
نمــــوذج تحــديــث بيــــانـــات العميــــــل (الهيئات و الشركات)

Dear valued customer,

Entity/Business Name

NBQ Account No. Branch

NBQ Account No. Branch

* Please submit copy of valid license

** Additional sheets can be used if needed
** Please submit copy of valid passport and Emirates ID
** Please provide details if a partner, owner, director has dual nationality
** Please provide details if a partner, owner is another entity

Main contact person

Street & Building Location Address***

*** Please submit copy of utility bill / tenancy contract

As part of our continuing efforts to serve you better, we are updating our 
customer details. Please fill up this form in BLOCK LETTERS and submit to 
any of our branches nearest to you.

Account(s) with other banks - Bank Name

Account(s) with other banks - Bank Name

Is this a branch or subsidiary of another company (Please provide details if yes)

CUSTOMER INFORMATION UPDATE FORM 
(Companies & Establishments)

Account Details

 االسم التجارى:

كجزء من جهودنا املتواصلة لتوفير أفضل خدمة لكم، نحن نقوم بتحديث تفاصيل عمالئنا 
الكرام.يرجى التكرم مبلء هذا النموذج بخط واضح وتقدميه إلى أي من فروعنا األقرب إليك.

الفــــــرع:

الفــــــرع:

حساب مع بنوك أخرى - اسم البنك:

حساب مع بنوك أخرى - اسم البنك:

رقم احلساب:

رقم احلساب:

تفاصيل احلسابات

عزيزي العميل،

Entity/Business Details* تفاصيل الشركة / الكيان

Business Registration Type: Sole Proprietorship Partnership Company ملكية فرديةشراكةشركةالشكل القانوني:

Other (please specify) أخرى (يرجى التحديد)

Nature of Business: Manufacturing Trading Service صناعةجتارةخدماتطبيعة العمل:

Other (please specify) أخرى (يرجى التحديد)

هل الشركة / الكيان فرع أو جزء من شركة أخرى (يرجى تقدمي تفاصيل إذا كانت اإلجابة بنعم)

License No. Date of Establishment رقم الرخصة:تاريخ التأسيس:

Expiry Date Website تاريخ انتهاء الصالحية:املوقع االلكتروني:

*يرجى تقدمي نسخة من رخصة سارية املفعول

**Ownership & Directors Informationمعلومات عن امللكية واإلدارة

Nationality Passport No. Ownership % Country of BirthName Designation
االســــــماجلنسيـــــةرقم جواز السفرنسبة امللكيةبلـــد امليـــالدالصفة/االسم الوظيفي

** ميكن استخدام منوذج إضافي إذا لزم األمر
** يرجى تقدمي نسخة من جواز سفر ساري املفعول وهوية شخصية

** يرجى تقدمي تفاصيل إذا كان الشريك أو املالك أو املدير لديه جنسية مزدوجة
**  يرجى تقدمي تفاصيل إذا كان أحد الشركاء أو املالك شركة أخرى

Contact Details تفاصيل معلومات االتصال

الشخص الرئيسي لالتصال:

عنوان املوقع - الشارع واملبنى***:

Office Fax No. رقم الفاكس:

P.O. Box صندوق البريد:

Office Phone No. رقم هاتف املكتب:

Emirate اإلمارة:

***يرجى تقدمي نسخة من عقد اإليجارأو فاتورة الكهرباء

Signature of Authorized Signatory

Name of Authorized Signatory

I/We hereby certify that all information provided herein above is true and correct. In case 
of any changes, I shall inform the Bank immediately.

Branch / Sol Id:

Supporting Docs verified by Date

Changes approved by Date

Acknowledgement اقــــــــــرار 

أنا / نحن نشهد أن جميع املعلومات املقدمة هنا أعاله صحيحة، وفي حال وجود أي تغييرات، 
نتعهد بإبالغ البنك فورا.

توقيع الشخص اخملول:

اسم الشخص اخملول:

Dateالتاريخ:

For Bank use onlyالستعمال البنك فقط
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