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OVERDRAFT AGAINST PROCEED OF SALES OF SHARES

Date التاريخ

To: Emirates NBD Bank PJSC
PO Box 777
Dubai 
United Arab Emirates 

إلى: بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.ع.(
ص. ب. ٧٧٧

دبي 
اإلمارات العربية المتحدة

Branch الفرع

Account Title/Name اسم الحساب

Account Number رقم الحساب

Trading ID رقم التداول

Dear Sirs / Madam,    

I request you to kindly grant me an overdraft of AED ...................

............................ Amount in words .........................................

............................................... on my above mentioned bank 
account. The  said overdraft will be secured by the proceeds of my 
below mentioned shares which I sold via Emirates NBD Securities 
from my above mentioned shares trading account, maintained with 
them.

The  shares list and their sale and settlement dates are as follows:

تحية طيبة وبعد

أرجو منكم التفضل بمنحي تسهيالت سحب على المكشوف بمبلغ .............. 

...................... درهما المبلغ بالحروف .............................................

.............................................. بحسابي البنكي المشار إليه أعاله، ويتم 
ضمان التسهيالت المذكورة بحصيلة بيع أسهمي المبينة أدناه التي قمت ببيعها 
من خالل شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية من حساب تداول األسهم 

الخاص بي المرقم أعاله المفتوح لديهم.
 

تجدون أدناه قائمة األسهم وتواريخ بيعها وتسويتها كما يلي:

اسم الشركة
Name of company

عدد األسهم
Number of shares

سعر الوحدة 
Unit price

صافي مبلغ البيع
Net Sale Amount

Sale date:                                                                                     :تاريخ البيع Settlement date:                                                                    :تاريخ التسوية 

I hereby agree to pay Emirates NBD PJSC the prevailing interest and 
charges subject to change from time to time subject to Emirates 
NBD PJSC sole discretion. 

I hereby irrevocably and unconditionally authorize Emirates NBD 
Securities to transfer the sale proceeds of the above shares to my 
account with Emirates NBD PJSC.

I hereby agree to pay the overdraft amount to Emirates NBD PJSC 
plus the interest despite the fact that the sale of above shares ex-
ecuted by Emirates NBD Securities or may be cancelled by market/
regulatory authority for any reason. I further authorize Emirates 
NBD PJSC to instruct Emirates NBD Securities to sell any shares I 
own with them to settle my account overdraft outstanding and any 
other liabilities with Emirates NBD PJSC.

I hereby agree to indemnify Emirates NBD PJSC and Emirates NBD 
Securities against any losses or damages resulting from any act or 
decision they take regarding the overdraft granted to me or the 
sale of the above shares.

I/We hereby authorize you to debit my/our bank account for any 
charges including, but not limited to, an amount charged in re-
spect of any applicable Value Added Tax or any other similar sales 
tax )VAT( pertaining to this request.

الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  إلى  الدفع  على  بموجبه  أوافق 
من  للتغيير  والقابل  السائد  بالسعر  والرسوم  الفائدة  ع  م  ش 
ع. م  ش  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  اختيار  بمحض  آلخر  وقت 

دون  المالية  لألوراق  الوطني  دبي  اإلمارات  بموجبه  أفوض 
المشار  األسهم  بيع  حصيلة  بتحويل  للقيام  نقض  ودون  رجعة 
ع. م  ش  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  لدى  لحسابي  أعاله  إليها 

بنك  الى  المكشوف  على  السحب  تسهيالت  مبلغ  سداد  على  بموجبه  أوافق 
البيع  عملية  أن  عن  النظر  بصرف  الفائدة  مع  ع  م  ش  الوطني  دبي  االمارات 
لألسهم المشار اليها أعاله و التي نفذت من قبل االمارات دبي الوطني لألوراق 
المالية قد يكون تم الغائها من قبل السوق / السلطة التنظيمية ألي سبب من 
األسباب. وأفوض  كذلك بنك اإلمارات دبي الوطني ش م ع لتوجيه تعليمات 
إلى اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية لبيع أي أسهم أمتلكها لديهم بغرض 
تسوية مستحقات السحب على المكشوف بحسابي وأي التزامات أخرى لصالح 

بنك اإلمارات دبي الوطني ش م ع. 
 

أوافق بموجبه على تعويض بنك اإلمارات دبي الوطني ش م ع واإلمارات دبي 
الوطني لألوراق المالية ضد أي خسائر أو أضرار تكون ناجمة عن أي فعل أو قرار يقومان 
به بشأن تسهيالت السحب على المكشوف الممنوحة لي أو بيع األسهم أعاله.

لكن  ذلك،  فى  بما  خاصة  رسوم  أية  بخصم  بموجبه  أفوضكم/نفوضكم 
أى  أو  ُمضافة  قيمة  ضريبة  أى  بخصوص  إحتسابه  يتم  ما  مبلغ  حصر،  دون 
حسابي/حسابنا  من  الطلب  بهذا  به   معمول  أخرى  مماثلة  مبيعات  ضريبة 
المصرفي.                                                                                                                                            

سحب على المكشوف مقابل حصيلة بيع أسهم

Customer Signature)s( توقيع العميل/العمالء

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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