
Undertaking and Approval for Obtaining and 

Disclosing Information 

 

 و كشف المعلومات حصولتعهد و موافقة ل
 
 

  

I, the undersigned, holder of UAE National ID number as 

shown below, hereby agree and authorize AMEX (Middle 

East) B.S.C (c) (“AEME”) to carry out the following from 

time to time at their discretion: 

 

- Obtain, verify and disclose any financial, legal or credit 

information relating to me, including any information 

pertaining to my address, telephones or utility bills, or 

any other information which is or may be included in a 

credit information report, including information 

obtained from any third parties such as any 

governmental or semi-governmental authorities, 

organizations, companies, credit bureaus (including Al 

Etihad Credit Bureau) or  service providers such as 

electricity, water and telecommunication companies, or 

any other person or entity as required, whether inside 

the UAE or abroad. 

 

- Obtain, request, transfer and disclose any financial, 

legal or credit information relating to me to and 

between its branches (whether inside the UAE or 

abroad), subsidiaries, affiliates, representative offices, 

agents, and any third parties selected by AEME, 

wherever situated, for private use, including for use in 

connection with the provision of any products or 

services to me and for data processing, statistical and 

risk analysis purposes.  

 

- Carry out the above and use any or all of the 

information obtained at their discretion for the purpose 

of determining or granting me any facilities or any 

other services offered by AEME, or to use this 

information for the purpose of assessing my credit 

position or collect any amounts payable to AEME as 

may be applicable from time to time. 

 

 

 أوافق أدناه، المبين إماراتية هوية رقم حامل أدناه، الموقع أنا،
ش.م.ب (م) ("أميكس")  )األوسط الشرق( ميكسأ شركة وأخول

 :حسب تقديرهابللقيام التالي من وقخآل تر 
 

 
الحصول على و الكشف عن أي معلومات مالية، قانونية أو    -

ائتمانية الخاصة بي، بما في ذلك أي معلومات ترتبط بعنوان، 
تلفون، أو فواتير الخدمات الخاصة بي، أو أي معلومات 

، ائتمانيةلمعلومات تقرير أخرى التي يضمنها أو قد يضمنها 
ثالثة مثل أي بما في ذلك معلومات تم تحصيلها من أطراف 

دوائر شركات، شبه حكومية، منظمات،  سلطات حكومية أو
أو  (منها االتحاد للمعلومات االئتمانية) االئتمانيةالمعلومات 

مي الخدمات كالكهرباء أو الماء أو شركات  ، االتصاالتمقد
لزم األمر، سواء من داخل يان آخر كما أو أي شخص أو ك

 خارجها.اإلمارات العربية المتحدة أو من 
 
 
 مالية، معلومات الحصول على، طلب، نقل و كشف عن أي   -

 منمن و إلى فروعه (سواء  بي الخاصة ائتمانية أو قانونية
)، شركاتها خارجها من أو المتحدة العربية اإلمارات داخل

، و هاوكالءتمثيلية،  هاالتابعة، الشركات المتصلة بها، مكاتب
أميكس، أينما يقعون، أي أطراف ثالثة مختارة من قبل 

الستخدامهم الخاص، بما فيه ذلك االالتخدام من أجل توفير 
ت أو الخدمات إلي و من أجل أغراض معالجة  المنتجا

 البيو ا ،تانالتحليالت اإلحصائية و تحليالت المخاطر.
 

 
القيام بالمذكور أعاله و استعمال أي أو كل المعلومات التي تم   -

رها لغرض تحديد أو توفير أي تقدي بحسبالحصول عليها 
تسهيالت أو أي خدمات موفرة من قبل أميكس، أو الستعمال هذه 
المعلومات لغرض تقييم وضعي االئتماني أو تحصيل أي مبالغ 

 .آلخر وقت من ينطبق األمر كماواجب دفعه إلى أميكس 
 
 
 

 
 

  

Signature:________________________________ 

Name:___________________________________ 

UAE National ID:__________________________ 

Date:____________________________________ 

 التوقيع:________________________________

 االسم:_________________________________

 رقم الهوية االماراتية:________________________

 تاريخ:_________________________________

_ _  _  _  _ _  _ _  _ _ _  _ _   _ _  _ _  _ _ _  _  _ _   _ _  _ _   _  _ _  _ _ _  _ _  _ _   _  _ _  _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ 
For AEME Use only:    

 
Application number (for new customer)___________________________________________________________ 
Client number (for existing customer)_____________________________________________________________ 


