدماتــــه بعــــد
تاريــــخ ســــريان أي تغييـــر فـــي الشـــروط و األحـــكام العامـــة الخاصـــة بالبنـــك بمثابـــة قبـــول
منـــي لهـــذا التغييـــر وال يجـــوز لـــي أن أعتـــرض ،خـــال أي نـــزاع ،أو أتـــذرع بأنـــي غيـــر ملـــزم
بهـــذا التغييـــر بحجـــة عـــدم توقيعـــي علـــى الشـــروط واألحـــكام العامـــة الخاصـــة بالبنـــك
بصيغتهـــا البديلـــة أو المعدلـــة أو التكميليـــة أو حســـب المحـــذوف منهـــا مـــن وقـــت آلخـــر.
	12.يحــــق للبنــــك العربــــي المتحــــد أن يغلــــق أحــــد حســــاباتي أو جميعهــــا وأن ينهــــي أي
منتجــــات أو خدمــــات ُ أخـــرى إذا ثبـــت فيمـــا بعـــد أن أي مـــن المعلومـــات المقدمـــة منـــي
غيـــر صحيحـــة أو غيـــر محدثـــة أو غيـــر دقيقـــة أو ناقصــــة أو مضللــــة أو أن هــــذا الحســــاب
يســــتخدم ألغــــراض غيــــر قانونيــــة أو ألي ســــبب آخــــر يــــراه البنــــك معقــــوالً وفــــق تقديــــره
المنفــــرد.
13.الحســــابات الغيــــر نشــــطة بســــبب (عــــدم وجــــود حــــركات خصــــم عــــن طريــــق العميــــل
و/أو لــــم يتــــم تحديــــث البيانـــات ”إعـــرف عميلـــك“) لمــ ّـدة معينـــة مـــن الوقـــت ســـيتم
تحويلهـــا كحســـابات خامـــدة حســـب تعليمـــات المصــــرف المركــــزي لدولــــة اإلمــارات
العربيــــة المتحــــدة.

11. My continued retention or use of any Bank products or services after the
effective date of any change in UAB General Terms & 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 or any UAB General Terms & Condintion, as replaced,
amendend, supplemented or delete 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.
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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.

14.إذا تــــم تحويــــل الحســــاب كحســــاب خامــــد فــــإن الرصيــــد المتــــاح (إن وجــــد( ســــيتم
تحويلــــه إلــــي المصــــرف المركـــزي لدولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحـــدة ،ال يتحمـــل البنـــك
العربـــي المتحـــد و/أو المصـــرف المركـــزي لدولـــة اإلمــارات العربيــــة المتحــــدة مســــؤلية
دفــــع أى فوائــــد علــــى الرصيــــد حســــب االتفــاق المبــــرم بيــــن العميــــل و البنــــك.
15.فــــى حــــال مطالبــــة العميــــل للرصيــــد المتــــاح عندمــــا يكــــون الحســــاب خامــــدا ،يجــــب
علــــى العميــــل مراجعــــة البنــــك العربــــي المتحــــد لتقديــــم مطالبــــة ماليــــة و تحديــــث
البيانــــات (إعــــرف عميلــــك).
16.صـــدرت األحــكام والشـــروط العامـــة الخاصـــة بالبنـــك وملحـــق الرســـوم وأي إتفاقيـــات أو
أي نســـخة إلكترونيـــة منشـــورة علـــى موقـــع البنـــك اإللكترونــي باللغـــة العربيـــة واللغـــة
االنجليزية وفـــي حـــال وجـــود أي نـــزاع أمـــام المحاكـــم أو أي ســـلطات مختصـــة فـــي دولـــة
اإلمارات العربيـــة المتحـــدة أو فـــي حـــال وجـــود أي تضـــارب بيـــن النصيـــن ،يعتـــد بالنـــص
المحـــرر باللغـــة العربيـــة حتـــى لـــو أن الطـــرف اآلخــر ال يجيـــد اللغـــة العربـيــــة تحــــدثًا أو
كتابـــة.

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).

