
نمــــوذج تحــــديــث بيــــانـــات العميــــــل (االفـــــراد)
CUSTOMER INFORMATION UPDATION FORM (Individual)

Dear valued customer,
As part of our continuing e�orts to serve you better, we are updating our 
customer details. Please �ll up this form in BLOCK LETTERS and submit to 
any of our branch nearest to you.

عزيــزي العميــل,
بتحديــث  نقــوم  لكــم,  اخلدمــات  أفضــل  تقــدمي  في  باإلستمــرار  منــا  التــزاماً 
بأحــرف  النمــوذج  هــذا  بتعبئــة  التكــرم  منكــم  يرجى  بعمالئنا.  اخلاصــة  املعلــومات 

كبيــرة وارسلــها لنــا عــن طــريق  اي من فروعنــا األقــرب إليكــم.

Account Details تفاصيــل احلســاب

Account Name  اسـم احلسـاب

Account No.  رقــم احلســاب Branch فـــــــــــــرع

Account No.  رقــم احلســاب Branch فـــــــــــــرع

Card No.  رقــم البطاقــة

*Personal Detailsالبيانات الشخصية

Name 
(as per passport)

 

االســــــــــم
 (كما في جواز السفر)

  Nationality اجلنسيــــــة  Date of Birthتاريــخ امليــالد

  Passport No.  رقم جواز السفر   Expiry Dateتاريخ االنتهــاء

Emirates ID   رقم هوية االمارات   Expiry Dateتاريخ االنتهــاء

* -Please submit Self certi�ed / signed copy of passport and emirates ID as proof * يـرجى التكـرم بارفاق نسخـة موقعة عن جــواز السفر والهويــة الوطنيـة كإثبـات

Contact Details تفاصيل االتصــال

Mailing Address** العنوان البريدي

رقم تليفون محل االقامة

إمــــــارةص ب

** - Please submit Self certi�ed / signed copy of your utility bill / tenancy contract as proof. ** يرجى التكرم بارفاق نسخة موقعة من الفواتير املرفقة / عقد االيجار كاثبات

Emirate P.O.Box

.Residence Noرقم تليفون العمل Work No.

D MD M Y Y Y Y

D MD M Y Y Y Y

D MD M Y Y Y Y

E-Service Registrationخدمة التسجيل االلكتروني

Sign me up for e-Statements. 
The statements can be sent to this email id

أرغب/ نرغب باالشتراك في خدمة كشوفات احلساب االلكترونية.
 كما أرجو إرسال كشوفات احلساب عن طريق البريد االلكتروني التالي

The above mentioned email ID & mobile number can be used for all future bank 
communications.

البريد االلكتروني ورقم اجلوال أعاله ميكن استخدامهم  لكافة املراسالت املستقبلية.

Sign me up for SMS . Please use 
this mobile no. 

أرغب/ نرغب باالشتراك في خدمة الرسائل النصية. يرجى التكرم 
بإرسال الرسائل على الهاتف املتحرك رقم

 For Branch Useإلستخدام الفرع

  :Branch / Sol Idفــرع / رمز الفــرع

Supporting Docs veri�ed by

Changes approved by 

مت فحص املستندات املرفقة من قبل

مت املوافقـة على التحديـث من قبــل

Date

Date

التــاريخ

التــاريخ

Customer Signature and Dateتوقيــــع العميـــل والتــــاريخ



I/we agree to discontinue the physical statements being sent to me/us. 
I/we also understand that the email statements are for my/our conven-
ience and NBQ shall not be liable or responsible for any breach of secrecy 
because the statements are being sent to the mentioned e mail ID.

I/we shall verify the authencity of the emails I/we receive and shall not 
hold the Bank responsible for any statements received from spam 
mails/fraudsters/imposters. I/we shall not hold the Bank liable for any 
issues/problems arises out of my/our computers or network 

I/we shall inform the Bank in writing of any change in the information 
provided. The Bank will not be held responsible if I/we do not receive 
statements due to incorrect email addresses and for any technical issues.

I/we con�rm having read and understood the Terms and Conditions on 
the Account Opening form which I/we have signed.

This registration will override any statement instructions given by me/us 
in the past.

I/we agree on my own behalf, or as the mandate holder on behalf of the 
joint account holder(s),  will adhere to all the terms/conditions of opening 
/ applying / availing / maintaining / operating (as applicable) for usage of 
e-statements / SMS or any other services of NBQ as may be in force from 
time to time. I further authorize NBQ to debit my account(s) towards any 
charges (if applicable) for e-statements / SMS / mobile banking services.

 I/we agree and understand that NBQ reserves the right to reject any 
application without providing any reason. I agree and understand that 
NBQ reserves the right to retain the application forms, and the 
documents provided therewith, including photographs, and will not 
return the same to me.

 I agree that NBQ is in no way liable for any error or omission in the 
services provided by any  third party service provider (whether appointed 
by NBQ in that behalf or otherwise) to the Customer, which may e�ect the 
Facility or �nance .

