ّ
التحقق من بياناته من شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية
موافقة العميل على

Etihad Credit Bureau Consent

I hereby apply for Approval In-Principle from Noor Bank (the Bank) for account
facility and declare that the information provided to the Bank in support of my
application is current, true and correct.

اتقدم بموجبه بطلب موافقة من حيث المبدأ من نور بنك (ويشار إليه فيما يلي "بالبنك") على تسهيالت
.مصرفية وأتعهد وأصرح بأن المعلومات المقدمة للبنك دعم ًا لطلبي هي حالية وحقيقية وصحيحة
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2.

I acknowledge and agree that the Bank is entitled in its absolute discretion to
accept or reject my application if the information provided by me in support of
my application for Approval In-Principle is incorrect or without assigning any
reason whatsoever.

 قبول أو رفض طلبي دون أبداء أي أسباب لذلك إذا، وفق ًا لحريته المطلقة،أقر وأوافق بأنه يحق للبنك
.كانت المعلومات التي قدمتها دعم ًا لطلبي للموافقة من حيث المبدأ غير صحيحة أو غير تامة
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3.

My application account facility is or will be subject to Noor Bank’s banking
services General Terms and Conditions where those Terms and Conditions
specifically relevant to the facility applied for.

يخضع طلب التسهيالت المصرفية الذي قدمته للبنك للشروط واألحكام العامة للحسابات
والخدمات المصرفية للبنك وكذلك الشروط واألحكام التي تُ طبيق بشكل خاص على التسهيالت
.المصرفية التي تقدمت بطلبها
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4.

The Bank can still reject my application for the facility based on their due
diligence even after the Approval In-Principle is given.

يحق للبنك رفض طلبي للحصول على التسهيالت المصرفية اعتماد ًا على اجراءات بذل العناية
.الواجبة حتى بعد منح الموافقة من حيث المبدأ
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5.

The account number which is provided by the Bank to me will be a
non-transactional account, and the account will not be open until I have met
the designated Bank representative and provided the required documents as
per the Bank’s General Terms and Conditions. Until the account is made fully
operational by Bank, I will not conduct any transactions relating to the account.
In the event I fail to meet with Bank’s representative within designated time for
this purpose, Bank reserves the right to close the account.

يكون رقم الحساب المصرفي الذي سيقدمه البنك لي لحساب غير مخصص لتنفيذ المعامالت ولن يتم
المعين وتقديمي للمستندات المطلوبة له وفق ًا
ُ فتح الحساب المصرفي حتى مقابلتي بممثل البنك
 وإلى حين تفعيل تنفيذ المعامالت.للشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية للبنك
 وفي حال عدم تمكني من. أتعهد بعدم تنفيذ أي معامالت على صلة بالحساب،في الحساب بالكامل
. يحتفظ البنك بحق غلق الحساب المصرفي،مقابلة ممثل البنك المعين خالل المدة المحددة
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6.

I irrevocably authorise the Bank to verify the information provided by me in
support of my application from whatever source(s), to conduct reference checks
against appropriate databases or screening lists, including relevant Credit
Bureau checks, as it deems appropriate to verify my credentials and assess my
credit worthiness and risk appropriateness.

ّ
التحقق من المعلومات التي قدمتها دعم ًا لطلبي
أفوض البنك بشكل ال يمكن الرجوع فيه في
مصادر وذلك ألغراض إجراء التحقق المرجعي مقابل قواعد البيانات وقوائم الفحص/من أي مصدر
المناسبة بما في ذلك التحقق من مكاتب المعلومات االئتمانية والتي يرى بأنها مناسبة للتحقق من
.أوراق تأهلي وتقييم المالءة المالية ودرجة تحمل المخاطر
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7.

Telephone calls made to me by the Bank or by me to the Bank concerning
my application may be recorded by the Bank and that such recording may be
submitted as evidence in any proceedings.

كما يجوز للبنك تسجيل المكالمات الهاتفية التي يجريها البنك معي على صلة بطلبي ويجوز له
.تقديم ذلك التسجيل كدليل في أي إجراءات قانونية
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