
Date DD-MM-YYYY التاريخ

12.21

Agreement ID رمز تعريف 
االتفاقية Customer Name اسم العميل

A ) General Request أ (  رمز تعريف االتفاقية

Early Settlement التسوية المبكرة Loan closure إغالق القرض

Overdue payment سداد مستحقات متأخرة    Pre-payment السداد المسبق

Collection of charges تحصيل الرسوم

Partial settlement التسوية المبكرة

  a) Maintain EMI الحفاظ على القسط الشهر   b) Maintain tenure الحفاظ على مدة السداد

B) Change in repayment mode ب ( التغيير في طريق السداد

 Change in Auto Debit/UAEDDS funding account  التغيير في حساب الخصم المباشر/الحساب التمويلي للدفع من خالل نظام
اإلمارات للخصم المباشر 

 Post dated cheque to Auto Debit شيك آجل الدفع للخصم المباشر

 Post dated cheque to UAEDDS شيك آجل الدفع للسداد من خالل نظام اإلمارات للخصم المباشر 

 UAEDDS to Auto debit استخدام نظام اإلمارات للخصم المباشر من أجل إجراء الخصم المباشر

 Please provide the funding account details below :  : يرجى تقديم بيانات الحساب التمويلي أدناه

 From account number :                                      : من الحساب رقم

 To account number :                                         : إلى الحساب رقم

 C) Reschedulement ج ( إعادة الجدولة

 Change EMI date تغيير تاريخ القسط الشهري

 from _____________________________________________________________________ من To _________________________________________________________________________  إلى

 Change tenure تغيير فترة السداد

 from ____________________________________________________________________ من To _________________________________________________________________________  إلى 

 Change EMI amount تغيير مبلغ القسط الشهري

 from ____________________________________________________________________ من To _________________________________________________________________________  إلى

 D) Letter issuance د( إصدار خطاب

 Vehicle mortgage release letter خطاب فك رهن المركبة
 Temporary vehicle mortgage release letter خطاب فك رهن مؤقت للمركبة

The applicable amount , fees and charges for the above service may be:   :إن المبلغ والرسوم والتكاليف المترتبة على الخدمة أعاله قد

   Debited to my/our account number     تخصم من حسابي/حسابنا رقم

   Or deposited with the Bank (Cash deposit)     أو تودع لدى البنك )إيداع نقدي(

Additional Remarks (if 
any)

مالحظات إضافية )إن وجدت(

By using this form I confirm that I have not made any alterations to the 
original Emirates NBD application form. 
I / We agree that the services requested will be governed by the Bank’s
General Terms and Conditions. 

أوافق / نوافق على أن الخدمات المطلوبة سوف تكون خاضعة الشروط واألحكام
 العامة لدى البنك القياسية.

باستخدامي لهذا النموذج، أؤكد بأنني لم أقم بإجراء أية تعديالت على نموذج الطلب 
األصلي الخاص  ببنك اإلمارات دبي الوطني.

Customer Signature(s) توقيع العميل

LOAN SERVICE REQUEST
طلب خدمات القرض

FOR BANK USE ONLY

Branch SR number

Signature verified by Authorised by

AST

Processed by Approved by

Branch الفرع

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
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