
نموذج طلب خدمة ما بعد البيع

التاريخ

السادة/مصرف اإلمارات اإلسالمي

اسم العميل 

رقم الحساب  

رقم تعريف االتفاقية  رقم االتفاقية  

تم طلب الخدمة لغرض    تمويل شخصي   تمويل مركبة   مرابحة البضائع/خدمة إجارة   مرابحة استثمار

  السداد المبكر ]المستندات المستلمة - نسخة عن الملكية، جدول السداد المبكر المفترض، إيصال اإليداع، شيكات آجلة جديدة لتمويل األسطول (عندما تكون طريقة الدفع بموجب شيكات آجلة([:

طريقة الدفع    نقًدا   بموجب شيك   الخصم المباشر من الحساب

D D M M Y Y أوافق/نوافق على دفع  درهًما كمبلغ التسوية بالكامل سداًدا للتسهيالت المذكورة أعاله بتاريخ  

في حال تمويل األسطول، يتم تقديم شيكات آجلة جديدة )عندما تكون طريقة الدفع بموجب شيكات آجلة(:   نعم   ال

  تأخير/تأجيل القسط )المستندات المستلمة. شيكات آجلة، إذا كان مطبًقا، إيصال اإليداع(:

D D M M Y Y يرجى تأجيل/تأخير مبلغ القسط للتسهيالت المذكورة أعاله والمستحق الدفع بتاريخ  

طريقة الدفع    الخصم المباشر   بموجب شيك مؤجل 

السبب  تقديم شيكات آجلة بداًل عن القسط/األقساط المؤجلة   نعم   ال 

  طلب تغيير طريقة الدفع )المستندات المستلمة. شيكات آجلة، كشف حساب(:

أتقدم/نتقدم إليكم بطلب تغيير طريقة سداد التمويل من   شيكات آجلة إلى الخصم المباشر   الخصم المباشر إلى شيكات آجلة، رقم الحساب المطلوب

تطبيق أو إلغاء الخصم التلقائي عليه لتمويل المركبة هو  

تقديم شيكات آجلة جديدة لفترات السداد المتبقية )إن كان مطبًقا(   نعم   ال

  استبدال الشيكات اآلجلة )المستندات المستلمة. شهادة تحويل الراتب جديدة/الشيكات اآلجلة الجديدة/الكشف المسحوبة عليه الشيكات اآلجلة(:

D  درهًما مسحوبة على مصرف D M M Y Y D  إلى   D M M Y Y قمت بموجبه، بإصدار وإرفاق شيك/شيكات من 

D  درهًما مسحوبة على مصرف الشيك/الشيكات المقدمة  D M M Y Y  درهًما مسحوبة على مصرف  

مسبًقا بشأن تسهيالت التمويل الخاصة بي المذكورة أعاله.

  إعادة جدولة تاريخ األقساط الشهرية المتساوية/تغيير تاريخ استحقاق )المستندات المستلمة. الشيكات اآلجلة الجديدة حيثما يكون مطبًقا(:

D  من كل شهر، والتاريخ  D M M Y Y يرجى تغيير تاريخ استحقاق الدفعات الخاصة بي بشأن تسهيالت التمويل المذكورة أعاله. التاريخ الحالي لسداد القسط هو في  

السبب  D  من كل شهر.  D M M Y Y المطلوب للخصم هو في 

  الدفعة الزائدة )المستندات المستلمة. إيصال اإليداع(:

أتقدم/نتقدم بطلب إنجاز معاملة “دفعة زائدة” الستخدامها في حساب التمويل الخاص بي أعاله بموجب:    نقًدا   شيك   خصم مباشر من 
الحساب

  سداد القسط قبل االستحقاق/السداد المبكر للقسط )المستندات المستلمة. إيصال اإليداع(:

أتقدم/نتقدم بطلب إنجاز معاملة “السداد المبكر للقسط” الستخدامها في حساب التمويل الخاص بي أعاله بموجب:    نقًدا   شيك   خصم مباشر من الحساب

الستخدام المصرف فقط

أوافق/نوافق على أن الخدمات المطلوبة ستخضع للشروط واألحكام العامة للمصرف على النحو المبين في جدول الرسوم الخاص بالمصرف >

لن تتم إعادة كافة الشيكات اآلجلة وشيكات الضمان المستخدمة مقابل تسهيالت التمويل للعميل ولكن سيتم إتالفها مباشرة من قبل المصرف. >

تم التحقق من توقيع العميل توقيع العميل 

Office Use Only

> Verify Agreement Number/ID as per the system

> Request for destruction of unutilised PDCs and/or Security Cheque(s) forwarded to cheques custodian department

Authorised byRequest Received by 

.
تخضع المعامالت للشروط و األحكام العامة للمصر ف.

اإلمارات اإلسالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.)
مصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع.) هو مصرف مرخّص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

Transactions are Governed by the Bank’s General Terms and Conditions 
Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.). 
Emirates Islamic Bank (P.J.S.C.) is licensed by the Central Bank of the UAE.


