بنك صاىرات ايران

طلب فتح حساب شخصي

Bank Saderat Iran

ATM
ATION Account Opening Application- Personal
Doha - Qatar

Branch

فرع

 لمساعدتنا في تهيئة طلبك يرجى تعبئة هذا النموذج بشكل صحيح وفقا ً للتعليمات أدناه، شكرا ﻹختيارك لبنك صادرات ايران
Thank you for choosing Bank Saderat Iran. To help us process your request, please fill this form correctly as per the instructions below

Current account

Type of Account
اﻻسم العائلة

حساب جاري

اﻻسم الثالث
First Name

Full Name :
الجنسيه

الجنس

ذكر

Gender

Male

حالة اﻻقامة

مقيم

Resident Status

Resident

أنثي
Female

QID Number

الرقم
NO.

حالة الوظيفة
Job Status

موظف
Employee
عمل خاص
Self Employed

اسم المستقدم
Employer Name
ﻻ أعمل
Unemployed

رقم الشقه
Unit No.
رقم المنطقة
Zone No.

رقم المبني
Building No.
اسم المنطقة
Zone Name

العنوان
Address
رقم اﻻتصال
Contact No.

تاريخ اﻻصدار
Date of Issue

الجوال
Mobile

رقم الشارع
Street No.

الهاتف
Phone No.

For Minor Account only :
رقم البطاقة الشخصية للوصي
Guardian QID NO.
Specimen Signature

Third Name

: اﻻسم بالكامل
Surname

تاريخ الميﻼد

مكان الميﻼد

Date of Birth

Place of Birth

غيرمقيم

رقم التأشيرةة

Non Resident

Visa No.

تاريخ اﻻنتهاء
Date of Expiry

طالب
Student

نوع الحساب

اﻻسم اﻻول

رقم البطاقة الشخصية

جواز السفر
Passport

حساب توفير

اﻻسم الثاني
Second Name

Nationality

Saving account

بلد اﻻصدار
Place of Issue

ربة منزل
Housewife

المهنة
Profession
متقاعد
مالك العمل
Retired
Business Owner

اسم الشارع
Street Name
صندوق البريد
P.O Box

رقم الكهرباء
Electrecity No.

البريد اﻻلكتروني
Email Address
: للحساب القصر فقط

اسم الوصي
Guardian Name
نموذج التوقيع

Declaration

إعﻼن

I acknowledge that all the above أقر أن بيانات المذكورة أعﻼه صحيحة و أننى
informations are accurate and I have قرأت و وافقت على جميع الشروط والبنود
الواردة خلف هذا الطلب
read and agreed for all terms and
conditions on the overleaf of this
application.
التاريخ
Date

التـــــــــــوقيع
Signature

For Bank use only :
Opened Account No.

Customer No. (BRN)

: ﻻستخدام البنك فقط
رقم فتح الحساب

رقم العميل

Verified by Customer Service Dept.
تم التحقق من قبل قسم خدمة العمﻼء

Approved by Manager / Assistant Manager
 مساعد المدير/ معتمد من المدير

التوقيع
Signature

التوقيع
Signature

التاريخ
Date

التاريخ
Date

