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التاريخ*:
Company Name:
اسم الشركة:
(As given in the valid Trade license)
(حسبما هو وارد في الرخصة  التجارية الصالحة) 
FAB Relationship:
العلاقة مع بنك أبوظبي الأول:
عميل جديد
عميل حالي
POS Loan Form
National Housing Loan Form
Mortgage Backed Business Finance Loan Form (Companies)
Business Credit Card Form
Mortgage Backed Business Finance Loan Form (Self Employed)
Individual Name:
الاسم الفردي:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
Does the owners/ partners any borrowing relationships with FAB, including credit cards:
هل لدى أصحاب/ الشركاء أي علاقة إقتراض مع بنك أبوظبي الأول بما في ذلك بطاقات ائتمانية:
نعم
لا
Does the Customer has any borrowing relationships with FAB, including credit cards:
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
رقم بطاقة تعريف العميل:
CIF: 
Business Details
بيانات الأعمال
رقم الرخصة التجارية
انتهاء الرخصة التجارية 
تاريخ التأسيس                              
Legal Type
الشكل القانوني                                 
Emirate of registration                      
الإمارة المسجلة بها                           
Line of Business                              
نوع النشاط                                    
Annual Turnover                              
إجمالي العائدات السنوية                      
No of Employees                              
عدد الموظفين                                  
Sister Companies if any
Business Financials
البيانات المالية للأعمال
البيانات المالية:  (خلال االسنة الماضية)
إجمالي:  المبيعات الشهرية (خلال السنة الماضية)
Total Sales p.m. (during preceding 2 year) 
Financial Details (during preceding 2 year)
AED Min
AED Avg
AED Max
 الحد الأدنى (د.إ)
الحد المتوسط (د.إ)
 الحد الأقصى (د.إ )
Total Turnover
إجمالي حركة الأعمال
Approx. Profit
الأرباح التقريبية
Owner's Equity
حصة المالك في رأس المال
DSCR / DBR
 الحد الأقصى (د.إ )
الحد المتوسط (د.إ)
 الحد الأدنى (د.إ)
AED Max
AED Avg
AED Min
حصة المالك في رأس المال
الأرباح التقريبية
إجمالي حركة الأعمال
DSCR / DBR
Owner's Equity
Approx. Profit
Total Turnover
Registered Contact Details 
بيانات الاتصال المسجلة
Office / Shop No.
رقم المكتب / المحل                                
Building / Mall Name                        
اسم البناية / المركز التجاري                       
P.O.Box                                            
ص. ب.                                             
Street Name                                      
اسم الشارع                          
Nearest Land mark                          
اقرب علامة بارزة  
Location/Area                                   
الموقع / المنطقة           
Emirate                                           
الإمارة                    
Business Email Address                  
عنوان البريد الإلكتروني للشركة   
Any Associated Companies/ Business :
أي شركات / أعمال مرتبطة أوتابعة
لا
نعم
Office Tel No.                                    
رقم هاتف المكتب         
Office Fax No.                                   
رقم فاكس المكتب       
Registered Contact Details 
بيانات الاتصال المسجلة
Building No.
رقم المكتب / المحل                                
Building / Mall Name                        
اسم البناية / المركز التجاري                       
P.O.Box                                            
ص. ب.                                             
Street Name                                      
اسم الشارع                          
Nearest Land mark                          
اقرب علامة بارزة  
Location/Area                                   
الموقع / المنطقة           
Emirate                                           
الإمارة                    
Business Email Address                  
عنوان البريد الإلكتروني للشركة   
Any Associated Companies/ Business :
أي شركات / أعمال مرتبطة أوتابعة
لا
نعم
Residence Tel No.                                    
رقم هاتف المكتب         
 Fax No.                                   
