The Manager,
Commercial Bank of Dubai
Branch

Subject: Letter of Consent
I/We hereby give unconditional and irrevocable written
consent to Commercial Bank of Dubai, its subsidiaries, agents
and authorized Staff including Al Etihad Credit Bureau and any
third party Service providers for disclosure, sharing, usage,
processing and searching of my/our “Credit Information, Credit
Record and Credit Information Report” as required by UAE
Laws for Al Etihad Credit Bureau.
I/We agree that any duplication and any copy, photocopy,
electronic data, or facsimile which have been made as a copy
from this original consent letter by means of photocopying,
image scanning, or recording in whatever forms shall be
deemed as evidence of consent with the same effect as its
original.
I/We shall indemnify and hold the Bank safe from any claims
howsoever arising from as a result of such sharing, searching,
usage, processing or disclosure of account information and
data.
I/We declare that the information furnished to the Bank from
time to time is and shall be true and correct, and I/we
undertake to regularly provide the Bank with the requested
information and keep this Information updated as long as I/we
shall remain Customer(s) of the Bank.

Regards,

،المـديـر
بنك دبي التـجـاري
الفرع
 خطاب موافقة:الموضوع
نحن بموجبه نعطي موافقة خطية بال قي ٍد أو شرط وبشكل غير قابل/أنا
 ووكالءه وموظفيه,  والشركات التابعة له, لإللغاء لبنك دبي التجاري
المفوضين واالتحاد للمعلومات االئتمانية واي طرف ثالث متعاقد إلداء
خدمة لإلفصاح ومشاركة واستخدام ومعالجة والبحث في "المعلومات
بنا/االئتمانية والسجل االئتماني وتقرير المعلومات االئتمانية" الخاص بي
وفق ما هو مطلوب بمقتضى قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن
.أجل االتحاد للمعلومات االئتمانية
نوافق على أن أي نسخة طبق األصل أو أي نسخة أو/نحن أوافق/أنا
صورة أو بيانات إلكترونية أو فاكس نشأ بمثابة نسخة من خطاب الموافقة
من خالل التصوير أو مسح الصورة أو التسجيل بأي شكل من األشكال
.يعتبر دليالً على الموافقة ويملك نفس أثر األصل
نقوم بتعويض وإبراء ذمة البنك من أية مطالبات سواء/نحن سوف اقوم/أنا
 المعالجة أو اإلفصاح, االستخدام, البحث,ناجمة أو ناتجة عن المشاركة
.عن معلومات وبيانات الحساب
نقر بأن المعلومات المقدمة للبنك من وقت ألخر حقيقية/نحن أقر/أنا
نتعهد باالنتظام بتزويد البنك بكافة المعلومات التي/وصحيحة و أتعهد
عمالء لدى/  كوننا عميال/منا و تجديدها طوال فترة كوني/يطلبها مني
.البنك

،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

Customer’s Name: ………………………………….………………….

………………………………….....................…...........…… :اسم المتعامل

Signature: ………………………………………………………………

................................................................................................ :التوقيع

Company’s Stamp (for non-Individual):

………………………………………………………………………….

:)ختم الشركة (لغير األفراد

.........................................................................................................

Date & Place: …………………………………………………….……

.................................................................................... :التاريخ والمكان

Account no.:…………………………………RIM no. : ………….……

.................................. :رقم الملف........................................... :رقم الحساب

Emirates ID Card no.: ………………………………………….……….

......................................................................... :رقم بطاقة الهوية االماراتية

Signature Verified by: …………………………………………….….