توقيع العميل و التاريخ

Customer’s Signature & Date

In all situations and at any point of time during the Customer’s relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences
that may result due to the Customer’s failure to meet the Bank’s requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions
under any of the Bank’s products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank’s product/service that the customer
subscribes to. The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to
the Customer or third party in this regard.
في جميع المواقف و في أي وقت أثناء عالقة العميل بالبنك ،يكون العميل وحده مسؤوالً عن كافة العواقب الناجمة عن فشله في تلبية متطلبات البنك و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط
أو أحكام ذات صلة بخدمات أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك قد تختلف العواقب تبعًا لطبيعة و نوع منتج  /خدمة البنك التي يشترك بها العميل  .ال يتحمل البنك بأي حال من
األحوال المسؤولية عن أي مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو خسائر ناجمة عن هذ 1الفعل و ال عن تعويض العميل أو تعويض الغير بهذا الصدد.

Self-Certiﬁcation

اإلقرار الشخصي

رقم ملف بيانات العميل

CIF No.

)Name (As per Passport

االسم (كما هو مثبت في جواز السفر)

نموذج اإلقرار الشخصي لألفراد بخصوص قانون االمتثال لحساب الضراب األجنبية “فاتكا “

FATCA Individual Self-Certiﬁcation Form

Completion of this form is mandatory in accordance with UAE Central Bank requirements and its notices 321/2013 dated 19 November 2013 and
150/2014 dated 26 May 2014.
يلزم تعبئة هذا النموذج وفق متطلبات بن اإلمارات العربية المتحدة المركز ي وإخطاراته رقم  2013/321المؤرخة  19نوفمبر  2013ورقم  2014/150المؤرخة  26مايو 2014
ال No

?Do you hold any other nationality than the one declared
هل تحمل أي جنسية أخرى بخالف تلك المعلن عنها؟

نعم Yes

)Please mention the other nationality(ies
يرجى ذكر الجنسية /الجنسيات األخرى
Please tick below as appropriate:

يرجى التأشير في الخانات التالية حيثما ينطبق

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

أنا لست مواطن أمريكي و أؤكد ما يلي

I was not born in the U.S.

a.

I do not have a U.S. Passport

b.

I do not hold a U.S. green card

c.

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

d.

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

e.

I have not instructed the bank to hold my mail

f.

I do not have a U.S. phone number

g.

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

h.

آ  .إني لم أولد في الواليات المتحدة األمريكية
ب  .ال أحمل جواز سفر أمريكي
ج  .ال أحمل بطاقة خضراء أمريكية
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د .ليس لي عنوان في الواليات المتحدة األمريكية
ه  .لم أقدم عنوان (لعناية) أو صندوق بريد أمريكي على أنه عنواني
و  .لم تصدر عني تعليمات للبنك لالحتفاظ ببريدي
ز  .ال أملك رقم هاتف أمريكي
ح  .ليس لدي أي تعليمات سداد في الوقت الحالي لتحويل أموالي إلى الواليات
المتحدة األمريكية أو منها

If you have NOT conﬁrmed ALL of the above statements, you must please also complete “W9 form or the W-8Ben form” as applicable.
إذا لم تؤكد جميع البيانات السابقة ،يتحتم عليك تعبئة نموذج  W9أو نموذج  Ben-W8حسب ما ينطبق .
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CRS Individual Self-Certiﬁcation Form

نموذج اإلقرار الشخصي لألفراد بخصوص معيار اإلبالغ الموحد
يرجى تعبئة الجدول التالي لتوضيح ما يلي:
مقيما ضريب ًيا
 ) 1ما إذا كان صاحب الحساب
ً
 ) 2توضيح رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب في كل بلد
مقيما ضريب ًيا في أكثر من ثالث دول ،يرجى استخدام
إذا كان صاحب الحاسب
ً
ورقة منفصلة في حال عدم توافر رقم التعريف الضريبي ،يرجى اختيار السبب
المناسب من بين األسباب (”أ“ و“ب“ و“ج“) التالية:
الســبب (أ) :ألن البلــد الــذي يكــون صاحــب الحســاب فيــه ملــزم بدفــع ضرائــب ال يصــدر أرقــام
تعريفيــة ضريبيـة للمقيميـن فيهـا،
السـبب (ب) ألن صاحـب الحسـاب غيـر قـادر ألي سـبب آخـر علـى الحصـول علـى الرقــم التعريفــي
الضريبــي أو رقــم يعادلــه (يرجــى بيــان ســبب عــدم قدرتــه علــى الحصــول علــى الرقــم
التعريفــي الضريبــي فــي الجــدول التالــي فــي حــال التأشــير علــى هــذا الســبب)،
الســبب (ج) :ليــس مطلوبـًا الحصـول علـى رقـم التعريـف الضريبـي
مالحظـة :ال تختـر هـذا السـبب إذا كانـت السـلطات فـي بلــد اإلقامة الضريبيــة الموضحــة أدنــاه
ال تطلــب الكشــف عــن الرقــم التعريفــي الضريبــي
If no TIN available enter reason A/B/C
في حال عدم توافر رقم تعريف ضريبي يرجى كتابة
السبب ”أ“ أو ”ب“ أو ”ج“

Please complete the following table indicating:
;1) where the Account Holder is a tax resident
2) the Account Holder’s TIN for each country indicated
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:
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).

