طلب تغيير توقيع
Signature Changing Request
رقم الفرع

اسم الفرع

Branch No.

Branch Name

التاريخ
Date
اسم صاحب الحساب
Account Owner Name
اسم صاحب التوقيع
Signature Owner Name

تغيير التوقيع سيكون على الحسابات التالية أرقامها

Changing signature will be applied on the following accounts
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سبب تغيير التوقيع
Reason to change
signature

التوقيع الجديد

New Signature

إقرار
أقر بصحة مستندات فتح الحساب بتوقيعي قبل التعديل وكذا كافة القيود الدائنة والمدينة
 طلبات إصدار: والمعامالت المصرفية التي تمت عليه وتشمل على سبيل المثال ال الحصر
وتسلم الشيكات وإصدار وتسليم بطاقات الصراف اآللي وأية قروض أو تسهيالت إئتمانية
 وأنني أقر كذلك بعدم إطالقي شيكات, حصلت عليها من البنك ونفاذها جميعاً في مواجهتي
 وفي حال, للتداول بتوقيعي القديم وأتعهد بعدم إطالق أي شيكات للتداول بتوقيعي السابق
فإن للبنك الحق المطلق في صرفها, ورود شيكات مسحوبة منا على الحساب بالتوقيع القديم
 وذلك دون, من الحساب أو رفضها لعدم ظهور التوقيع القديم وقت تقديم الشيك له للصرف
 بل ومسئوليتي,أدنى مسئولية على البنك أو أي من موظفيه ويخضع ذلك تبعاً لتقدير البنك
الكاملة مالياً وأدبياً وجنائياً أمام الغير وجهات التحقيق والقضاء عن رد أي شيك بسبب عدم
مطابقة التوقيع وقت تقديم الشيك للبنك للصرف والمطلق للتداول من قبلي قبل تاريخ طلبي
.تعديل شكل توقيعي لدى البنك

Notes:
• The new signature is considered valid from the date of receiving this form by the
branch
• Kindly attach photocopy of the personal identification Government IDs duly
signed by the cardholders.

Signature

التوقيع

Branch Nom
Date

رقم الفرع
التاريخ

code

التوقيع الجديد

New Signature

:مالحظات
.• التوقيع الجديد يعتبر نافذاً من تاريخ استالم طلب تغيير التوقيع بالفرع
.• نأمل إرفاق صورة من إثبات الهوية الشخصية موقعة من حاملها

Branch Name

 الكودName

اسم الفرع

اإلسم

المصادقة علي التوقيع
Signature Verification

)2019-01( - 1479 منشآت

Decleration
I hereby acknowledge the authenticity of my signature on my account opening
documents, before this new adjustment in my signature, and all the credit
and debit transactions, and banking transactions effected previously on my
account which include, but is not limited to, requests for issuing and receiving
checks, issuing and receiving ATM cards, and any loans or credit facilities that I
obtained from the bank, as all being valid and accepted by me. I hereby certify
that I have not issued checks under circulation which bear my old signature,
and undertake not to issue any check under my old signature from now on.
In case of the existence of drawn check(s) bearing my old signature, the bank
has the absolute right to deduct them from my account or reject the check(s),
without any responsibility on the bank or its employees and is subject to the
bank’s judgment. In fact, I acknowledge full responsibility financially, morally
and legally before others and/or before any judicial or investigative authority
in connection with the rejection of any check(s) which bears a signature not
matching with my current signature at the time of presenting the check and
before the date of my request to change my signature with the bank.

