 الخدمات المصرفية الشخصية-  حساب شخصي- نموذج معلومات العميل
CUSTOMER INFORMATION – INDIVIDUAL - PERSONAL BANKING

Please use BLOCK LETTERS & BLACK INK only
Tick  in the box(es) as appropriate

Existing customer

Yes

نعم

يرجى استكمال كافة التفاصيل بخط واضح وإستخدام الحبر األسود
المالئمة/المربعات المالئم/ عند المربع ضع عالمة

No

ال

عميل حالي

Date

التاريخ

DD-MM-YYYY

PID No.

رمز التعريف/رقم
الشخصي

CIF No.

رقم ملف تعريف
العميل

PERSONAL DETAILS

البيانات الشخصية

Salutation

اللقب

First name

االسم

Middle name

اسم األب

Last name

اسم العائلة

Date of Birth

تاريخ الميالد

Marital Status

D

D

M

Married

M

Y

متزوج

Y

Single

Y

Y

Male

ذكر

عازب

الحالةاالجتماعية

Female

انثى

Nationality

الجنسية

IDENTITY DOCUMENTS
Passport

 جواز السفرEIDA

وثائق الهوية
التأشيرة (دولة اإلمارات
)العربية المتحدة
الرقم الموحد (رقم التعريف
)الموحد
نوع الـتأشيرة

 بطاقة هوية اإلماراتVisa (UAE)

UID number
Visa type

Resident

 مقيمNon-resident
Country of
 أقيم في دولة اإلمارات منذresidence

Residing in UAE since
RESIDENCE ADDRESS

Preferred mailing address - Please select

Street name/number
Area

المنطقة

Building name
Flat/villa number

 الفيال/ رقم الشقة

Country

الدولة

UAE COMMUNICATION ADDRESS

رقم صندوق البريد

بلد اإلقامة
عنوان اإلقامة

يفضل ذكر بيانات العنوان البريدي – يرجى اختيار

رقم الشارع/اسم

Makani
number

رقم مكاني
اسم المبنى

City/Emirate
P.O Box/Zip/
Postal code

Preferred mailing address - Please select
If different from residence address

P.O Box number

غير مقيم

 اإلمارة/ المدينة
/رمز المنطقة/صندوق البريد
الرمز البريدي

يفضل ذكر بيانات العنوان البريدي – يرجى
ً
مختلفا عن العنوان أعاله
اختيار إذا كان

Emirate

عنوان االتصال في اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارة
الدولة

Country
CONTACT DETAILS
Mobile number

Including country code

رقم الهاتف المتحرك

بيانات االتصال
رقم هاتف متحرك
آخر
عنوان البريد اإللكتروني

Other mobile number Including country code

Email address
EMPLOYMENT AND INCOME DETAILS
Employment
Employed1
Status
Name of employer 1
Department

تفاصيل العمل والدخل
1

 موظفSelf employed 2

اإلدارة

Length of service

الدخل الشهري اإلجمالي

Networth savings

1

Nature of business
DECLARATION
I request you to establish a relationship as per the details given. I hereby confirm that the
information given is true and complete and that I have received the Bank’s General Terms
and Conditions that I understand and expressly agree and accept to be bound by whether
set out in English and/or Arabic.
By opting for the Man Utd Package and signing this, I expressly consent that the
Manchester United (“MU”) Group (being all companies with the MU name) & MU
Commercial Partners (as both may change over time) may share & use my personal
information (a) to provide products & services I request, (b) for consumer profiling &
market research and (c) to contact me by post, phone or electronically (including email,
text & digital TV) about MU related products, services, offers & events. (Please read the
MU Privacy Policy which includes an updated list of MU Group companies & MU Commercial
Partners at www.manutd.com or for a copy write to the MU DP Officer at MU Ltd,
Freepost, NWW4517A, Old Trafford, Manchester M16 1BX).

Customer Signature
NE06FRM0157 (Page 1 of 2)

 صاحب عمل حرNot employed

غير موظف

الحالة المهنية
1

1

Gross monthly income

2

طبيعة العمل

% Of ownership 2

1

اسم صاحب العمل
1

مدة الخدمة

صافي المدخرات
2

% من حصة الملكية
إقرار

ً
 أوافق وأؤكد على أن المعلومات المقدمة والمبينة.وفقا للتفاصيل المقدمة
اطلب منكم تأسيس عالقة
صحيحة وكاملة وأنني إستلمت شروط واحكام البنك العامة والتي أدرك وأوافق صراحة وأقبل اإللتزام بها
.أو اللغة العربية/سواء كانت باللغة اإلنجليزية و
باختياري لباقة مانشستر يونايتد وتوقيعي على هذا الطلب فأنا موافق صراحة على أنه يمكن لمجموعة
 التجاريين (من الممكن تغييرهم معMU ) وشركاءMU ”) (جميع الشركات تحت اسمMU“( مانشستر يونايتد
)مرور الوقت) المشاركة واستخدام معلوماتي الشخصية (أ) لتقديم المنتجات والخدمات التي أطلبها (ب
ممن أجل تنميط المستهلكين واألبحاث التسويقية و(ج) للتواصل معي من خالل البريد أو الهاتف أو
إلكترونيا (بما فيها البريد اإللكتروني والرسائل النصية والرقمية “التلفزيون” حول المنتجات والخدمات
 بما فيها الئحةMU  (الرجاء قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بـ.MU والعروض واألحداث المرتبطة بـ
 التجاريين على الموقع التاليMU  وشركاءMU التحديثات الخاصة بمجموعة شركات
 أو إذا أردت الحصول على نسخة من هذه السياسة فيرجى الكتابة إلى العنوانwww.manutd.com
.)MU DP Officer at MU Ltd, Freepost, NWW4517A, Manchester M16 1 BX ,Old Trafford

العمالء/توقيع العميل
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FOR BANK USE ONLY
Signed in my
presence

Name

Signature

Designation

Staff ID

Branch Code

Sourcing agent

Referral code

Minor

Illiterate

RM ID

RM2 ID

Guardian’s CIF No. (if Minor A/C)

Packages
Individual

Staff

Beyond

Plus

Classic

Youth

Go4it

Plus Accelerator

Ladies
banking
Others

Salary variant

Package type
Savings variant

Package type

Salary variant
Segment

Personal Banking

Corporate

Business owner

Retail

Business owner

Retail

Business Line

Corporate

Business Line

PSB

Business Line

PSB
Signature

Savings variant
Segment

Staff

Business owner

NE06FRM0157 (Page 2 of 2)

Corporate

Please specify

Segment

Staff/Signature No. i

Staff

Man Utd

Package type

Approved by

Corporate

Corporate
Name
Designation

12.15

