
ملخص االئتمان

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البيانات

103413861رمز الشخص لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

IND11_002رقم الشخص لدى مزود البيانات

---اللقب

17 يونيو GELLERC022020االسم االخير

17 يونيو MONICAC022020االسم األول

17 يونيو MONICA GELLERC022020االسم الكامل

---االسم األخير باللغة العربية

---االسم األول باللغة العربية

---االسم الكامل باللغة العربية

ىالجنس ث ن 17 يونيو C022020أ

17 يونيو 10C022020 مايو 1995تاريخ الميالد

دالجنسية هن ل 17 يونيو C022020ا

---مقيم

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البياناتاالسم الكامل

MONICA GELLERC022020 17 يونيو

البيانات السابقة

MONICAGELLERC022020 17 يونيو

MONICAGELLERB012020 17 يونيو

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البياناتالجنس

17 يونيو C022020أنثى

البيانات السابقة

17 يونيو C022020غير معروف

17 يونيو B012020غير معروف

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البياناتتاريخ الميالد

17 يونيو 10C022020 مايو 1995

البيانات السابقة

17 يونيو 10B012020 مايو 1995

558

لدى العميل عقد أو طلب تسهيالت واحد على األقل، تّم
التبليغ عن ارتباطه بنشاطات مشبوهة

إجمالي المبالغ المتبقية: -
إجمالي المتأخرات: -
عدد العقود المتعثرة: -

معلومات العميل
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تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتتاريخ االنتهاءالرقمنوع الوثيقة

17 يونيو 10C022020 أكتوبر MG00012024جواز السفر

البيانات السابقة

09 سبتمبر A-E21051950-B012019جواز السفر

تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتالرقمنوع الوثيقة

17 يونيو 5C022020-1005199-1995-784بطاقة الهوية االماراتية

البيانات السابقة

25 فبراير 5B012020-1007199-1995-784بطاقة الهوية االماراتية

تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناترقم قطعة األرضصندوق البريداالمارةالعنوان بالعربيالعنوان باالنكليزينوع العنوان

17 يونيو C022020--أبو ظبي--العنوان

تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتعناوين التواصلنوع االتصال

02 فبراير SUVARNAR@AECB.GOV.AEC032020البريد اإللكتروني

تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتعناوين التواصلنوع االتصال

17 يونيو 0502370496C022020رقم الهاتف المتحرك

البيانات السابقة

06 مايو 8743878743B052020رقم الهاتف المتحرك

25 فبراير 10051995B012020رقم الهاتف المتحرك

02 فبراير C032020+971 50 2370496رقم الهاتف المتحرك

09 سبتمبر 9876555B012019رقم الهاتف المتحرك

إن البيانات والمعلومات الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية أو المستخدمة في احتساب التقييم االئتماني تم تزويدها وتجميعها من مصادر وأطراف مختلفة استنادا للقانون االتحادي االماراتي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات االئتمانية. وإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية
ليست مسؤولة عن دقة أو اكتمال تلك البيانات أو المعلومات، وال تعطي الشركة أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من مكونات تقرير المعلومات االئتمانية أو التقييم االئتماني. وبناء على ذلك، فإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لن تكون مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار،
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تنتج عن استخدام تقرير المعلومات االئتمانية أو التقييم االئتماني. إن تقرير المعلومات االئتمانية والتقييم االئتماني ال يعبران عن رأي شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية، وأن قرار منح أو زيادة أو تمديد أية تسهيالت ائتمانية أو تعديل شروطها

وأحكامها يبقى متروكا للجهة التي تقدم الخدمات االئتمانية.

الهوية

العناوين

عناوين التواصل
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