
DEBIT AUTHORIZATION FOR FEE COLLECTION

12.21 Ver 3

fee  for :  :رسوم مقابل   Account Number رقم الحساب  Amount in AED المبلغ بالدرهم 

رسوم اإلنجاز
Processing fee

رسوم تقييم
Valuation fee

رسوم تقديم الطلب
Application fee

أخرى : يرجى التحديد
Others: Please specify

Remarks (if any) مالحظات )إن وجد(

I/We agree that the charges will be governed by the Bank’s schedule of 
charges. I/We hereby agree to pay any amount in respect of any applicable 
Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT). I/We understand 
accept and acknowledge clearly that any fees including but not limited; 
(Application fees and/or processing fees and/or evaluation fees) debited 
from my/our bank account are non-refundable by Emirates NBD Bank PJSC 
“Bank” whether the loan is approved by the Bank or rejected, and/or 
whether I/We have cancelled the loan or not. I/We hereby authorize, the 
Bank to debit any amount for this purpose as mentioned above, and this 
declaration shall be treated as a request from me/us for a debit standard 
instruction from me/us to the Bank in order to deduct the aforementioned 
fees from my/our bank account.

_______________________________________________________________
Customer Signature(s)

أوافق/نوافق على أن تكون الرسوم خاضعة لجدول الرسوم الخاص بالبنك.
أوافق / نوافق بموجبه على سداد أى مبلغ بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة
أو أى ضريبة مبيعات مماثلة أخرى معمول بها. أدرك/ندرك وأقبل/نقبل وأقر/
نقرصراحة بأن أي رسوم تتضمن دون حصر )رسوم تقديم الطلب و/أو رسوم 
غير  المصرفي  حسابي/حسابنا  من  خصمها  يتم  التقييم(  رسوم  اإلنجازو/أو 
قابلة للردمن قبل بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع “البنك”، سواء وافق 
البنك على القرض أو لم يوافق و/أو سواء قمت/قمنا بإلغاء القرض. أفوض/
أعاله ويعتبر هذا  المذكور  للغرض  أي مبلغ  بأن يخصم  البنك  بموجب  نفوض 
اإلقرار بمثابة طلب تعليمات دائمة بالدفع صادر من قبلي/ قبلنا للبنك لخصم 

الرسوم المذكورة أعاله من حسابي/حسابنا المصرفي.

 ____________________________________________________________
توقيع العميل

                     

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

Customer Name إسم العميل

Agreement ID  

I/We request you to debit my/our account for amount: :عاله أطلب منكم خصم المبلغ ادناه من حسابي المذكور أ

Account number رقم الحساب

OR deposited with the Bank (Cash /cheque deposit) to account number: : رقم الحساب في( شيكات بموجب / ً نقدا )البنك لدى المودع أو

Cash نقدا Cheque شيك

FOR BANK USE ONLY

FOR BANK USE ONLY

Branch 

Signature verified by Authorized by

Back office

Transaction ID

Processed by
Approved by

Branch الفرع

تفويض بالخصم لتحصيل الرسوم

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

ONLINEFRM123

رقم اإلتفاقية 
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