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APPLICATION TO DEPOSIT THIRD PARTY CHEQUES TO THE ACCOUNT

Date التاريخ

Account Title/ Name اسم الحساب

Account Number رقم الحساب

M/S Emirates NBD

In return to your approval to cheques payable and issued in the 
name of ______________________________,which were endorsed 
in my/our name to be deposited to my/our above mentioned 
account number, and which ownership is legally devolved to me/
us (by endorsement or possession). 

In my/our capacity as the legitimate holder/owner of the 
cheques, the undersigned hereby unconditionally and  
irrevocably agrees to indemnify you against all losses, 
expenses, charges and burdens, of whatsoever nature, you 
incur in relation to the proceedings, litigation and claims 
undertaken by me or by you or by any person, by any method or 
mean to claim the value of the cheques, and the resulting rights 
and claims.
The undersigned hereby irrevocably authorizes you at any time 
and without referring to the undersigned, to take the necessary 
arrangements, and debit any amount which may be payable from 
the undersigned’s account under this request in order to repay any 
due payments, obligations, comply with any liabilities you may be 
asked to settle by debiting the undersigned’s account without 
referring to the undersigned, or obtain another or additional 
authorization relating to the same, and, the undersigned 
undertakes to pay any of these payments thereof, and accept 
them without any objection at your first request.

الى بنك اإلمارات دبي الوطني 

في مقابل موافقتكم على الشيكات المستحقة الدفع والصادرة باسم:  
_______________________________________________، والتي تم تظهيرها 
آلت  والذي  أعاله  إليه  المشار  حسابي/حسابنا  في  إيداعها  ليتم  باسمي/اسمنا 

ملكيته إلّي /إلينا أصوًال (عن طريق التظهير أو الحيازة).

باسمي/اسمنا أصاحب / مالك الشيكات القانوني، يقر الموقع أدناه بموجبه دون 
شرط وبصفة نهائية على تعويضكم عن كافة الخسائر والمصاريف والنفقات 
واألعباء التي تتكبدونها، مهما تكن طبيعتها، والمتعلقة باإلدعاءات والنزاعات 
والمطالبات التي يتم اتخاذها من قبلي أو قبلكم أو من قبل أي شخص وبأي 

طريقة أو وسيلة للمطالبة بقيمة الشيكات وما ينشأ عنها من حقوق 
ومطالبات.

إلى  الرجوع  ودون  وقت  أي  في  نهائية  بصفة  بموجبه  أدناه  الموقع  يفوضكم 
أية  أدناه  الموقع  الضرورية والخصم  من حساب  الترتيبات  اتخاذ  أدناه في  الموقع 
مبالغ قد تكون واجبة الدفع بموجب هذا الطلب لسداد أي مدفوعات مستحقة وما 
طريق  عن  تسويتها  منكم  يطلب  قد  مديونيات  واالمتثال الي  التزامات  من  عليها 
الحصول  أو  أدناه  الموقع  إلى  للرجوع  حاجة  دون  أدناه  الموقع  حساب  من  الخصم 
على تفويض آخر أو إضافي منه بشأنها ويتعهد الموقع أدناه بااللتزام بسداد أي 

من تلك المدفوعات بموجب ذلك وأن يقبلها دون أي اعتراض عند اول طلب منكم.

Customer Name(s) اسم العميل/العمالء

Customer Signature(s) توقيع العميل/العمالء

Customer(s) Title صفة العميل/العمالء

Note: Reference to the singular includes the plural and the 
masculine includes the feminine. 

مالحظة: االشارة الى المفرد المفرد تشمل الجمع والمذكر يعني المؤنث.ر

FOR BANK USE ONLY

Signature verified

طلب إيداع شيكات صادرة عن الغير في الحساب

بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.( هو بنك مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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