
 قاصر حساب  - ضمان إقرار

INDEMNITY FORM – MINOR

 
Details of the Minor  المعلومات الخاصة بالقاصر  

 Name of the Minorالقاصر –إسم العميل 

Investor Numberرقم المستثمر

Client ID العميلرقم 

 Details of the Legal Guardian       المعلومات الخاصة بالوصي 

Guardian Nameإسم الوصي

Emirates NBD Bank Account Numberرقم الحساب البنكي

السلطة القانونية والوصاية  لدينا/ أن لدي نقر/نحن الموقعين أدناه، أقر/ أنا 

 نؤكد/ الكاملة لفتح حساب وساطة بالنيابة عن القاصر المذكورأعاله وأؤكد

شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق التعليمات ل نعطي/سوف أعطي أننا/أنني

 .األوراق المالية نيابة عن القاصر المذكور م فيما يتعلق بشراء وبيع.م.المالية ذ

 لدينا/ لدي التي تجرى البيع والشراء صفقاتنوافق على تسوية جميع / أوافق

البنكي مع بنك اإلمارات دبي  حسابنا/ على حساب القاصر من خالل حسابي

 .الوطني المذكورة أعاله

 ضمان أوافق على حساب وأناالنحن نوافق على االلتزام ببنود اتفاقية فتح / انا

تسوية شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية ذ م م  عن أي رسوم أو 

شراء وبيع باخذ التعليمات مني ل تكاليف مرتبطة بفتح هذا الحساب أوفيما يتعلق

 .األوراق المالية من خالل الحساب المذكور

راق الوصاية خة عن الوكالة أو أوفي حال كان الوصي غير األب يرجى إضافة نس*

 .المعتمدة من كاتب العدل

.نؤكد أن جميع المعلومات المبينة أعاله صحيحة و دقيقة/ أوكد

I/We the undersigned, confirm that I have full legal authority as a 

guardian to open a brokerage account for the above mentioned minor 

and I confirm that I will be solely giving instructions to Emirates NBD 

Securities LLC with regards to the purchase and sale of securities on 

behalf of the minor.  

I/We agree to settle all trades Buy & Sell conducted in the account of the 

minor through my Bank Account held with Emirates NBD mentioned 

above. 

I/We agree to be bound by the terms of the account opening agreement 

and I agree to fully indemnify Emirates NBD Securities LLC of and from 

any and all liabilities whatsoever which they may incur as a result of 

opening this brokerage account or in taking instructions from me as 

regards to the purchase and sale of securities for such account. 

I/We confirm the above information given is true and complete.  

 Guardian Name إسم الوصي

 Guardian Signature توقيع الوصي

   For Official Use Only لإلستعمال الرسمي فقط 

Customer Care Center 

Signature VerifiedDate request received 

Back office Operations 

Outstanding in Bank Account Status of Bank Account 

Date Application Processed

Comments 

Date التاريخ 
 

For any queries, please contact our Customer Care Center on  +971 600 52 3434

or email us at: ENBDSCCC@emiratesnbd.com
للمزيد من اإلستفسارات يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على 3434 52 600 971+ 

  ENBDSCCC@emiratesnbd.com او عبر البريد اإللكتروني




