Account Opening
Retail Clients – Account Opening Supporting Documents
1.
2.
3.
4.
5.

Copy of valid passport.
Copy of valid Residential Visa (For UAE Residents).
Copy of UAE Family Book/Marsoom (For UAE Nationals Only).
Copy of valid National EID (Both sides).
IBAN Certificate issued by the client’s bank (The certificate must be dated & stamped if not, it will be rejected by
market). The same is for crediting shares cash dividends.

Plus, specific documentation depending on:
If a Minor (below 21 years):
 Copy of Valid Passport, EID and residential Visa of the guardian (If Father).
 In case of a guardian other than the Father, a true copy of guardianship order issued by the court shall be provided.
If a Representative:
 A Copy of a duly authenticated and valid Power of Attorney must be provided with a copy of representative’s EID
and passport.
 A Power of Attorney issued from other countries must be authenticated by the official authorities and the UAE
embassy in those countries.
For any inquiries related to the Account Opening,please contact the customer services department:
Tel / Abu Dhabi: +971 2 494 2777
Tel / Dubai : +971 4 490 4900
E-mail: cs@intlsecurities.ae
Address: Al Bateen Towers, C2 Tower, P.O.Box 107077, Abu Dhabi, UAE

األفراد
. نسخة من جواز السفر سارى المفعول. 1
.) نسخة من تأشيرة اإلقامة سارية المفعول (للمقيمين فى دولة االمارات العربية المتحدة. 2
.) المرسوم (لمواطنى دولة االمارات العربية المتحدة/  نسخة من خالصة القيد.3
.) نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول (للمواطنين والمقيمين فى دولة االمارات العربية المتحدة.4
. وذلك بغرض تحويل التوزيعات النقدية، ( صادرة من البنكIBAN(  شهادة برقم الحساب المصرفى. 5
)(يرجى مراعاة أن تكون الشهادة مؤرخة و مختومة وإال فإنه سوف يتم رفضها من قبل السوق
: وثائق إضافية ت ُطلب فى حال
)  سنه21 (تحت سن:القاصر
) نسخة من جواز السفر وتأشيرة األقامة وبطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لألب (حال كون الوصى هو االب
.يجب إرفاق نسخة عن أمر الوصاية الصادر من المحكمة،  فى حال وجود وصى غير األب
:الوكيل
. يجب إرفاق نسخة من الوكالة مصدقة حسب األصول وسارية المفعول مع نسخة من ال هوية الوطنية وجواز السفر للوكيل
. يجب تصديق الوكالة لدى الجهات المختصة وسفارة االمارات العربية المتحدة فى تلك الدول، للوكاالت الصادرة خارج الدولة

فى حال وجود اى استفسارات تتعلق بفتح الحساب يرجى التواصل مع ادارة خدمة العمالء من خالل
+971 2 494 2777: رئيسي ابو ظبي/ هاتف
+971 4 590 5900: فرع دبي/ هاتف
cs@intlsecurities.ae: البريد االلكترونى
.االمارات العربية المتحدة, ابو ظبي, 107077  صندوق بريد,2  برج رقم سى, ابراج البطين: العنوان
Note: Originals of all the above documents must be submitted for viewing and verification.
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