رقم فاكس المكتب       
(في حال الاجابة بنعم، يرجى ذكر البيانات مع أسماء الشركات /عنوان الأعمال، نشاطات الأعمال، نوع الملكية )
Please provide details with name of companies/businesses, addresses, business activity, type of ownership)
Ownership / Partners Structure
Names
Nationality
Passport No
Date of Birth
Mobile No
Share Capital Amount (AED)
 %Share Holding
 Ownership Status
الاسم
الجنسية  
رقم جواز السفر 
تاريخ الولادة* 
رقم الهاتف المتحرك 
مبلغ رأس المال (درهم إماراتي)  
نسبة المساهمة 
حالة الملكية 
هيكل الملكية / الشركاء
Key Contact Person (Applicant) Details
بيانات الشخص الرئيسي المسؤول عن الاتصال ( المخوّل بالتوقيع )
Joint Applicant Details
بيانات مقدم الطلب المشترك
(وفقاً لجواز سفركم)
(as in your passport)
الاسم بالكامل   :
Full Name :
First Name 
الاسم الأول
Middle Name
الاسم الاب
Last Name
اسم العائلة
تاريخ الولادة             
رقم جواز السفر
تاريخ انتهاء جواز السفر
رقم التأشيرة    
الحالة الإجتماعية       
الجنسية           
الوضع العائلي         
المنصب          
رقم هاتف المكتب:
الهاتف المتحرك: 
البريد الإلكتروني :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Office Tel No. :                                    
Mobile No. :                                   
العلاقة مع  مقدم الطلب:
Relationship with
Applicant:
Key Contact Person (Co - Applicant) Details
(وفقاً لجواز سفركم)
(as in your passport)
الاسم بالكامل   :
Full Name :
First Name 
الاسم الأول
Middle Name
الاسم الاب
Last Name
اسم العائلة
تاريخ الولادة             
رقم جواز السفر
تاريخ انتهاء جواز السفر
رقم التأشيرة    
الحالة الإجتماعية       
الجنسية           
الوضع العائلي         
المنصب          
رقم هاتف المكتب:
الهاتف المتحرك: 
البريد الإلكتروني :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Office Tel No. :                                    
Mobile No. :                                   
العلاقة مع  مقدم الطلب:
Relationship with
Applicant:
Key Person's Local Residential Address :
رقم الشقة / المنزل  
اسم البناية    :
اسم الشارع           
ص. ب.       : 
اقرب علامة بارزة   
الموقع / المنطقة : 
الإمارة                
 رقم الهاتف المتحرك :
رقم هاتف السكن    
مقيم على هذا العنوان منذ 
عنوان السكن المحلي للشخص الرئيسي 
Name & Contact of Business or Friend or Relative in UAE
اسم وبيانات الاتصال بزميل عمل أو بصديق أو قريب في الإمارات العربية المتحدة
الاسم   :
Name :
رقم الهاتف المتحرك
العلاقة :
 :
 :
 :
 :
 :
Mobile No.
Key Person's Home Country Residential (If Not UAE National) Details
رقم الشقة / المنزل   
اسم البناية:
اسم الشارع          
ص. ب.: 
اقرب علامة بارزة   
الموقع / المنطقة:  
المدينة / البلدة
رقم الهاتف المتحرك:
رقم هاتف السكن    
تفاصيل عنوان سكن الشخص الرئيسي في موطنه (إن لم يكن  مواطناً إماراتياً
الدولة:
البريد الإلكتروني: 
Mobile No.:        
العلاقة :
الاسم   :
رقم الهاتف المتحرك
Name :
Name & Contact of Relative in Home Country
إسم وبيانات الاتصال بقريب في موطنه
Customer List
Name of Customer
Country
Percentage of Sales %
Payment Method
Term of Payment
قائمة العملاء
Supplier List
Name of Supplier
Country
Relationship since
Payment Method
Term of Payment
قائمة الموردين
Existing Banking Relationship  
Bank Name
Facility
Limit
Tenor
Installment
Type of Facility
العلاقة المصرفية الحالية
Proposed Loan Details:
تفاصيل القرض المقترح
Purpose of Loan:
الغرض من القرض 
Property Details:
Property Details
Customer Profile
Tenant Name
Annual Rent
Amount
Total Payments
Mode of Payment
Sales 
تفاصيل الإيجار
Credit Card Details:
Company Name as desired on Card:
Consolidated Credit Limit (AED):
تفاصيل البطاقة الائتمانية
Full Name (as in Passport)
Date of Birth
Mother's maiden name
Relationship:
First Name
Middle Name:
Last Name:
Key Person Name as should appear on Card(s):
(Use Capital letters (maximum 21 characters including spaces)
Designation:
Mobile:
(Security feature for your protection)
Supplementary Credit Card Details:
تفاصيل البطاقة الائتمانية الإضافية
Please deliver the card(s) to:
OR
CARD DELIVERY AND ACTIVATION:
تسليم البطاقة وتفعيلها
Monthly consolidated statement may please be forwarded to :  
We agree that billing date for all FAB CREDIT CARDS  issued under this Programme will be at the end of each month and that the payment due date will be on                      of the following month. 
