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Customer Information

Section 2 – NOT A US CITIZEN

معلومات العميل: 

القسم 2   لست مواطنًا أمريكيًا

      إقرار اإلمتثال الضريبي االمريكي

Customer Name:

Customer Address:

Country of Residence:

Contact No. :   Email Address:

Are you a US Citizen/US Green Card holder/US Resident?

Nationality:  Do you have any other Nationality/Residency?

Do you have a Social Security No.?

Are you Required to Pay Taxes?

Customer Declaration:

I the undersigned hereby declare that I am not a US Citizen/US Green Card 
holder or US Resident and I exempt the bank from any responsibility if the 
information are not true and I shall be fully responsible for any result which 
may occur due to not revealing any information required.

Signature: التوقيع:

إسم العميل: 

عنوان العميل: 

الدولة التي يقيم فيها العميل: 

البريد اإللكتروني:  رقم االتصال:   

هل أنت مواطن أمريكي/حتمل بطاقة اإلقامة )جرين كارد(/مقيم يف الواليات املتحدة؟

هل لديك أية جنسية/إقامة أخرى؟ اجلنسية:   

هل حتمل رقم ضمان اجتماعي؟

هل أنت مطالب بدفع الضرائب؟ 

أنا املوقع أدناه:
)جرين  األمريكية  اإلقامة  بطاقة  أحمل  أمريكيًا/وال  مواطنًا  لست  بأنني  مبوجبه  أقر 
كارد(/ ولست مقيمًا يف الواليات املتحدة، وإنني أبرئ املصرف من أية مسؤولية عن أية 
تنتج عن عدم اإلفصاح عن  التي قد  املسؤولية  كامل  معلومات غير صحيحة، وأحتمل 

املعلومات املطلوبة.
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ال
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No

No

FATCA  Declaration Form 

Customer Declaration إقرار العميل: 
I, the undersigned, hereby declare that the information provided in this form 
is accurate, up-to-date and complete, and I undertake to exempt the bank 
from any responsibility if the above given information are not true.

I hereby understands that the bank shall abide with all laws of UAE for 
privacy of stored information including without limitation my account(s)  
details, account activity and account transactions and any other information 
and shall ensure to take a proper security for non-disclosure of the same, 
despite what is mentioned above ,I do hereby authorize and allow the 
bank to reveal any required information to FATCA( Foreign Account Tax 
Compliance Act), IRS ( Internal Revenue Service ) or any other department 
with regards to FATCA & Taxes collection, and to debit my account any 
amounts due to any official department / governmental.

By signing on this form I acknowledge that I have full knowledge that Now, 
in all countries, failure to report a foreign account or income in that account 
constitutes criminal activity.

Signature: التوقيع:

دقيقة  النموذج  هذا  املذكورة يف  املعلومات  بأن جميع  هذا  أقر مبوجب  أدناه،  املوقع  أنا 
وحديثة وكاملة، وأتعهد بإبراء املصرف من أية مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أي من 

املعلومات املقدمة. 
العربية  التزام املصرف بكافة قوانني دولة اإلمارات  أدرك ضرورة  بأني  أقر مبوجب هذا 
ال  املثال  سبيل  على  فيها،  مبا  لديه  املخزنة  املعلومات  خصوصية  حيث  من  املتحدة 
احلصر، تفاصيل حسابي )حساباتي(، ونشاط حسابي، وحركات حسابي، وأية معلومات 
أخرى، والتعهد باتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة لعدم اإلفصاح عنها، على الرغم مما 
أية  عن  اإلفصاح  احلق يف  وأمنحه  املصرف  أفوض  بأنني  أقر مبوجبه  وإني  أعاله،  ذكر 
مكتب  أو   ،)FATCA( األجنبية  للحسابات  الضريبي  االلتزام  قانون  يتطلبها  معلومات 
أية دائرة أخرى ذات صلة بقانون االلتزام الضريبي  أو   )IRS( ضريبة الدخل األمريكي
للحسابات األجنبية وجمع الضرائب، وخصم أية مبالغ من حسابي تقتضيها أية دائرة 

رسمية أو حكومية. 
وبالتوقيع على هذا النموذج، أقر مبعرفتي التامة بأنه يف كافة البلدان، أصبح عدم اإلبالغ 

عن حساب أجنبي أو دخل يف احلساب يعتبر نشاطًا إجراميًا. 

Are you a US CITIZEN? Yes         If yes please fill the below form

No If you are not a US Citizen please sign below Section 2

هل أنت مواطن أمريكي؟  نعم          يف حال كانت اإلجابة نعم ، يرجى ملء النموذج أدناه
يف حال كانت اإلجابة ال، يرجى التوقيع حتت القسم 2 ال 
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