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Customer Name اسم العميل

Account Number 1 رقم الحساب  1

Account Number 2 رقم الحساب  2

Account Number 3 رقم الحساب  3

Account Number 4 رقم الحساب  4

Account Number 5 رقم الحساب  5

MC-DD Number  رقم الشيك المصرفي مصدق-أمر دفع عند الطلب 

طلب تسوية األرصدة غير المطالب بها
Application for Settlement of Unclaimed Amount

 Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

Please refer to above mentioned list of Unclaimed Deposits /Accounts/
Manager Cheque (MC)/Demand Draft (DD) available with your Bank.

يرجى الرجوع الى القائمة المذكورة أعاله لإليداعات/ الحسابات أو شيك مصرفي 
مصدق/ أمر دفع عند الطلب غير المطالب بها والمتاحة لدى مصرفكم.

in the name of بإسم

The said account/MC-DD was not 
operated/ encashed due to the reason

لم يتم تشغيل الحساب المذكور أو صرف شيك 
مصرفي مصدق/ أمر دفع عند الطلب بسبب

I/We, in the capacity of Self/ Legal Heir / POA request for settlement of 
claim for account(s)/MC-DD held with your Bank.

أنا/ نحن، بصفتي الشخصية/ الوريث القانوني/ الوكيل نرجو تسوية مطالبة لحساب 
)حسابات(/ شيك مصرفي مصدق أو  أمر دفع عند الطلب المحتفظ بها لدى مصرفكم.

Request you to kindly issue يرجى التكرم بإصدار

MC in the name of 
and courier it to the below communication 
address.

_________________________________________________ شيك مصرفي مصدق بإسم 
 وإرساله  بواسطة البريد السريع الى

عنوان االتصال أدناه.

Telegraphic Transfer (TT)* in the name of _______________________________________________________________________ حوالة برقية* بإسم

Credit to my following Account Number:
 (in case of unclaimed MC/DD).

أن  حال  التالي:)في  رقم حسابي  إيداع في 
الشيك المصرفي مصدق/ أمر دفع عند الطلب(.

*Separate TT form to be filled يتم تعبئة نموذج حوالة برقية منفصل*

Claimant Details: تفاصيل المطالب:

Claimant Name إسم المطالب

Communication
Address

عنوان اإلتصال 

ID Details تفاصيل بطاقة الهوية

Contact No. بيانات اإلتصال

I understand that the claim will be settled post due diligence and authentication of 
documents as per the Bank’s policy and Guidelines.
Funds will be credited only after receipt of funds from Central Bank.

MC/TT issuance & courier charges will be adjusted to the disbursement amount, 
where applicable.

أفهم أنه سيتم تسوية المطالبة بعد العناية الواجبة وتصديق المستندات وفقا لسياسة 
وإرشادات البنك.

سيتم قيد األموال للحساب فقط بعد استالم األموال من المصرف المركزي.

 سيتم تعديل رسوم إصدار شيك مصرفي مصدق / الحوالة البرقية ورسوم البريد السريع 
إلى مبلغ الصرف، حسبما ينطبق.

Signature التوقيع

FOR BANK USE ONLY
Received by Verified by

Reviewed Approved by

Date D D M M Y Y Y Y Date D D M M Y Y Y Y

بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.( هو بنك مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
Emirates NBD Bank )P.J.S.C.( is licensed by the Central Bank of the UAE. 
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