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ACCOUNT OPENING FORM – INDIVIDUAL - PERSONAL BANKING
 نموذج فتح حساب شخصي - الخدمات المصرفية الشخصية 

Name Account Holder 1 
(Full name as per passport)

اسم صاحب الحساب 1 
)االسم كامال بحسب جواز السفر(

Name of Account Holder 2/Guardian 
(Full name as per passport)

اسم صاحب الحساب 2 / الوصي
 )االسم كامال بحسب جواز السفر(

ACCOUNT TYPE نوع الحساب

TYPE نوع
Currencies العمالت
AED                درهم USD     دوالر أمريكي  GBP   جنيه إسترليني EUR                 يورو Others (specify)  (اخرى )يرجى التحديد 

Current جاري

Special Current جاري خاص

Savings/Currency Passport حساب توفير / باسبورت العمالت 

Islamic Current جاري إسالمي

Islamic Savings حساب توفير إسالمي
Family Savings Account
(For UAE Nationals)

حساب التوفير العائلي
)لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة(

Others
(Please specify)

اخرى
)يرجى التحديد(

BANKING FACILITIES REqUIRED (INDICATE S FOR UNSUBSCRIPTION) مطلوب تسهيالت بنكية )اكتب عالمة S  في حالة عدم االشتراك( 
E-statement Yes a نعم No ال كشف الحساب 

اإللكتروني
Online and 
mobile banking Yes a نعم No ال الخدمات المصرفية عبر 

الهاتف المتحرك واإلنترنت 

Email address عنوان البريد 
اإللكتروني

SMS banking Yes a نعم No ال الخدمات المصرفية عبر 
الرسائل النصية القصيرة Mobile number Including country code رقم الهاتف المتحرك

Cheque book
required Yes نعم No ال مطلوب دفتر شيكات بطاقة “الشباب“

DEBIT CARD REqUIRED Yes نعم No ال مطلوب بطاقة خصم
Name on debit card for 
account holder 1 required

االسم المبين على بطاقة الخصم 
لصاحب الحساب 1 - مطلوب

Name on debit card for 
account holder 2 required

االسم المبين على بطاقة الخصم 
لصاحب الحساب 2 -  مطلوب

Account No. رقم الحساب PID No.  رقم/رمز التعريف 
الشخصي 

Salary Account with Emirates NBD Yes نعم No ال حساب الراتب لدى بنك اإلمارات دبي الوطني

Mode of Operation Singly فرديًا Jointly بشكل 
مشترك طريقة التشغيل

بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.( هو بنك مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
Emirates NBD Bank )P.J.S.C.( is licensed by the Central Bank of the UAE. 

Please select a card type – Primary Card حد الشراء اليومي
Daily POS Limit

الحد النقدي اليومي
Daily Cash Limit

يرجى اختيار نوع البطاقة - البطاقة الرئيسية

Classic Visa Classic 45,000 15,000 بطاقة فيزا كالسيك البطاقة الكالسيكية

Emirati Package
Emirati Visa Signature Debit 
card - Emirati Package
(UAE National Debit Card)

150,000 50,000
بطاقة الخصم من باقة 

المواطنين باقة إماراتي

Plus
Beyond
Plus Maximizer
Youth Package

Visa Platinum 
(Not applicable for Youth Package) 100,000 25,000  بطاقة فيزا بالتينوم

(التطبق على بطاقة الشباب) بالس 
بيوند

بالس ماكسيمايزر -
بطاقة “الشباب“

Ladies Banking Platinum 75,000 25,000 بطاقة الخدمات المصرفيه 
للسيدات بالتينوم

Go4it 45,000 15,000 بطاقة انطلق معها 

DECLARATION إقرار

I agree to waive my right to a “cooling off“ period of 5 business days, so that my 
account can be immediately processed. 

أوافق على التنازل عن حقي في فترة “التهدئة“ 5 أيام عمل، لذا يمكن انهاء إجراءات.حسابي على الفور .

I acknowledge receiving the KFS, and have also read and understood the KFS at the 
time of signing the application/offer document. 