TIN

رقم التعريف الضريبي

بلد اإلقامة الضريبية

Country of tax residence
1
2
3

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected REASON B above.
يرجى توضيح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم التعريف الضريبي في المربعات التالية في حال اختيار السبب (ب) آنفً ا.
1
2
3

Declaration and Signature

اإلقرار و التوقيع

FATCA Individual Self-Certiﬁcation

اإلقرار الشــخصي األفراد بخصوص قانون االمتثال لحســاب الضرائب األجنبية ”فاتكا“

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

أقــر بموجــب هــذا أن المعلومــات المقدمة هي معلومــات صحيحة وتامة.
بنـــاء علـــى القوانيـــن المعمـــول بهـــا ،أفـــوض البنـــك العربـــي المتحـد أو أي مـن فروعـه أو
الشـــركات التابعـــة لـــه أو أي طـــرف ثالـــث يعينـــه البنـــك أن يشـــارك بياناتـي مـــع أي جهـة ضريبيـة
محليـــة أو أجنبيـــة  -إذا لـــزم األمر  -أو مــــع أي طــــرف ثالــــث يعينــــه البنــــك وفــــق تـقـديـــــره
المـعـقـــــول لتحديــــد التزامــــي الضريبــــي فــي أي مـكان
أوافـــق أنـــه يجـــوز للبنـــك العربـــي المتحـــد  -إذا طلبـــت أي جهـــات تنظيميـة أو سـلطات
ضريبيـــة أجـنـبـيــــة  -أن يسـتـقـطــــع مــــن حسـابــــي أي مبـالــــغ تكــــون مطلــوبــــة وفـــــق
القــوانـيـــــن واللـوائـــــح والتوجيهات الســــارية وأن يتخــــذ أي إجــــراء أو تدابيــــر تطلبهــــا هــــذه
الجهــات.

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 over seas 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.

قـــرأت بعنايـــة الشـــروط و األحكام العامـــة الخاصـــة بالبنـــك العربـــي المتحـد و الشـروط و
األحكام االضافية الخاصـــة بالمعلومـــات التنظيميـــة المنشـــورة علـــى موقـــع البنـك االلكتروني.
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أتعهــــد أن أخطــــر البنــــك العربــــي المتحــــد خــــال  20يــــوم مــــن حــدوث أي تغييــــر فــي الظــروف
إذا كان مــــن شــــأنه التأثيــــر فــــي حالــــة اإلقامة بخصــــوص الضرائــب الخاصــــة بالحســاب.
اإلقرار الشــخصي لألفراد بخصوص معيار اإلبالغ الموحد
أتفهـــم أن المعلومـــات التـــي قدمتهـــا تخضـــع لجميـــع األحـكام و الشـــروط التـي تحكـم
العالقـــة بيـــن صاحـــب الحســــاب والبنــــك العربــي المتحــــد والتــي تحــــدد كيفيــة اســتخدام
البنــــك العربــــي المتحــــد ومشــــاركته للمعلومـــات التـي قدمتهـا.
أقـــر بجـــواز اإلبـــاغ عـــن المعلومـــات المذكـورة فـــي هـذا النمـوذج ومعلومـــات صاحـب الحسـاب
و أي حســـاب  /حســـابات خاضعـــة إلـــى الســـلطات الضريبيـــة فـــي البلـد  /الســـلطة التـي يتبـع
لهـــا الحســـاب (الحســـابات) وتبادلهــــا مــــع الســــلطات الضريبيــــة لبلــد أو بلــــدان أخــرى يكــون
صاحــــب الحســــاب مقيمــــا بهــــا ألغــــراض الضريبـة وفقـــً لالتفاقيـات الدوليـــة المنظمـة لتبـادل
معلومـــات الحســـاب الماليـــة .كمـــا أقـــر بأننـــي صاحـــب الحسـاب  /الحســـابات (أو أنـي المفـوض
بالتوقيـــع نيابـــة عـــن صاحـــب الحســـاب  /الحسـابات) المتعلقـــة بهـذا النمـوذج.
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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 understand to advise the bank within 20 days of any change in
circumstances which affect the tax residency status of the account.
CRS Individual Self-Certiﬁcation
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.

