
Dear valued customer,

As part of ongoing efforts to serve you better, we are updating our customer contact details. Please fill up this form to ensure uninterrupted updates on 

your financial activities, changes to Bank policies and procedures as well as the latest in promotions and offers. Thank you.

Branch Date
D D M M Y Y

IBAN number CIF number

Personal Details * (complete the form in capital letters)

Name 
(as per passport)

First Name Middle Name Last Name

Mother’s maiden name Date of birth
D D M M Y Y

Nationality

Passport no. Expiry date Issued at
D D M M Y Y

Emirates ID no. Expiry date
D D M M Y Y

Visa no. Expiry date
D D M M Y Y

* Please submit your self attested passport copy as proof.

Contact Details**

Residential Address in UAE / Country of Residence (for non-residents)

Building name Flat number / Villa number

Street name City

PO Box Country / Emirate

Nearest landmark

Telephone (Res) Mobile

Telephone (Office) Telephone (Home country)

E-mail address

** Kindly submit a self attested copy of either your utility bill/ credit card bill/ Bank statement/ tenancy contract / letter from employer as proof.

Acknowledgement / Declaration

I hereby undertake that all information provided herein above is true and correct. In case any changes are made on my personal or contact details, I shall 

inform the Bank of such changes immediately and hereby absolve the Bank from any responsibility should I not receive any notification with regard to 

my account(s) with the Bank that was sent to the above mentioned address.

Signature of the Account Holder* Date

D D M M Y Y

For details, call 8008 NBF (623) or visit our website at www.nbf.ae

Kindly handover the completed form to any of our branches

Have you 
updated your contact details?



عميلنا العزيز, 

كجزء من جهودنا المتواصلة لخدمتكم بشكل أفضل, نقوم بتحديث المعلومات الشخصية لعمالئنا. نرجو منكم ملء النموذج لنضمن وصول تحديثات حسابك بشكل منتظم غير 
متقطع لتضلو متطلعين على آخر معامالتكم المالية و كشوفات الحسابات و أية تغييرات باألنظمة و اإلجراءات في البنك باإلضافة إلى آخر الحمالت و العروض. نشكر لكم تعاونكم.

 التاريخالفرع
سنة شهريوم

IBAN رقمCIF رقم

البيانات الشخصية *

االسم  
االسم االخير االسم الوسطاالسم األول) حسب جواز السفر (

تاريخ الميالداسم األم قبل الزواج
سنة شهريوم

الجنسية

محل االصدارتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر 
سنة شهريوم

تاريخ االنتهاءرقم هوية االمارت
سنة شهريوم

تاريخ االنتهاءرقم التأشيرة
سنة شهريوم

* يرجى تقديم نسخة جواز سفر مصدقة من قبلك كدليل على البيانات.  

بيانات االتصال **

عنوان االقامة في ا ع م / بلد االقامة ) لغير المقيمين ( 

رقم الشقة / رقم الفيال إسم المبنى

القطر  / االمارةاسم الشارع

المدينةص.ب

أقرب معلم معروف

رقم الهاتف المتحركرقم الهاتف ) االقامة (  

رقم هاتف ) الوطن ( رقم هاتف المكتب

عنوان البريد االلكتروني 

** يرجى تقديم نسخة مصدقة من قبلك عن فاتورة استهالكية / فاتورة بطاقة اإلئتمانية / كشف حساب البنك / عقد اإليجار / خطاب من صاحب العمل ; كدليل على هذا التعديل.

إقرار / إعالن

بموجبه أقر بأن جميع المعلومات المقدمة في هذا المستند صحيحة و حقيقية. في حال حدوث أي تغييرات في المعلومات الشخصية الخاصة بي أو عناوين االتصال التي وفرتها للبنك 
فسوف أقوم في الحال بإبالغ البنك بهذه التغييرات كما أبرىء ذمة البنك من أية مسؤولية تتعلق باالشعارات التي أصدرها البنك وفقًا للمعلومات المدرجة اعاله ولم أستلمها عن 

حسابي / حساباتي لدى البنك.

التاريخ توقيع صاحب الحساب*
سنةشهر  يوم 

هل قمت
بـتـحــديــث بــيـــانــــاتـــك الـــشـــخصية؟ 

www.nbf.ae 8008للتفاصيل، يرجى االتصال على الرقم                          ، أو زيارة أقرب فرع لبنك الفجيرة الوطني، أو الموقع اإللكتروني NBF )623(

الرجاء ملء هذا النموذج و تسليمه الى أي فرع من فروعنا


