
Date: / /
 DD MM YYYY

التاريخ:

اليوم ال�شهر	 ال�شنة	

The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock

Company  Branch, UAE.

Dear Sir / Madam,

I/We intend to apply for the below mentioned product(s) and

hereby consent and agree that the bank will proceed in

obtaining credit information in accordance with

the “Consent for disclosure of information” signed by me/us.

Customer Details تفا�صيل العميل

Applicant’s name as per
Passport / Trade license

ا�شم	مقدم	الطلب	كما	يف

جواز	ال�شفر	/	الرخ�شة	

التجارية

Account number 
(Applicable for existing customers)

رقم	احل�شاب

)	ينطبق	على	عمالء	البنك	احلاليني(

Mobile number 
(Applicable for new to bank customers)

رقم	املوبايل

)ينطبق	على	عمالء	البنك	اجلدد(

Product(s) applied for املنتج	)املنتجات(	املطلوبة

Amount(s) applied for
(Loan amount/Credit Card Limit)

مبلغ	املنتج	املطلوب

)قيمة	القر�ض/البطاقة	الإئتمانية(

Number of instalments
(Applicable for loans only)

عدد	الأق�شاط

)ينطبق	على	القرو�ض	فقط(

Consent for disclosure of information
I/We hereby consent and agree that the Bank:
1.  may disclose information regarding me/us, including, but not 

limited to, information regarding my personal and financial 
situation, defaults in payments and any other matter related to 
my account or any facilities or products made available to me/us 
or over which I/we have control either as shareholder, authorised 
signatory or otherwise with the Bank (“Credit Information”) to 
any other commercial and investment banks, financial institution, 
credit information company or entity (including, without 
limitation the Al Etihad Credit Information Company PJSC), debt 
collection agency or any local, federal or regulatory agency or any 
member of the Bank’s group including any subsidiary or related 
company in the UAE or in any other jurisdiction irrespective of  
whether the Bank operates or undertakes any form of business in 
that jurisdiction (each a “Relevant Entity”);

بنك	راأ�ض	اخليمة	الوطني	)�ض.م.ع(

	الإمارات	العربية	املتحدة فرع	

ال�شيد/	ال�شيدة

بهذا	اأرغب/	نرغب	يف	التقدم	بطلب	للح�شول	على	املنتج

)املنتجات(	املذكورة	اأدناه،	ومبوجب	هذا،	اأوافق/	نوافق	على	اأن	يقوم

البنك	بتح�شيل	معلومات	الئتمان	اخلا�شة	بي/	بنا	وفقاً	لوثيقة

»املوافقة	على	الك�شف	عن	املعلومات«	املوقعة	من	قبلي/	قبلنا.

AECB ENQUIRY FORM

منوذج ا�ستف�سار االحتاد للمعلومات االئتمانية

خطاب موافقة للإف�صاح عن معلومات  

اأوافق/نوافق	على	اأنه	يجوز	للبنك:

	الإف�شاح	عن	املعلومات	التي	تخ�شني/تخ�شنا،	مبا	يف	ذلك،	من	دون	ح�رص،	 	.1

واأي	 ال�شداد	 والتخلف	عن	 واملايل	 ال�شخ�شي	 بو�شعي	 اخلا�شة	 املعلومات	

م�شائل	اأخرى	ترتبط	بح�شابي	اأو	اأي	ت�شهيالت	اأو	منتجات	ح�شلت/ح�شلنا	

اأو	التي	تقع	حتت	حتكمي/ عليها	من	خالل	البنك	)املعلومات	الئتمانية(	

لأي	 وذلك	 ذلك،	 اأو	خالف	 بالتوقيع	 اأو	خمولني	 كم�شاهمني	 �شواء	 حتكمنا	

اأو	�رصكات	معلومات	 اأو	موؤ�ش�شات	مالية	 اأو	جتارية	اأخرى	 بنوك	ا�شتثمارية	

ائتمانية	)مبا	يف	ذلك،	من	دون	ح�رص،	�رصكة	الحتاد	للمعلومات	الئتمانية	

�ض.م.ع(	اأو	وكالت	حت�شيل	الديون	اأو	اأي	جهة	حملية	اأو	احتادية	اأو	ت�رصيعية	

اأو	اأي	ع�شو	يف	جمموعة	البنك،	مبا	يف	ذلك	اأي	�رصكة	تابعة	اأو	ذات	�شلة	

يف	الإمارات	العربية	املتحدة	يف	اأي	منطقة	اأخرى	ب�رصف	النظر	عن	ممار�شة	

البنك	لأي	�شكل	اآخر	من	اأ�شكال	العمل	يف	تلك	املنطقة	)ي�شار	اإىل	كل	

منها	با�شم	»اجلهة	ذات	ال�شلة«(



Customer’s Signature(s) توقيع العميل/ توقيعات العملء

2.  may obtain any Credit Information relating to me/us or any 
entity over which I/we have control either as shareholder, 
authorised signatory or otherwise from any Relevant Entity and 
may apply or use such Credit Information in making any credit or 
other assessment in relation to my/our accounts or facilities (or 
proposed accounts or facilities) with the Bank;

