
بيزنس سمارت بخدمة الخاصة البيانات تحديث طلب نموذج
  MAINTENANCE APPLICATION FORM 

Please use BLOCK LETTERS & BLACK INK only األسود الحبر ستخداموا واضح بخط التفاصيل كافة استكمال يرجى  Date  التاريخ

Subscriber Name المشترك اسم
Subscriber ID المشترك تعريف رمز
13-digit Account Number عدداً 13 من المكون الحساب رقم

1. Password Reset for Administrator(s) (Tick the appropriate option) 1 .المناسب الخيار على عالمة ضع (المدراء /للمدير  المرور كلمة ضبط إعادة(

Allow administrator/s to reset their 
own password*  

 كلمة ضبط بإعادة المدراء /للمديرالسماح
  مدير إدخال البيانات    Admin Maker  @ بهم/به الخاصة المرور

Admin Authorizer  مدير اعتماد البيانات Admin Maker /  Authorizer  
مدير اعتماد /مدير إدخال البيانات

 البيانات

2. Change of Administrator(s) or Administration Type1 1اإلدار نوع أو اإلداريين/اإلداري تغيير. 2

A) Administrator(s) change  أ( المدراء /المدير  تغيير  B) Administration Type Change2  2 اإلدارة نوع تغيير )ب

Dual to Single2  2فردي إلى مزدوج Single to Dual2  2مزدوج إلى فردي

1 Please refer to the Terms and Conditions  
2 Certified Board Resolution (CBR) required 

 أدناه المذكورة والشروط األحكام الرجوع إلى يرجى 1
 اإلدارة مجلس من قرار معتمد تقديم يتم2

Admin Role 
Admin Maker / 
Maker - Authoriser 

/ مدير إدخال البيانات
ادخال البيانات - اعتماد البيانات

اإلداري مهمة Admin Role Admin Authoriser مدير اعتماد البيانات اإلداري مهمة

User ID 
 تعريفرمز

المستخدم User ID 
 تعريفرمز

المستخدم
Name االسم Name االسم

Email ID 
البريد

اإللكتروني Email ID 
البريد

اإللكتروني

Mobile
 الهاتفرقم

المتحرك Mobile
 الهاتفرقم

المتحرك
Token Required Yes  نعم No   ال تشفيرجهازمطلوب
(If YES, please provide the delivery address) )إليه اإلرسال سيتم الذي العنوان ذكر يرجى نعم، حال في (

3. Change in Contact Person Details or Address 3 .العنوان أو به االتصال الممكن الشخص تفاصيل في التغيير
Details Change   التفاصيلتغيير
Name االسم
Email ID اإللكترونيالبريد
Mobile Number المتحركالهاتفرقم
Address Change   العنوانتغيير
PO Box No. / House Number المنزلرقم:/ب.ص
Street / Area الشارع/ المنطقة
Country الدولة
Telephone الهاتف
Fax الفاكس

4. Other Requests أخرى طلبات 4

Enable smartBUSINESS subscription  بيزنس سمارت في االشتراك تفعيل Disabling of profile  الملف تعطيل

Allow Users to reset Own Password  السر كلمة ضبط بإعادة للمستخدم السماح

Transaction Controller 
مراقب العملية  Enable /  تمكين   Disable / تعطيل  

One-off Input 
 تفعيل إجراء عملية واحدة   Enable /  تمكين   Disable / تعطيل 

Transaction option3 
3المعامالت إجراء خيار  Enable /  تمكين   Disable / تعطيل 

Cancel smartBUSINESS subscription 
بيزنس سمارت في االشتراك إلغاء

Reason: 
 :السبب

Change in Subscriber Name (Company name)  الشركة اسم( المشترك اسم في التغيير(

Change in charge debit account  الرسوم خصم حساب في التغيير

De-linking Subsidiary Company CIF   تعريفإلغاء الربط برقم ملف   تابعة شركة  
Account Name /  الحساباسم  

CIF Number / رقم ملف تعريف العميل 

Link Subsidiary Company CIF4   4شركة تابعة ربط ملف تعريف  
Account Name /  الحساباسم  

CIF Number / رقم ملف تعريف العميل 

3 Certified Board Resolution (CBR) required 
4 Authorisation Letter from the Subsidiary Company required 

اإلدارة مجلس من قرار معتمد مطلوب3
مطلوب خطاب تفويض من الشركة التابعة  4

____________________________________________ 
Authorised Signatory/ies 

____________________________________________
 بالتوقيع المفوضون/المفوض



 
 

4. Terms and Conditions 4الشروط واألحكام . 

I/We acknowledge that the information provided on the Smartbusiness 
Maintenance Application Form is correct.   
 
I/We shall be bound by all actions taken by the administrators – whether 
under single or dual administration – in respect of the services offered on 
smartBUSINESS. 
 
The appointment of the administrators – whether under single or dual 
administration – shall remain in full force and effect until Emirates Islamic 
receives any written notice of revocation signed by the authorized 
signatory/ies. 
 
I/We confirm and agree to the smartBUSINESS Terms & Conditions relating 
to the access and use of smartBUSINESS products, services and facilities. 

أقر/ نقر بأن جميع المعلومات المقدمة مني/ منا في نموذج طلب تحديث
  البيانات الخاصة بخدمة سمارت بيزنس صحيحة.

  
سواء في ظل  –ألتزم/ نلتزم بتنفيذ جميع اإلجراءات التي يتخذها المدراء 

  فيما يتعلق بخدمات سمارت بيزنس. –اإلدارة الفردية أو المزدوجة 
  
  

ساريا ونافذا  –سواء تحت إدارة فردية أو مزدوجة  –يبقى تعيين المدراء 
يكون بالكامل حتى يستلم اإلمارات اإلسالمي أي إشعار خطي باإللغاء 

  موقعا من قبل المفوض/ المفوضون بالتوقيع.
  

أؤكد/ نؤكد ونوافق على شروط وأحكام سمارت بيزنس والمتعلقة بالوصول 
 إلى واستخدام منتجات وخدمات وتسهيالت سمارت بيزنس. 

 
 
 
____________________________________________ 
Authorised Signatory/ies 
 

 
 
 

____________________________________________ 
 بالتوقيع المفوضون/المفوض

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOR BANK USE ONLY
Bank Authorised Signatory/Relationship Manager Details Back Office Checklist Details 
Signature/s Verified Signature Processor Input: Signature 

Signature Code  
Approved by: Signature 

Name of the Signature Verifying Bank Official 
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