 أفراد- إقرار عميل بااللتزام
Customer Compliance Declaration – Individual
رقم تعريف العميل
CIF Number

التاريخ
Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

)اسم العميل (حسب جواز السفر
Customer Name (as per passport)
، أقر بموجبه أن
:يرجى اختيار أي مما يلي

I hereby declare that
Please select one of the following :
A. The relationship(s) that I maintain with Emirates Islamic will not be used in any
manner whatsoever, whether directly or indirectly, in connection with any projects(s),
contracts or transaction(s) relating to a sanctioned country, sanctioned person or
sanctioned entity.*

 العالقة (العالقات) التي تربطني مع اإلمارات اإلسالمي لن يتم إستخدامها بأى طريقة.أ
 عقود أو معامالت تتعلق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بخصوص أية مشاريع،مهما كانت
*
. شخص خاضع للعقوبات أو كيان خاضع للعقوبات،ببلد خاضع للعقوبات

B. The relationship(s) that I maintain with Emirates Islamic will be used in
connection with a project(s), Contract or transaction(s) relating to a sanctioned
country, sanctioned person or sanctioned entity.*

 العالقة (العالقات) التي تربطني مع اإلمارات اإلسالمي سوف يتم إستخدامها.ب
 عقد أو معاملة (معامالت) تتعلق ببلد خاضع للعقوبات أو،)بخصوص أي مشروع (مشاريع
*.شخص خاضع للعقوبات أو كيان خاضع للعقوبات

*A sanctioned Person or Sanctioned Entity includes any person or entity designated for sanctions
reasons by the United Nations Security Council, the UAE Government, the European Union, the United
States including but not limited to the Specially Designated Nationals (SDN) List.

*الشخص الخاضع للعقوبات أو الكيان الخاضع للعقوبات يتضمن أي شخص أو كيان يتم تحديده ألسباب
، اإلتحاد األوروبي، حكومة االمارات العربية المتحدة،تعود لعقوبات من قبل مجلس أمن األمم المتحدة
.الواليات المتحدة األمريكية بما في ذلك لكن دون حصر قائمة الرعايا المعينين خصيصا

:)يرجى تقديم التفاصيل إذا جرى إختيار الخيار (ب
Please provide details if option (B) is chosen:

*.أؤكد بأنني ال أقيم فعليا في بلد خاضع للعقوبات
ِ

I confirm that I am physically not residing in a sanctioned country. **
I agree not to utilise the services of a third party client to effect transfers (Local or
Foreign Currency) on my behalf through manual or online transaction channels of
Emirates Islamic.

)أوافق على عدم إستغالل خدمات عميل طرف ثالث إلنفاذ تحويالت (عملة محلية أوأجنبية
.نيابة عني من خالل قنوات إجراء معامالت يدوية أو عبر اإلنترنت خاصة لدى اإلمارات اإلسالمي

I/We further agree not to utilize my/our Emirates Islamic account(s) to facilitate
transactions for a third party through online and manual transaction channels of
Emirates Islamic.

حساباتنا لدى اإلمارات اإلسالمي لتسهيل ُمعامالت/نوافق على عدم إستغالل حسابى/أوافق
.لطرف ثالث من خالل قنوات ُمعاملة عبر اإلنترنت أو يدوية مصرف اإلمارات اإلسالمي

**Physically residing in sanctioned country is defined as primarily staying in sanctioned country and/
or occasionally visiting UAE for banking needs but most of the times staying in sanctioned country.

**يتم تعريف المقيم فعليًا في بلد خاضع للعقوبات على أنه يمكث في المقام األول في دولة خاضعة
أو يزور من حين آلخر دولة االمارات العربية المتحدة لحاجات تتعلق بخدمات مصرفية ولكن في/للعقوبات و
.أغلب األوقات يمكث في دولة خاضعة للعقوبات

توقيع العميل
Customer Signature

Bank Use Only

Summary/Comments:

Signature verified 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.

Staff Name

Designation

V11/20

Staff ID

. (.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
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