أقر باستالمي لالئحة الحقائق الرئيسية وأقر بأنني قد قرأت وفهمت الئحة الحقائق الرئيسية عند توقيع 
الطلب/ مستند العرض.  

I understand that the Bank requires my personal data in the manner set out in the Emirates 
NBD Data Privacy Notice )https://www.emiratesnbd.com/en/data-privacy-notice/) to provide 
me with the product or service I have applied for. I hereby give consent for the Bank to 
process, retain, and dispose of my data and share it with the Bank’s subsidiaries, branches, 
agents, service providers, credit and debt agencies, and regulators/ other government bodies, 
both within and outside the UAE, to the extent permitted by law, for the provision of this 
product/ service to me. The Bank, its staff, and all third parties with permitted access to my 
data, are specifically bound to observe the Bank’s confidentiality obligations. I understand 
that I may refuse or withdraw my consent at any time. However if I do so, the Bank will be 
unable to comply with its legal or regulatory obligations, and may be unable to offer its 
products and services to me.

إشعار  بيانات  في  عليه  المنصوص  النحو  على  الشخصية  بياناتي  على  الحصول  يشترط  البنك  أن  أدرك 
الخصوصية لبنك اإلمارات دبي الوطني 

(https://www.emiratesnbd.com/ar/data-privacy-notice/( لكي يقدم لي المنتج أو الخدمة التي طلبت الحصول 
عليها. أمنح بموجبه موافقتي للبنك بأن يعالج ويحتفظ ويتصرف ببياناتي وأن يشاركها مع الشركات التابعة للبنك وفروعه 
ووكالئه ومزودي الخدمات ووكالء االئتمان وتحصيل الديون والهيئات التنظيمية/ سائر الجهات الحكومية سواء داخل وخارج 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى الحد المسموح به بموجب القانون، من أجل تقديم هذه الخدمة/ المنتج لي. إن البنك 
وموظفيه والجهات الخارجية التي لديها صالحية االطالع على بياناتي ملزمون تحديدا بمراعاة التزامات البنك المتعلقة 
بالسرية. أدرك بأنه يجوز لي رفض أو سحب موافقتي في أي وقت. وعلى الرغم من ذلك، في حالة قيامي بذلك، فلن 

يتمكن البنك من الوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية وقد يتعذر عليه تقديم منتجاته وخدماته لي.

https://www.emiratesnbd.com/en/data-privacy-notice/
https://www.emiratesnbd.com/ar/data-privacy-notice/?ref=lang&lang=ar
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DECLARATION إقرار
I/We request you to open an account pursuant to the above data, I/We agree that the 
submitted information are correct and complete. I/We have read and understood the 
terms & conditions applicable to the accounts or the banking services which I/We have 
selected on which I/We expressly agree and accept to abide by, whether in Arabic or 
English language. Please refer to all the Terms and Conditions on: www.emiratesnbd.com

اطلب/نطلب منكم فتح حساب وفقًا للبيانات المقدمة اعاله، أوافق/نوافق على أن المعلومات المقدمة 
والمبينة صحيحة وكاملة و أنني/أننا قرأت/قرأنا فهمت/فهمنا الشروط واألحكام  التي تطبق على نوع 
الحساب أو الخدمة المصرفية الذي اخترته/اخترناه والتي أوافق/نوافق وأقبل/ نقبل صراحة االلتزام بها 

سواء كانت باللغة العربية أو اإلنجليزية.     
www.emiratesnbd.com :يرجى االطالع على كافة الشروط و أحكام على الموقع اإللكتروني

 توقيع صاحب
الحساب 1

Signature of 
Account Holder 

1

 توقيع صاحب
الحساب 2

Signature of 
Account Holder 

2

FOR BANK USE ONLY

Signed in my presence
Name Signature

Designation Staff ID

Branch/Sourcing Unit

Branch Code Sourcing Agent Code

RM ID Referral Code

Approved by Signature Name

Staff/Signature No. i Designation

بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.( هو بنك مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
Emirates NBD Bank )P.J.S.C.( is licensed by the Central Bank of the UAE. 
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