المضافة اإلماراتية
ُ طلب تحديث رقم تسجيل ضريبة القيمة
Request for Updation of UAE VAT Registration Number

الفرع
Branch

التاريخ
Date

I/We request you to update the below UAE Value Added TAX (VAT) Registration in the
Bank records.

D

M

M

Y

Y

Y

Y

المضافة اإلماراتية أدناه وذلك فى
ُ نرجو منكم تحديث تسجيل ضريبة القيمة/نحن أرجو/أنا
.سجالت المصرف

Customer Details

بيانات العميل

*رقم العميل
CIF Number*
هل أنت مسجل في ضريبة القيمة المضافة اإل ماراتية
Are you a VAT registered in UAE

D

اسم الشركة
Company Name
نعم
Yes

ال
No

 يرجى تزويدنا برقم ضريبة القيمة المضافة,إذا كانت اإلجابة بنعم
If Yes, please provide the VAT number
 يرجى تحديد في حال كنت مسجال في ضريبة القيمة المضافة في أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي,إذا ال
If No, please specify incase you are a VAT registered in any other GCC Countries
اسم الدولة
Country Name

رقم ضريبة القيمة المضافة
VAT Number

*Please submit separate request for each CIF number.

I/We hereby declare that all information furnished by me/us in this application is true,
complete and accurate in all respects and that the Bank will not be responsible in
respect of loss or damage whether direct or indirect which may arise due to any act or
omission whatsoever committed by the Bank and/or its agents and I/We understand
that this request is governed by the Bank’s General Terms and Conditions.

.*يرجى تقديم طلب منفصل لكل رقم خاص بملف تعريف العميل

قبلنا فى هذا الطلب صحيحة و كاملة/المقدمة من قبلى
ُ نقر بموجبه أن كافة المعلومات/أقر
ودقيقة من كافة الجوانب وأن المصرف لن يكون مسؤوال عن أي خسارة أو تضرر قد ينشأ بسبب
أى نوع من التصرفات التي تقع من المصرف أو أي من وكالئه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
َ نتفهم أن الطلب ي/إننا أتفهم/وأننى
.ُحكم بواسطة الشروط واألحكام العامة للمصرف

المفوضين بالتوقيع/المفوض
Authorised Signatory (ies)

Bank Use Only
Branch
Back Office

Signature Verified by

Updated by

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.).
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.

. (.ع.م.اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش
.( ﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺧﹼﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.ع.م.ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش

