
نموذج البيانات الشخصية 
PERSONAL DETAILS FORM
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Customer Details بيانات العميل 

Account Title إسم الحساب CIF No. رقم ملف بيانات العميل

Account Number                  رقم الحساب Registered Mobile Number : 
رقم الهاتف المحمول المسجل

Personal Details البيانات الشخصية

Mr.   السيد   Mrs. السيدة Miss   اآلنسة Dr.    .د H.E.         معالي Minor       قاصر

Primary Account Holder Name (as per Passport) (Please leave a space between names) إسم صاحب الحساب األساسي  )كما هو مثبت في جواز السفر( ) يرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم(

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

اسم صاحب الحساب الثانوي*/اسم الوصي القانوني بالنسبة للقّصر 
)كما هو مثبت في جواز السفر() يرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم(

Date of Birth تاريخ الميالد Country of Birth مكان الميالد

Marital Status                  الحالة االجتماعية Single       
أعزب

Married                                 
متزوج Other (Specify)   أخرى يرجى التحديد  

Gender الجنس Male
ذكر

Female
انثى

No. of Dependents
عدد من تعولهم

No. of Years in UAE
سنوات اإلقامة في اإلمارات 

Passport No. رقم جواز السفر Issue Date تاريخ اإلصدار

Place of Issue مكان اإلصدار Expiry Date تاريخ اإلنتهاء

Visa Number                 رقم تأشيرة اإلقامة Expiry Date تاريخ اإلنتهاء

EIDA Card No. رقم بطاقة الهوية اإلماراتية Expiry Date تاريخ اإلنتهاء

Nationality الجنسية األولى 1 Nationality الجنسية الثانية 2

Mother’s Maiden Name:           اسم األم Are you UAE Resident?
هل أنت مقيم باإلمارات              Yes    نعم                        No ال

Are you a Politically Exposed Person (PEP) or closely associated with any PEP?
هل تشغل منصب سياسي أو على صلة وثيقة بأي شخصية ذات نفوذ سياسي؟              Yes     نعم                       No ال

Sponsor/Guardian Details (If Applicable) تفاصيل الوصي )حيثما تنطبق(

Mr.  /السيد   Mrs. السيدة Miss   اآلنسة Dr.  / د H.E.  معالي

Guardian Name (as per Passport) (Please leave a space between names)
إسم الوصي  )كما هو مثبت في جواز السفر() يرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم(

Date of Birth Country of Birth تاريخ الميالد  مكان الميالد

Passport No.  :                    رقم جواز السفر Issue Date تاريخ اإلصدار

Place of Issue Expiry Date     مكان اإلصدار تاريخ اإلنتهاء

Visa Number                رقم تأشيرة اإلقامة Expiry Date تاريخ اإلنتهاء

EIDA Card No. رقم بطاقة الهوية اإلماراتية Expiry Date تاريخ اإلنتهاء

Nationality الجنسية األولى 1 Nationality الجنسية الثانية 2
Are you a Politically Exposed Person (PEP) 
or closely associated with any PEP?

هل تشغل منصب سياسي أو على صلة 
وثيقة بأي شخصية ذات نفوذ سياسي؟

         Yes     نعم                       No ال Are you UAE Resident?
هل أنت مقيم باإلمارات              Yes     نعم                       No ال

Occupation ا لوظيفة Source of Income (AED)     مصدر الدخل

Address عنوان البريد اإللكتروني      Email Address      العنوان

Home Landline No.   رقم الهاتف األرضي Mobile No. رقم الهاتف المتحرك

Date: التاريخ:
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Address Details تفاصيل العنوان

Residence Address  عنوان اإلقامة في الدولة

Accomodation Type  نوع السكن      Owned
تمليك

Rented
إيجار

Company Provided
تابع للعمل

Flat/Villa         رقم الشقة / الفيال Building Name/No.     
إسم / رقم المبنى

Street               إسم / رقم الشارع Personal P.O  Box      صندوق البريد

Is this your mailing address?
هل هذا هو عنوان المراسلة الخاص بك؟            Yes     نعم                       No ال Number of years at current address

مدة اإلقامة في العنوان الحالي؟

City/Emirates     اإلمارة / المدينة Country                                          الدولة

Home Country Address                                                                                                                                                                                                               العنوان في البلد األم 

Building Name/No.
إسم / رقم المبنى Street                           اسم / رقم الشارع

City/Emirates     اإلمارة / المدينة Country                                          الدولة

P.O  Box                 صندوق  البريد

Contact Details بيانات اإلتصال
Home Landline No. 