BILLING AND MONTHLY REPAYMENTS:
الفواتير والسداد الشهري
We agree and undertake to repay                  % (select between 10% -100%) of the monthly outstanding as shown in the monthly consolidated statement before the payment due date.   
Branch in settlement of payment dues as shown in the monthly consolidated statement of account of all FAB CREDIT CARDS issued to us under this Programme and/or any sum/s deemed appropriate by FAB. We agree and undertake to hold sufficient balance in the said account to cover the monthly dues.  We however authorise FAB to overdraw the said account in the event of insufficient funds in the said account.  
DIRECT DEBIT AUTHORITY:
تفويض الخصم المباشر
I read, understood and agreed to the Bank’s terms and conditions for loans which can also be found on the website: T&Cs for Loans
Documents Required 
• Passport copies of all the owners/partners
• Emirates ID of all the owners/partners
• Trade License, Chamber of Commerce Certificate, Commercial
  Register Certificate, Memorandum/Articles of Association, POA 
  for company's management (wherever required) 
• Bank statement for at least 12 months (major business account of
  the customer)
• Any supporting document(s) for specific purpose financing.
• عدد نسخ من جوازات السفر للمالكين / الشركاء • عدد نسخ من الهوية الوطنية للمالكين / الشركاء • الرخصة التجارية ، شهادة العضوية ، شهادة السجل التجاري ، عقد التأسيس ،   وكالة مصدقة بإدارة الشركة (إن وجدت) • كشف حساب لآخر 12 شهر )من الحساب التجاري الرئيسي للعميل) • أي مستندات داعمة للغرض المحدد من التمويل 
المستندات المطلوبة
DECLARATION
We hereby confirm that all information provided to First Abu Dhabi Bank PJSC ("Bank") in support of this application is true, accurate and not misleading in any way. We acknowledge that the information provided will form the basis of the Bank's decision in granting the loan.
We confirm that we are not and have never been insolvent and we hereby warrant that there are currently no insolvency or equivalent proceedings commenced against us.
We hereby authorize the Bank to request a credit information report from the Al Etihad Credit Bureau (or any successor organisation or other appropriate credit reference agency) and we hereby authorise the Bank to disclose the credit information report to: (a) any member of the First Abu Dhabi Bank group of companies (b) any professional advisor of the Bank who is under a duty of confidentiality to the Bank (c) authorised credit reference agency or credit bureau (e) as required by law, government or regulatory authority or by Court order.
For and on behalf of the company
تصريح
نؤكد بموجب هذا التصريح أن كافة المعلومات المقدمة إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع والخاصة بهذا الطلب هي معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة بأي شكل من الأشكال. ونقر بأن هذه المعلومات ستشكل الأساس الذي يعتمد عليه البنك في اتخاذ قرار منح القرض. كما نؤكد أننا لسنا ولم نكن مفلسين على الإطلاق، وأنه لا يوجد حالياً أية إجراءات لإشهار الإفلاس أو أية إجراءات أخرى ذات صلة مقيدة ضدنا.
ونفوض البنك بموجب هذا التصريح طلب تقرير المعلومات الائتمانية من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (أو أي مؤسسة تخلفها أو وكالة ائتمان مرجعية أخرى مناسبة)، كما نفوض البنك تقديم تقرير المعلومات الائتمانية إلى: (أ) أي عضو من أعضاء مجموعة الشركات التابعة لبنك أبوظبي الأول، (ب) أي مستشار من مستشاري البنك المؤهلين والخاضعين لمعايير السرية المتبعة لدى البنك، (ج) أي مكتب أو وكالة ائتمان مرجعية (ه) الهيئات الحكومية أو التنظيمية أو في حال ورود أمر محكمة، وفقاً لما يقتضيه القانون.
تصريح
نؤكد بموجب هذا التصريح أن كافة المعلومات المقدمة إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع والخاصة بهذا الطلب هي معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة بأي شكل من الأشكال. ونقر بأن هذه المعلومات ستشكل الأساس الذي يعتمد عليه البنك في اتخاذ قرار منح القرض. كما نؤكد أننا لسنا ولم نكن مفلسين على الإطلاق، وأنه لا يوجد حالياً أية إجراءات لإشهار الإفلاس أو إجراءات أخرى ذات صلة مقيدة ضدنا.
