
Authorized Signature(s):

To The Manager

Branch

My / Our Account Number

With your Branch

إلى مدير

الفرع:

رقم حسابي/حسابنا:

لدى فرع:

:Please Provide me with the Following Service(s)الرجاء تزويدي بالخدمة/الخدمات التالية:

For Bank Use Onlyالستخدام المصرف فقط

Time Stamped

Copy of identification 
documents obtained

تم الحصول على 
نسخة من وثائق الهوية

Date :

طلب إعادة تنشيط حساب خامل

أعاله  الموضح  حسابي/حسابنا  فإن  المالية،  المعامالت  نشاط  عدم  بسبب 
في حالة غير نشطة ا�ن وتم حفظه بواسطة المصرف تحت تدقيق خاص.

لذلك ولكي أتمكن/نتمكن من تشغيل الحساب بطريقة عادية، أرجو/نرجو 
منكم تنشيط الحساب بأسرع فرصة ممكنة.

 مرفق طي نسخة من مستند تعريف هوية سارية المفعول بدولة اªمارات 
العربية المتحدة،( رخصة قيادة / بطاقة عمل / جواز سفر / رخصة تجارية ) 

ذلك لتكملة مستنداتكم.

وعنواني/عنواننا البريدي الحالي، (بما في ذلك أرقام الهواتف)، كما يلي

وتفضلوا بقبول فائق اªحترام

اسم العميل:

المفوض بالتوقيع

REQUEST TO ACTIVATE A DORMANT ACCOUNT

Due to no financial transactions, my/our above account is currently in 
dormant status and has been kept under special scrutiny by Ajman 
Bank.

Therefore, in order for me/us to operate the account in normal manner,
I/We request you to please activate the account with immediate effect.

A copy of valid identification document (UAE driving license / Labour 
Card /Passport /Trade License) is provided for your records.

My/Our current postal address (including Telephone Nos.) is as under

Thanking you,

Customer Name:

Customer Service Manager

Signature(s) 
verified

Customer identity 
checked

Teller Service Manager

Checked by Concurred by

تم التحقق من التوقيع وقت الختم
(التوقيعات)

تم فحص هوية العميل

وافق من قبلفحص بواسطة

مدير خدمة العمالء مدير خدمة الصراف

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف 
المركــزي اªماراتــي لممارســة ا«عمــال والخدمــات المصرفيــة. جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة اªســالمية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل 

.www.ajmanbank.ae عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع

Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and authorized by the Central Bank of 
the UAE to carry out banking business and services. All our products and services are Shari’ah 
complaint and approved by our Internal Shari’ah Supervision Committee. For details on 
approval, kindly visit www.ajmanbank.ae