أشــــهد أنــــه إذا قدمــــت معلومــــات تخــــص أي شــــخص آخــــر (مثــل أي شــــخص مســيطر أو أي
30 شــــخص خاضــــع لإلبـــاغ بخصـــوص هـــذا النمـــوذج( فسـوف أخطـر هـــؤالء األشـخاص خـالل
يومـــً مـــن توقيـــع هـــذا النمـــوذج بأنـــي قـد قدمـت هـــذه المعلومـات إلـى البنـــك العربـي المتحـد
وأنـــه يجـــوز تقديـــم هـــذه المعلومـــات إلـــى الســلطات الضريبيــــة فــي البلــد الــــذي توجــد فيــه
الحســــابات وأنــــه ســــوف يتــــم تبــــادل هــــذه المعلومــــات مــع الســــلطات الضريبيــة فــي أي
بلــــد أو بلــــدان أخــــرى يكــــون هــــذا الشــــخص مقيــم ضريبــــي فيهــا عمـــ ًا باالتفاقيــات الدوليــة
.بخصــــوص تبــــادل معلومــات الحســــاب الماليــة

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 chnage in circusmstances which affects the tax
residency status if the indivisual 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.

.أقــــر بــــأن جميــــع اإلفــــادات المقدمــــة فــــي هــذا اإلقــــرار صحيحــة وكاملــة علــــى حــد علمــي
 يومـــً بــأي تغييــر فــــي الظــروف مــن30 أتعهــــد بــــأن أبلــــغ البنــــك العربــــي المتحــــد فــــي غضــون
 )مـــن هـذا النمـوذج1 ( شــــأنه أن يؤثــــر فــــي حالــــة اإلقامـــة الضريبـــة للشـــخص الموضـــح فـي الجـزء
،أو التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى عـــدم صحـــة المعلومــات المضمنــــة فــي هــذا النمــــوذج أو اكتمالهــا
90 محدثيــــن فــي غضــون
َ وأتعهــــد بتزويــــد البنــــك العربــــي المتحــــد بإقــــرار َّ شــــخصي وتعهــد
.يومـــً مــــن وقــوع هــــذا التغييــر

Customer’s Signature & Name & Date
توقيع العميل و اسمه و التاريخ مكتوبًا بخط واضح و مقروء

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.
 فـي حـال التوقيـع علـى النمـوذج بموجـب وكالـة قانونيـة أو أي مسـتند قانونـي مـن. ُ إذا لـم تكـن صاحـب الحسـاب؛ يرجـى ذكـر صفتـك التـي تخـول لـك التوقيـع علـى هـذا النمـوذج:مالحظـة
. يرجـى إرفـاق نسـخة منـه،نفـس الطبيعـة

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all
consequences that may result due to the Customer’s failure to meet the Bank’s requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms
and conditions under any of the Bank’s products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank’s product/service
that the customer subscribes to. The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor
for indemnification to the Customer or third party in this regard.
أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو/ يكون العميل وحده مسؤوالً عن كافة العواقب الناجمة عن فشله في تلبية متطلبات البنك و،في جميع المواقف و في أي وقت أثناء عالقة العميل بالبنك
 ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال.  خدمة البنك التي يشترك بها العميل/ أحكام ذات صلة بخدمات أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك قد تختلف العواقب تبعًا لطبيعة و نوع منتج
. الفعل و ال عن تعويض العميل أو تعويض الغير بهذا الصدد1المسؤولية عن أي مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو خسائر ناجمة عن هذ

Bank Use Only
Branch Code

Staff ID and Name

Branch Name

Staff Signature

Submission Date
Risk Rating

High

BM/TL Code and Name:

United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE

) هو مصرف مرخّ ص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.ع.م.البنك العربي المتحد (ش

Medium
BM/TL Signature:
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Standard

UAB ACCOUNT OPENING FORM V. 1.0 APR 2022

Introduced and Submitted By:

الستخدام البنك فقط

