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I/We hereby request you to process my/our request on the account/s listed 
below. I/We authorise you to debit my/our account for any charges including, 
but not limited to, an amount charged in respect of any applicable Value 
Added Tax or any other similar sales tax )VAT( pertaining to the request.

أتقدم/نتقدم بموجبه إليكم بطلب إنجاز طلبي على الحساب/الحسابات المحددة  أدناه
أفوضكم/نفوضكم بخصم أي رسوم بما فى ذلك، لكن دون حصر، مبلغ ما يتم إحتسابه 
بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة أو أى ضريبة مبيعات مماثلة أخرى معمول بها تتعلق

بالطلب من حسابي/حسابنا.

 Account numbers أرقام الحسابات 

Account 1  الحساب 1

Account 2  الحساب 2

Account 3  الحساب 3

Account 4  الحساب 4

 Statement كشف الحساب 

 Issue a Duplicate statement of Account for the period 

 From                                                                من    

 إصدار كشف حساب مزدوج للفترة

    To                                                                  إلى  

 Change the statement frequency تغيير عدد مرات إصدار كشف الحساب 

 Daily يوميًا  Fortnight كل أسبوعين  Monthly  شهريًا

Quarterly Half yearly كل ثالثة أشهر Yearly نصف سنويًا  سنويًا

 Subscribe to e-statement االشتراك في كشف الحساب اإللكتروني 

 Subscribe to paper statement االشتراك في كشف الحساب الورقي 

 Issue letter/certificate إصدار خطاب/شهادة 

 Certificate of Balance  شهادة بيان الرصيد

 Reference Letter خطاب مرجعي 

Balance Confirmation Letter for Retiree Visa* شهادة رصيد حساب إلصدار إقامة متقاعد*

Balance Confirmation Letter for Golden Visa* شهادة رصيد حساب إلصدار إقامة ذهبية*

*I understand and agree one of the conditions for the Retirement or 
Golden Visa is that the Fixed Deposit for a period of 3 or 2 years** 
cannot be withdrawn prior to maturity date or without an approval 
from General Directorate of Residency and Foreigners Affairs 
)GDRFA(.
**3 years - Retirement Visa / 2 years - Golden Visa

 *أدرك وأقر بأن من أحد شروط تأشيرة التقاعد أو الذهبية هو أنه ال يحق لي 
سحب الوديعة الثابتة التي مدتها ثالث سنوات أو سنتين**، قبل تاريخ 

استحقاقها أو من دون الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة العامة لإلقامة 
وشؤون األجانب.

**ثالث سنوات - تأشيرة التقاعد / سنتين - تأشيرة الذهبية

 Addressed to :  موّجه إلى :

 Update passport/visa/trade license details  تحديث بيانات جواز السفر/التأشيرة/الرخصة التجارية

 Update details as per attached copy  تحديث البيانات وفقًا للنسخة المرفقة

Customer Number                                                                          رقم العميل Customer Name إسم العميل

Customer Signature)s( توقيع العميل/العمالء
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