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Undertaking and Approval to Obtain and Disclose Information
تعهد وموافقة بالحصول على واالفصاح عن معلومات

CIF Number   

Account Number (s)    

ID Doc. 

 Individual:   Emirates ID 

 Company/Legal Entity:  Trade License/Reg. 

   Issued by. 

Name of the Customer/Account Holder 

(Hereinafter referred to as the Account Holder or Customer)

1. Through this Undertaking, the above Account Holder (who may be a Customer 
and/or obligor  as applicable), hereby entitles and authorizes Emirates Islamic  
Bank PJSC (the “Bank”), without the need to obtain any additional written or 
oral permits, to obtain, request, verify, transfer, disclose and communicate in 
general, any such Information (as defined herein), as the Bank deems fits in its 
absolute discretion with: 

 (a) any credit information bureau or any such other person or entity, whether 
inside the United Arab Emirates or abroad, which maintains or is supposed 
to maintain any of the information contained in this Undertaking relating 
to the Account Holder and/or the Customer;

 (b) any governmental or semi-governmental authorities, body, 
organization, company or service provider (such as electricity, water and 
telecommunication companies);

 (c) any branches, subsidiaries, affiliates, representative offices, agents of the 
Bank, including any appointed third parties, wherever situated.

2.   The Bank shall be entitled to use any or all of the  Information for any such 
purpose where the Information may be required, including: 

 i)  granting or commencing to grant any finance, banking facilities or any 
other banking services offered by the Bank, 

 ii)  assessing the Account Holder’s/Customer credit position, 

 iii)  collecting any amounts or finance  and/or any amounts due and payable 
to the Bank,

 iv)  internal use (including for use in connection with the provision of any 
products or services to the Account Holder/Customer),

 v)  data processing, 

 vi)  statistical and risk analysis purposes,

 vii)  global cash services, and

 viii)  dealings in securities on any exchange securities market(s) and any other 
relevant authorities and agencies pertaining thereto.

3. For the purposes of this Undertaking, “Information” shall mean any personal, 
financial, legal or credit information relating to the Account Holder/Customer 
whether the Account Holder/Customer  is an individual or a legal or corporate 
entity, including any information lawfully obtained from any third parties, such 
as any local or international credit bureaus. 

4.    This undertaking shall remain full force and effect against the Account Holder/
Customer and may not be terminated or amended without the Bank’s prior 
written consent.

5.  This Undertaking shall be subject to and interpreted in accordance with 
the Federal Credit Information Law No. 6 of 2010, as may be amended from 
time to time, and any other applicable laws of the United Arab Emirates. Any 
disputes arising between the Bank and the Account Holder with regards to this 
Undertaking shall be referred to the exclusive jurisdiction of the courts of the 
United Arab Emirates.

 
Account Holder/Customer  Signature

رقم تعريف ملف العميل   

 رقم/أرقام الحساب/
الحسابات  

اسم  العميل أو صاحب الحساب 

)يشــار اليه فيما بعد بصاحب الحســاب أو العميل( 

ــذي قــد يكــون  بموجــب هــذا التعهــد، يخــّول ويفــوض صاحــب الحســاب أعــاه )وال  - 1
ــل  حســب  ــى تموي ــذى يحصــل او يرغــب فــى  الحصــول عل ــزم  ال ــل و/أو الملت العمي
مقتضــى الحــال( ، مصــرف اإلمــارات اإلســامى )ش.م.ع( )“المصــرف”(، دون الحاجــة 
ــب  ــى وطل ــول عل ــة، بالحص ــفوية إضافي ــة أو ش ــات مكتوب ــى أي تصريح ــول عل للحص
والتحقــق مــن وتحويــل واالفصــاح عــن، وبوجــه عــام، تبــادل أي معلومــات )كمــا يتــم 
تحديدهــا فــي هــذا التعهــد(، وفقــًا لمــا قــد يــراه البنــك مناســبًا حســب تقديــره 

