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

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

بلد الميالد

عدد سنوات ا�قامة في ا�مارات
عدد من تعولهم

عدد من تعولهم

الحالة ا�جتماعية

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؟

رقم التأشيرة

Gender Male Female  أنثى ذكرالجنس

Other (specify)أخرى (أذكر) 

PERSONAL DETAILS - SECONDARY APPLICANT

التفاصيل الشخصية - مقدم الطلب الثانوي

Joint Account Title اسم الحساب المشترك

Nationality 2

Nationality 1 جنسية ١ 

جنسية ٢ 

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

إسم ا§م

(As per account) (كما يظهر في الحساب)

Home Landline
Number

Mobile Number
(Mandatory)

Home country contact number for expatriates رقم الهاتف للوافدين في بلدهم ا§صلي

رقم هاتف المنزل

Alternative Number رقم ا�تصال البديل

رقم الهاتف المتحرك

الشارع

إسم/رقم البناية

عدد سنوات ا�قامة
في العنوان الحالي

إسم/رقم
البناية

Building
Name/No.

أقرب عالمة
مميزة

Nearest
Landmark

Street

Residence address in UAE

Residence address in home country

Building Name/No.

P.O. Box

بيانات ا�تصال

البيانات الشخصية
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Employer/ Company Name

Do you have any product with other banks?

اسم الشركة / صاحب العمل

هل لديك عالقات مع بنوك أخرى؟

هل لديك أي منتج مع بنوك أخرى؟

/ City /المدينة

Country

Do you maintain any relationship with any other banks?

Bank Name / Branch Account Number إسم البنك /  الفرعرقم الحساب

في ا�مارات

خارج ا�مارات

In UAE

Overseas

Auto Loan Personal Loanقرض سيارة قرض شخصي Mortgage Loan قرض عقاري

Salary Transfer تحويل راتب Deposits الودائع

Credit Card بطاقة إئتمان

Investment إستثمار

البلد

تحويلة

.Building Name/Noإسم/رقم البناية

Employment Type 

Monthly Income (AED)

Other Income (AED)

Primary source of Income Salary

Rental

Businessمصدر الدخل الرئيسي عمل خاص

                    

الراتب

Gross Salary (AED) الراتب ا�جمالي

Salaried موظف Self-employed صاحب عمل خاص Other (Specify) أخرى (أذكر)

Other (Specify) أخرى (أذكر)

Source of other income إيجار Investment إستثمار Other (Specify)مصدر الدخل ا�خر              أخرى (أذكر)

نوع العمل

البيانات المالية

High
Risk Rating 
تصنيف المخاطر

اسم الفرع

رقم العميل

رمز الفرع

تاريخ التسليم Standard عاليعادي

Branch Manager’s Signature ...................................................................................... توقيع مدير الفرع

القسم

توقيع موظف المبيعات

اسم موظف المبيعات

رمز موظف المبيعات

بيانات الوظيفة

�ستخدام البنك فقط

توقيع العميل