ونفوض البنك بموجب هذا التصريح طلب تقرير المعلومات الائتمانية من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (أو أي مؤسسة تخلفها أو وكالة ائتمان مرجعية أخرى مناسبة)، كما نفوض البنك تقديم تقرير المعلومات الائتمانية إلى: (أ) أي عضو من أعضاء مجموعة الشركات التابعة لبنك أبوظبي الأول، (ب) أي مستشار من مستشاري البنك المؤهلين والخاضعين لمعايير السرية المتبعة لدى البنك، (ج) أي مكتب أو وكالة ائتمان مرجعية (ه) الهيئات الحكومية أو التنظيمية أو في حال ورود أمر محكمة، وفقاً لما يقتضيه القانون.
DECLARATION
We hereby confirm that all information provided to First Abu Dhabi Bank PJSC ("Bank") in support of this application is true, accurate and not misleading in any way. We acknowledge that the information provided will form the basis of the Bank's decision in granting the loan.
We confirm that we are not and have never been insolvent and we hereby warrant that there are currently no insolvency or equivalent proceedings commenced against us.
We hereby authorize the Bank to request a credit information report from the Al Etihad Credit Bureau (or any successor organisation or other appropriate credit reference agency) and we hereby authorise the Bank to disclose the credit information report to: (a) any member of the First Abu Dhabi Bank group of companies (b) any professional advisor of the Bank who is under a duty of confidentiality to the Bank (c) authorised credit reference agency or credit bureau (e) as required by law, government or regulatory authority or by Court order.
For and on behalf of the company
تصريح
نؤكد بموجب هذا التصريح أن كافة المعلومات المقدمة إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع والخاصة بهذا الطلب هي معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة بأي شكل من الأشكال. ونقر بأن هذه المعلومات ستشكل الأساس الذي يعتمد عليه البنك في اتخاذ قرار منح القرض. كما نؤكد أننا لسنا ولم نكن مفلسين على الإطلاق، وأنه لا يوجد حالياً أية إجراءات لإشهار الإفلاس أو إجراءات ذات صلة مقيدة ضدنا.
ونفوض البنك بموجب هذا التصريح طلب تقرير المعلومات الائتمانية من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (أو أي مؤسسة تخلفها أو وكالة ائتمان مرجعية أخرى مناسبة)، كما نفوض البنك تقديم تقرير المعلومات الائتمانية إلى: (أ) أي عضو من أعضاء مجموعة الشركات التابعة لبنك أبوظبي الأول، (ب) أي مستشار من مستشاري البنك المؤهلين والخاضعين لمعايير السرية المتبعة لدى البنك، (ج) أي مكتب أو وكالة ائتمان مرجعية (ه) الهيئات الحكومية أو التنظيمية أو في حال ورود أمر محكمة، وفقاً لما يقتضيه القانون.
DECLARATION
We hereby confirm that all information provided to First Abu Dhabi Bank PJSC ("Bank") in support of this application is true, accurate and not misleading in any way. We acknowledge that the information provided will form the basis of the Bank's decision in granting the loan.
We confirm that we are not and have never been insolvent and we hereby warrant that there are currently no insolvency or equivalent proceedings commenced against us.
We hereby authorize the Bank to request a credit information report from the Al Etihad Credit Bureau (or any successor organisation or other appropriate credit reference agency) and we hereby authorise the Bank to disclose the credit information report to: (a) any member of the First Abu Dhabi Bank group of companies (b) any professional advisor of the Bank who is under a duty of confidentiality to the Bank (c) authorised credit reference agency or credit bureau (e) as required by law, government or regulatory authority or by Court order.
For and on behalf of the company
تصريح
نؤكد بموجب هذا التصريح أن كافة المعلومات المقدمة إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع والخاصة بهذا الطلب هي معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة بأي شكل من الأشكال. ونقر بأن هذه المعلومات ستشكل الأساس الذي يعتمد عليه البنك في اتخاذ قرار منح بطاقة الائتمان الخاصة بالأعمال، وبأن للبنك الحق، وفق تقديره المطلق، في قبول أو رفض هذا الطلب دون تقديم أي أسباب. كما نقر ونوافق على أن قبول واستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالأعمال سيكون بمثابة إقرار وقبول وموافقة منا على الالتزام ببنود وشروط البنك المتعلقة ببطاقة الائتمان الخاصة بالأعمال. نقر ونوافق أيضاً على الامتثال للفقرة 6.6 من الشروط والأحكام التي تحظر استخدامنا للبطاقة أو أي حامل لبطاقة الائتمان الخاصة بالأعمال عبر أي جهاز نقطة بيع (SOP) مملوكة لنا أو نديرها. كما نؤكد أننا لسنا ولم نكن مفلسين على الإطلاق، وأنه لا يوجد حالياً أية إجراءات لإشهار الإفلاس أو وجود أي إجراءات ذات صلة مقيدة ضدنا.