رقم الهاتف األرضي
Mobile No.                  رقم الهاتف 
المتحرك

Alternative Mobile No.
رقم الهاتف المتحرك البديل

Home country contact
number for expatriates
رقم االتصال في البلد األم

Personal Email Address
عنوان البريد اإللكتروني الشخصي

Employment Details بيانات العمل

Employment Type     نوع العمل Salaried
موظف براتب

Self-employed
صاحب عمل حر

Other (Specify)
أخرى )يرجى التحديد(

Primary Source of Income
مصدر الدخل األساسي

Salary
الراتب

Business
تجارة

Other (Specify)
أخرى )يرجى التحديد(

Source of Other Income  
مصدر آخر للدخل

Rental
إيجار

Investment
إستثمار

Other (Specify)
أخرى )يرجى التحديد(

A. Monthly Salary     
مبلغ الراتب الشهري

B. Other Income                  ب. دخل 
آخر

Gross Income (A+B)
الدخل الكلي  للنقاط )أ( و)ب(

Annual Business Turnover (AED)
إجمالي الدخل السنوي )بالدرهم اإلماراتي(

Employer/Company Name
إسم الشركة / الكفيل

Nature of Business
طبيعة النشاط Department                             القسم

Designation                   المنصب Date of Joining                 تاريخ االلتحاق

Official Email Address
عنوان البريد األلكتروني الرسمي

Office Telephone No.    
رقم هاتف العمل Extn                                              تحويلة

Building Name / No. 
رقم المبنى Street                                            الشارع

City / Emirates   اإلمارة / المدينة Country                                         الدولة

Office P.O.Box
صندوق بريد  العمل

Is this your mailing address?
هل هذا هو عنوان المراسلة الخاص بك؟              Yes     نعم                No  ال

For minor, housewife, student etc., provide the following details
Name of the guardian/husband/sponsor along with their passport & visa 
copy (as applicable)

بالنسبة للقصر و ربات البيوت والطالب وما شابه، يرجى توضيح التفاصيل التالية
إسم الوصي / الزوج / الكفيل باإلضافة إلى صورة من جواز سفره وتأشيرته )حيثما ينطبق(

 



United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Customer’s Signature & Date                                                         توقيع العميل و التاريخ 

 
 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 هذ1 الفعل و ال عن تعويض العميل أو تعويض الغير بهذا الصدد.  UA
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Credit Card
بطاقة إئتمان

Personal Loan
قرض شخصي

Mortgage Loan
قرض عقاري

Auto Loan
قرض تمويل سيارة 

Salary Transfer
تحويل راتب

Deposits
ودائع

Investment
إستثمار

 

UAE References المراجع اإلماراتية

1st  Reference                       المرجع األول 2nd  Reference                      المرجع الثاني

Name of a friend in the UAE           إسم أحد األصدقاءفي األمارات

Relationship                                           نوع العالقة التي تربطك به

Employer Name                                    إسم جهة العمل / الكفيل

Mobile No                                                          رقم الهاتف المتحرك

Financial Details التفاصيل المالية

Do you maintain any other account in the UAE?                                                                 هل لديك حساب بنكي آخر؟                     Yes     نعم                       No ال

Bank/Branch Name                      إسم البنك/الفرع Account Number                                     رقم الحساب

In UAE                                                     في اإلمارات العربية المتحدة

Overseas                                                                            في الخارج           

Salary / Business Account                     حساب شخصي / شركة

Do you have any product with other banks?                                                                                                                                                               هل لديك أي منتج مع بنوك أخرى؟
 

Details of Facilities From Other Banks تفاصيل التسهيالت من البنوك األخرى
Facilities such as Personal Loan, Car Loan, Card, Overdraft Etc.

تسهيالت مثل قرض سكني أو قرض شخصي أو قرض سيارة أو بطاقة إئتمان أو سحب على المكشوف أو أي نوع تسهيالت تجارية وما إلى ذلك
Name of the Bank

إسم البنك
Type of Facility/Type of Card

نوع التسهيل
Loan Amount/Limit (AED)

مبلغ/ حد القرض  )بالدرهم اإلماراتي(
Monthly Installment (AED)

األقساط الشهرية  )بالدرهم اإلماراتي(
Total Current Outstanding (AED)

إجمالي المبلغ غير المسدد )بالدرهم اإلماراتي(

UAE FUNDS TRANSFER SYSTEM )UAEFTS( )To be filled if other Bank statement is required(
نظام تحويل األموال في اإلمارات العربية المتحدة )تعبأ هذه الخانة في حال طلب بيانات مصرفية أخرى(

IBAN No.
رقم الحساب المصرفي الدولي 
)آيبان(:

Statement Period              كشف حساب عن الفترة From
من

To
إلى
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