CREDIT INFORMATION AND RELEASE OF STATEMENT
OF ACCOUNT CONSENT FORMS
نماذج موافقة على استخدام المعلومات االئتمانية وإصدار كشف الحساب
استمارة موافقة على بيانات االئتمان
التاريخ
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أقــر أنــا  /نقــر نحــن بموجبــه بأننــي /بأننــا أفــوض /نفــوض بنــك

I/We do hereby declare that I/we authorise Standard
Chartered Bank (the “Bank”) to use its approved
verification agencies or make references/inquiries from
any source of information, or any person or entity and
authorise the Bank to use and verify credit information
or any other financial information received by the Bank
itself or such contacted references, financial institutions,
banks, debt collection agencies, credit bureaus, or any
other person or entity disclosed to the Bank with any
information are requested about me/us in its possession.

كمــا أننــي أفهــم /نفهــم بــأن أي تســهيالت يقدمهــا البنــك خاضغــة

I/we also understand that any facility the Bank may offer
shall be at its sole discretion and any check conducted
by the Bank shall not implicitly or explicitly mean that it
agrees to provide me/us with any facility.

ســتاندرد تشــارترد ("البنــك") الســتعمال وكاالت التحقــق المعتمــدة

التابعــة لــه أو إعــداد مراجــع /واالســتعالم مــن أي مصــدر معلومــات،

أو أي شــخص أو كيــان ،وأفــوض /نفــوض البنــك الســتخدام معلومات

االئتمــان والتحقــق منهــا أو مــن أي معلومــات ماليــة أخــرى يحصــل

عليهــا البنــك ذاتــه أو المراجــع التــي يتــم االتصــال بهــا أو المؤسســات

الماليــة أو البنــوك أو وكاالت تحصيــل الديــون أو مكاتــب االئتمــان أو
أي شــخص أو كيــان آخــر يفصــح للبنــك عــن أيــة معلومــات يطلبهــا
بخصوصــي /بخصوصنــا و فــي حيازتــه.

إلرادة البنــك المنفــردة وأن قيــام البنــك بالتحقــق ال يعنــي صراحــة أو
ً
ضمنــا موافقتــه بمنحــي أي تســهيالت.

نموذج الموافقة على إصدار كشف الحساب
الموافقــة :بالتوقيــع علــى هــذا النمــوذج ،أوافــق  /نوافــق علــى أن
يقــوم بنــك ســتاندرد تشــارترد بطلــب الحصــول علــى كشــف حســابي /
حســابنا مــن خــال مصــرف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركزي،

مــن البنــك الــذي أتعامــل  /نتعامــل معــه (حســبما يمكــن تحديــده مــن
ً
وأيضــا علــى أن يقــوم البنــك الــذي
خــال أرقــام الحســاب (األيبــان))

أتعامــل  /نتعامــل معــه بتقديــم تلــك المعلومــات مــن خــال مصرف

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي ،دون أخــذ موافقــة إضافيــة.

Release of Statement of Account Consent Form
CONSENT: By signing this form, I/we consent Standard
Chartered Bank to request for my/our statement of
account through the Central Bank of the United Arab
Emirates, from my/our bank (as can be identified by
the account number IBAN) and also for my/our bank to
provide this information through the Central Bank of the
United Arab Emirates, without taking additional consent.

وثيقة الهوية المستخدمة

Identity document used

ً
وفقا للوثيقة
االسم

Name as per document

رقم الحساب
فترة كشف الحساب

A E

Account number
Statement period
V1 August 2021

بالتوقيــع أدنــاه ،أوافــق  /نوافــق علــى إصــدار كشــف الحســاب (لمــرة

واحــدة) ،كــي يحصــل البنــك علــى معلومــات حســابي  /حســابنا
ومشــاركتها ،بمــا فــي ذلــك تفاصيــل المعاملــة للفتــرة المحــددة،
لتحديــد أهليتــي  /أهليتنــا للحصــول علــى المنتــج .ســيتم مشــاركة
ً
وفقــا للقانــون المعمــول بــه
المعلومــات المقدمــة واالحتفــاظ بهــا

فيمــا يتعلــق بأمــن البيانــات وحمايــة الخصوصيــة .أفهــم  /نفهــم
أن بعــض الخدمــات قــد ال تكــون متاحــة لــي  /لنــا مــا لــم أوافــق /
نوافــق علــى مشــاركة  /إصــدار المعلومــات كمــا هــو مذكــور فــي

هــذا التفويــض.

االسم والتوقيع

Name and Signature

)By signing the below, I/we consent to the (one time
release of my account statement, for the Bank to obtain
and share my/our account information, including the
transaction details for the identified period, to determine
my/our eligibility for the product. The information
provided will be shared and retained in accordance with
applicable law concerning data security and privacy
protections. I/we understand that some services may
not be available to me/us unless I/we consent to share/
release information as stated in this Authorisation.

االسم والتوقيع

Name and Signature

