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منوذج تعديل اعتماد توقيع- اخلدمات امل�شرفية لل�شركات 
واخلدمات امل�شرفية التجارية واخلدمات امل�شرفية للأعمال

 )اإ�شافة/ حذف املفو�ض بالتوقيع يف ح�شاب حايل(

Specimen Signature Amendment Form – 
Corporate, Commercial And Business Banking
(Addition / Deletion of signatories in an existing account)

RIM number رقم ملف العميل Date التاريخ

Account Title ا�سم احل�ساب

Account Number(s) رقم احل�ساب

Please keep signatures within boxes
Please select as applicable

يرجى التوقيع داخل املربعات 

يرجى االختيار كما يكون منا�سبا

A Specimen Signature card and Personal Information Form (PIF) need 
to be filled for every signatory and a RIM to be opened for those not 
having one.

يجب تعبئة بطاقة اعتماد التوقيع ومنوذج املعلومات ال�سخ�سية لكل مفو�ض بالتوقيع ويجب فتح 

ملف عميل للذين لي�ض لديهم اأي ملف عميل.

نظام التخويل العملة احلد )مفردا( احلد )باال�شرتاك(
Grouping / Combination Currency Limit (Singly) Limit (Jointly)

Name

Group Group

Nameاال�سم

جمموعة جمموعة

اال�سم

Name

Group Group

Nameاال�سم

جمموعة جمموعة

اال�سم

Name

Group Group

Nameاال�سم

جمموعة جمموعة

اال�سم
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Other rules/restrictions (if any) �شروط واحكام اأخرى )اإن وجدت(

The name of the signatories / POA to be DELETED: حذف ا�شماء مفو�شني بالتوقيع / حاملي وكالة قانونية:

Name اال�سم Name اال�سم

Name اال�سم Name اال�سم

Name اال�سم Name اال�سم

I/We hereby understand that the change, amendment or addition of my/our 
signature will come into effect upon completion of necessary checks by the 
Bank in-line with the Bank’s internal procedures and/or at such time when 
all submissions by the customer have been satisfactorily met to the Bank’s 
contentment and at the Bank’s discretion. Any deadlines may be amended 
as considered appropriate by the Bank to satisfy its legal, regulatory and 
compliance issues. 

In case of signatory deletion request 
We understand and agree to bear the responsibility of recalling any cheques 
already issued, bearing the signatures of the signatory being deleted. These 
rejections include the cheques at branch teller counters as well as in Clearing. 
We further indemnify the bank against any intentional or unintentional actions on 
the part of the signatory being deleted, that she/he may have undertaken during 
the time when she/he was the authorized signatory for the account(s).
Also, wherever the signatory being deleted has entered the customer into any 
contract or agreement with the bank in his/her erstwhile valid authority to operate 
the account, including but not limited to Standing Orders, Fax/Email Indemnity/
Trade/FX FWD deal etc., we undertake to honor those contracts or agreements 
till expiry or explicit cancelation, as per the agreed exit terms and conditions.

These terms will be read in conjunction with and shall form a part of the 
general terms and conditions governing the operation and maintenance of 
account(s) of CBD.

�ستكون  لتوقيعي/توقيعاتنا  اإ�سافة  اأو  تعديل  اأو  تغيري  اأي  باأن  مبوجبه  اأدرك/ندرك 

�سارية بعد ا�ستكمال التدقيقات ال�سرورية من قبل البنك مبا يتما�سى مع اإجراءات 

البنك الداخلية و/اأو يف الوقت الذي ي�ستويف العميل كافة امل�ستندات املطلوبة تقدميها 

على النحو املر�سي للبنك ووفقًا لتقدير البنك. يجوز تعديل اأي مواعيد نهائية على 

والتنظيمية  القانونية  متطلباته  لتلبية  البنك  قبل  من  منا�سبًا  يعترب  الذي  النحو 

والرقابية.

يف حالة طلب حذف مفو�ض بالتوقيع

وحتمل  اإ�سدارها  مت  �سيكات  اأية  ا�سرتداد  عن  امل�سوؤولية  �سنتحمل  باأننا  ونوافق  نقر 

تواقيع املفو�ض بالتوقيع الذي مت حذفه. وت�سمل عمليات الرف�ض ال�سيكات ال�سادرة 

اأي�سًا  نتعهد  كما  وال�سرف.  املقا�سة  اإىل  باالإ�سافة  الفرع  يف  ال�سراف  �سباك  على 

بتعوي�ض البنك �سد اأي اإجراءات مق�سودة اأو غري مق�سودة متخذة من جانب املفو�ض 

بالتوقيع املحذوف، والتي يكون قد اتخذها اأثناء الفرتة الزمنية التي كان فيها مفو�سًا 

بالتوقيع على هذا احل�ساب )احل�سابات(.

واأي�سًا، يف حال ابرم املفو�ض بالتوقيع الذي مت حذفه اأي عقد اأو اتفاقية مع البنك يف 

�سلطته و�سالحيته ال�سابقة ال�سارية لت�سغيل احل�ساب، مبا يف ذلك على �سبيل املثال 

املعامالت  االإلكرتوين/  الربيد  بالفاك�ض/  والتعوي�سات  الدائمة  االأوامر  احل�سر،  ال 

التجارية/ معامالت تداول العمالت االأجنبية وما اإىل ذلك، فاإننا نتعهد باحرتام تلك 

العقود اأو االتفاقيات حتى انتهاء �سالحيتها اأو اإلغائها ال�سريح وفقًا ل�سروط واأحكام 

اخلروج واالإنهاء املتفق عليها.

تقراأ هذه االأحكام باالقرتان مع وتعترب جزءًا ال يتجزاأ من االأحكام وال�سروط العامة 

التي تنّظم عمليات و�سيانة ح�ساب )ح�سابات( بنك دبي التجاري.

Signatures/RULES authorized by (account holder(s)) احكام خمولة من �شاحب/ا�شحاب احل�شاب

Name Nameاال�سم اال�سم

FOR BANK USE ONLY

Branch
Back Office 
(SIGCAP)

Approved by
Signature 
uploaded by Date

Date Upload verified by
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