3.  shall have no liability or responsibility to either me/us including 
any entity over which I/we have control either as shareholder, 
authorised signatory or otherwise or any third party relying on 
any Credit Information provided by the Bank to any Relevant 
Entity (or, in the event of onward transmission of such Credit 
Information by that Relevant Entity) provided such Credit 
Information is provided in good faith and with reasonable care 
and without any requirement that such Credit Information 
be updated or checked by the Bank in the event that my/our 
personal or financial situation or that of any entity over which I/
we have control either as shareholder, authorised signatory or 
otherwise may subsequently change or further information is 
provided by me/us to the Bank; and

4.  is providing Credit Information to each Relevant Entity for my/our 
benefit and accordingly the Bank shall be indemnified by me/
us for any loss, cost, claim or damage incurred or sustained by 
the Bank as a result of providing such Credit Information in the 
event that any third party (including any Relevant Entity) brings 
any claim related to the provision of or reliance on such Credit 
Information provided that such information has been provided 
by the Bank in good faith and with reasonable care.
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Bank Use Only

Documents Obtained (tick “ü” if applicable and “X” if not applicable).

£ AECB consent held in the bank,s records

£ Attested copy of the Emirates ID/Passport with Visa page

£ Salary Letter / Income Proof 

£ New AECB consent obtained

£ Copy of the Trade License / MOA

Signature Verified

£ As per bank records

£ Supporting documents

Emp ID:

Signature Witnessed
Emp ID:

اأي	جهة	ذات	 اأي	معلومات	ائتمانية	تخ�شني/تخ�شنا	من	 	احل�شول	على	 	.2

كم�شاهمني	 �شواء	 حتكمي/حتكمنا	 حتت	 تقع	 جهة	 اأي	 اأو	 بي/بنا	 �شلة	

املعلومات	 تلك	 ا�شتخدام	 اأو	 وتطبيق	 ذلك،	 اأو	خالف	 بالتوقيع	 اأو	خمولني	

اأو	 بح�شابي/ح�شابنا	 يتعلق	 اآخر	 تقييم	 اأو	 ائتماين	 تقييم	 اأي	 اإجراء	 يف	

ت�شهيالتي/ت�شهيالتنا	)اأو	احل�شابات	اأو	الت�شهيالت	املقرتحة(	لدى	البنك.

اأو	التزام	جتاهي/جتاهنا	مبا	يف	ذلك	اأي	جهة	تقع	 	عدم	حتمل	اأي	م�شوؤولية	 	.3

حتت	حتكمي/حتكمنا	�شواء	كم�شاهمني	اأو	خمولني	بالتوقيع	اأو	خالف	ذلك،	

اأو	جتاه	اأي	طرف	ثالث	وفقاً	لأي	معلومات	ائتمانية	مقدمة	من	قبل	البنك	

لأي	جهة	ذات	�شلة	)اأو،	يف	حال	حتويل	املعلومات	الئتمانية	من	قبل	اجلهة	

ذات	ال�شلة(	ب�رصط	اأن	تقدم	تلك	املعلومات	بح�شن	نية	ومع	بذل	العناية	

املعقولة	ومن	دون	اأي	ا�شرتاط	يق�شى	بتحديث	اأو	مراجعة	تلك	املعلومات	

من	جانب	البنك	يف	حال	احتمال	تغيري	و�شعي/و�شعنا	املايل	اأو	ال�شخ�شي	

اأو	اأي	جهة	تقع	حتت	حتكمى/حتكمنا	�شواء	كم�شاهمني	اأو	خمولني	بالتوقيع	

اأو	خالف	ذلك،	اأو	تقدمي	معلومات	اأخرى	من	قبلي/قبلنا	اإىل	البنك،	و

ذات	�شلة	يكون	مل�شلحتي/ الئتمانية	لأي	جهة	 املعلومات	 	واأن	تقدمي	 	.4

م�شلحتنا،	وبناء	عليه،	يحق	للبنك	احل�شول	على	تعوي�ض	مني/منا	عن	

اأو	تكبدها	من	 اأو	اأ�رصار	يتم	حتملها	 اأو	مطالبات	 اأو	تكاليف	 اأي	خ�شارة	

قبل	البنك	نتيجة	تقدمي	مثل	هذه	املعلومات	اإذا	قام	اأي	طرف	ثالث	)مبا	يف	

ذلك	اأي	جهة	ذات	�شلة(	بتقدمي	مطالبة	تخ�ض	تقدمي	تلك	املعلومات	اأو	

ت�شتند	عليها،	ب�رصط	تقدمي	البنك	لتلك	املعلومات	بح�شن	نية	ومع	بذل	

العناية	الالزمة.