الورقيــة  احلســاب  كشوفــات  إرســال  عن  التوقــف  على  نوافــق  نحــن  أنا/ 
احلســاب  بكشوفــات  باالكتفــاء  نقبل  نحــن  أنا/  إلــي/إلينــا.  ترســل  التــي 
 ً القيوين الوطني مسؤوال أم  البريد االلكترونــي، ولــن يكون بنك  املرسلة عن طريق 
عن  احلساب  كشــوف  إرسال  عن  ينجم  قد  الســرية  في  خرق  أي  عن  ملزمــاً  أو 

البريد االلكترونـــي املذكـــور أعـــاله. طريــق 

املرســلة عن  احلســاب  بالتحقــق من صحــة كشوف  نقــوم  أقــوم/  بأن  التــزم 
طريق البريد االلكتــروني حاملا يتم إرسالهــا بالبريد املذكــور، ولن يتحمــل البنك 
أية مسؤوليــة ألي كشــف حساب يتم استقبــاله من البريد اإللكتروني املزيف أو 
بسبب  تقع  مشــاكل  أية  عن  مسؤوالً  يكون  لن  البنــك  أن  كما  الدعائي،  أو  املزور 

احلاســوب او الشبكــة العنكبوتيــة اخلاصــة بي/ بنا.

 .ً التـــزم / نلتــزم باعالم البنك كتابياً بأية تغييــرات في املعلومــات املذكورة آنفــا
ولــن يكون البنــك مســؤوال اذا لم استلــم/ نستلــم كشوفات احلســاب نتيجة 

عناوين بريــد الكترونــي غيــر صحيحة أوبسبب أية مشاكل فنيــة أو تقنيــة. 

حســاب  فتــح  وأحكــام  شـــروط  وفهــم  قــراءة  مت  بأنــه  أؤكــد/نؤكــد 
وعليــه مت التوقيــع التزاماً بتلك الشــروط واألحكــام.

يلغي هذا التسجيل أية تعليمات سابقة قدمت من قبلي/قبلنا في املاضي.

احلساب  مالكي  عن  لي  اخملول  التفويض  مبوجب  و  نفسي  عن  باالصالة  نلتزم  التزم/ 
مطبق)  هو  (كما  تشغيل  االحتفاظ/  طلب/  فتح/  وأحكام   شروط  بكافة  املشترك 
أو أي خدمات مطبقة لدى  الرسائل النصية  إستخدام كشوف احلساب االلكترونية/ 
حسابي/  من  باخلصم  القيوين  أم  بنك  أيضا  وأفوض  آلخر.  حني  من  القيوين  أم  بنك 
النصية  اجلوال/الرسائل  خدمات  مقابل  مطبق)  هو  (كما  نفقات  أية  حساباتنا 

وكشوفات احلساب االلكترونية البنكية.

لذلك  تبرير  أي  تقدمي  دون  أي طلب  الوطني بحقه في رفض  القيوين  أم  بنك  يحتفظ 
الرفض. كما يحق للبنك أن يحتفظ بنماذج الطلبات واملستندات املقدمة له, مبا في 

ذلك الصور دون إعادتها إلي/ إلينا.

أياً من  املقدمة من قبل  أو سهو في اخلدمات  أي خطأ  البنك غير مسؤول عن  يعتبر 
البنك  قبل  من  تعيينه  مت  (سواء  اخلدمات  من مقدمي  الغير  أو  العمالء  نقاط خدمة 

لهذا الغرض أو خالف ذلك) للعميل, والتي قد تؤثر على التسهيالت أو التحويالت.

Terms and Conditionsالشروط واالحكام

Acknowledgementاقـــــرار

أقر/ نقرّ أن كافة املعلومات املقدمة مبوجب هذا املستند صحيحة وسليمة. في حال 
بتلك  البنك  باعالم  نلتزم  االتصال,  بيانات  أو  الشخصية  البيانات  في  تغييرات  وقوع 

التغييرات على الفور.

ساقوم/سنقوم مبخاطبة  نقرّ أنه في حال رغبتي/رغبتنا بفسخ التفويض أعاله,  أقر/ 
نقرّ بان  كما أقرّ/  ً بذلك.  موجه للبنك إشعارا (بخطاب كتابي)  البنك حسب االصول 

التفويض سيظل فعاالً ملدة ١٠ أيام بعد استالم اللبنك خلطاب الفسخ املذكور. 

I / We hereby certify that all information provided herein above is true and 
correct. In case any changes are made on my personal or contact details, I 
shall inform the Bank of such changes immediately.

I / We hereby state that should I/We wish to revoke the above authoriza-
tion, I / We shall duly issue a letter of revocation (“the revocation letter”) to 
NBQ in this regard. I / We hereby agree that until ten days after receipt of 
such revocation letter, the authorization as aforestated shall hold good.

Customer Signature and Dateتوقيع العميل والتاريخ

 ce Use�For Head Oلالستخدام املكتب الرئيسي

Supporting Docs veri�ed by

Modi�cation on system by

System changes veri�ed by

مت فحص املستندات املرفقة من قبل

مت التعديــل علــى النظــام من قبل

مت فحص التعديل على النظام من قبل

Date

Date

Date

التاريخ

التاريخ

التاريخ
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