ونفوض البنك بموجب هذا التصريح طلب تقرير المعلومات الائتمانية من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (أو أي مؤسسة تخلفها أو وكالة ائتمان مرجعية أخرى مناسبة)، كما نفوض البنك تقديم تقرير المعلومات الائتمانية إلى: (أ) أي عضو من أعضاء مجموعة الشركات التابعة لبنك أبوظبي الأول، (ب) أي مستشار من مستشاري البنك المؤهلين والخاضعين لمعايير السرية المتبعة في البنك، (ج) أي مكتب أو وكالة ائتمان مرجعية.
DECLARATION
We hereby confirm that all information provided to First Abu Dhabi Bank PJSC("Bank") in support of this application is true, accurate and not misleading in any way. We acknowledge that the information provided will form the basis of the Bank's decision to issue a business credit card and that the Bank is entitled at its absolute discretion to accept or reject this application without providing any reasons.
We acknowledge and agree that acceptance and use of business credit card will constitute our acknowledgment and acceptance of and agreement to be bound by the Bank's terms and conditions governing the business credit card.
We acknowledge and agree to comply with clause 6.6 the terms and conditions which forbids the use by us or any card holder of any business credit card in any point-of-sale (POS) terminal owned or managed by us.
We confirm that we are not and have never been insolvent and we hereby warrant that there are currently no insolvency or equivalent proceeding commenced against us.
We hereby authorize the Bank to request a credit information report from the El Etihad Credit Bureau (or any successor organisation or other appropriate credit reference agency) and we hereby authorise the Bank to disclose the credit information report to: (a) any member of the First Abu Dhabi Bank group of companies (b) any professional advisor of the Bank who is under a duty of confidentiality to the Bank (c) authorised credit reference agency or credit bureau.
For and on behalf of the company
DECLARATION
We hereby confirm that all information provided to First Abu Dhabi Bank PJSC ("Bank") in support of this application is true, accurate and not misleading in any way. We acknowledge that the information provided will form the basis of the Bank's decision in granting the loan.
We confirm that we are not and have never been insolvent and we hereby warrant that there are currently no insolvency or equivalent proceedings commenced against us.
We hereby authorize the Bank to request a credit information report from the Al Etihad Credit Bureau (or any successor organisation or other appropriate credit reference agency) and we hereby authorise the Bank to disclose the credit information report to: (a) any member of the First Abu Dhabi Bank group of companies (b) any professional advisor of the Bank who is under a duty of confidentiality to the Bank (c) authorised credit reference agency or credit bureau (e) as required by law, government or regulatory authority or by Court order.
For and on behalf of the company
تصريح
نؤكد بموجب هذا التصريح أن كافة المعلومات المقدمة إلى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع والخاصة بهذا الطلب هي معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضللة بأي شكل من الأشكال. ونقر بأن هذه المعلومات ستشكل الأساس الذي يعتمد عليه البنك في اتخاذ قرار منح القرض. كما نؤكد أننا لسنا ولم نكن مفلسين على الإطلاق، وأنه لا يوجد حالياً أية إجراءات لإشهار الإفلاس أو إجراءات ذات صلة مقيدة ضدنا.
ونفوض البنك بموجب هذا التصريح طلب تقرير المعلومات الائتمانية من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (أو أي مؤسسة تخلفها أو وكالة ائتمان مرجعية أخرى مناسبة)، كما نفوض البنك تقديم تقرير المعلومات الائتمانية إلى: (أ) أي عضو من أعضاء مجموعة الشركات التابعة لبنك أبوظبي الأول، (ب) أي مستشار من مستشاري البنك المؤهلين والخاضعين لمعايير السرية المتبعة لدى البنك، (ج) أي مكتب أو وكالة ائتمان مرجعية (ه) الهيئات الحكومية أو التنظيمية أو في حال ورود أمر محكمة، وفقاً لما يقتضيه القانون.
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