ــق مــن و مــع: المطل

أي مكتــب اســتعام ائتمانــي أو أي شــخص أو كيــان آخــر، ســواء يتواجــد داخــل  )أ(   
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا، والــذي يحتفــظ أو مــن المحتمــل 
أن يحتفــظ بــأي مــن المعلومــات المتضمنــة فــي هــذا التعهــد والتــي لهــا صلــة 

بصاحــب الحســاب و/او العميــل ؛  

أي جهــة حكوميــة أو شــبه حكوميــة أو هيئــة أو مؤسســة أو شــركة أو مــزود  )ب (   
واالتصــاالت(؛  والميــاه  الكهربــاء  شــركات  )مثــل  خدمــات 

أي فــروع أو شــركات تابعــة أو شــركات زميلــة أو مكاتــب تمثيليــة أو وكاء  )ج(    
موقعهــا.  يكــون  حيثمــا  مختــارة،  ثالثــة  أطــراف  أي  ذلــك  فــي  بمــا  للبنــك، 

يحــق للمصــرف اســتخدام أي وكافــة المعلومــات ألي غــرض يســتدعي تقديــم مثــل    -2
ــك:  هــذه المعلومــات، بمــا فــي ذل

أو أي  أو تســهيات  مصرفيــة  أي تمويــل   الشــروع فــي تقديــم  أو  تقديــم   )1  
المصــرف.   قبــل  مــن  متاحــة  أخــرى  مصرفيــة  خدمــات 

تقييــم المركز االئتماني لصاحب الحســاب/العميل ،    )2  

ــة اخــرى   ــل او اى  مســتحقات مالي ــغ مســتحقة عــن اى  تموي ــل أي مبال تحصي   )3  
 ، للبنــك

أي  بتقديــم  المتعلــق  االســتخدام  ذلــك  فــي  )بمــا  الداخلــي  االســتخدام    )4  
الحســاب/العميل(، صاحــب  إلــى  خدمــات  أو  منتجــات 

البيانات معالجة    )5  

ألغــراض إحصائية وتحليل المخاطر   )6  

خدمــات النقد العالمية، و   )7  

التعامــل فــي األوراق الماليــة فــي أي سوق/أســواق ماليــة لــأوراق الماليــة وأي    )8  
بذلــك. عــاقة  ذات  ووكاالت  هيئــات 

3-  ألغــراض هــذا التعهــد، إن تعبيــر “المعلومــات” يعنــي أي معلومــات شــخصية أو 
ــب  ــواء كان صاح ــاب/العميل س ــب الحس ــق بصاح ــة تتعل ــة أو ائتماني ــة أو قانوني مالي
الحســاب شــخصًا أو كيــان قانونــي أو اعتبــاري، بمــا فــي ذلــك أي معلومــات تــم 
الحصــول عليهــا قانونــًا  مــن أي أطــراف ثالثــة، مثــل أي مكتــب ائتمــان محلــي أو 

دولــي. 

يظــل هــذا التعهــد ســاريًا ونافــذًا فــى مواجهــة صاحــب الحســاب/العميل وال يحــق   -4
لــه الغــاؤه أو تعديلــه دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن المصــرف .

ــون رقــم 6 لســنة 2010  ــى أحــكام القان ــه ال يخضــع هــذا التعهــد فــى تفســيره وتأويل   - 5
ــن  ــه مــن وقــت آلخــر، وألي قواني ــم تعديل ــة، كمــا قــد يت بشــأن المعلومــات االئتماني
أخــرى مطبقــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، ويحــال أي نــزاع ينشــأ بيــن 
المصــرف  وصاحــب الحســاب بخصــوص هــذا التعهــد لاختصــاص القضائــي الحصــرى 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــم دول لمحاك

توقيع  صاحب الحساب/العميل

Date   D D M M Y Y التاريخ  


