استمارة طلب خدمات ما بعد البيع للتمويل السكني
Home Finance After Sales Request Form

التاريخ
Date

D

D

To: Emirates Islamic

M

M

Y

Y

Y

Y

 اإلمارات اإلسالمي:السادة

اسم المتعامل
Customer Name
رقم حساب التمويل
Funding Account Number
رقم االتفاقية
Agreement ID number

التسوية المبكرة

Early Settlement
:نوع التسوية المبكرة
Type for Early Settlement:

أموال خاصة
Own Funds

بيع العقار
Sale of Property

التحويل إلى بنك آخر
Transfer to another bank

التسوية الجزئية

Partial Settlement
Partial Settlement amount AED

درهم

:نوع التسوية الجزئية
Type of partial settlement:

أموال خاصة
Own Funds

مبلغ التسوية الجزئية
:تغيير
Change :

سداد مكتب الديوان
Diwan Payment

فترة السداد
Tenor

القسط
Installment

تغيير تاريخ االستحقاق

Due Date Change
Please change my repayment due date of the above mentioned facility.
of each month.
Requested date to be on

،يرجى تغيير تاريخ استحقاق دفعتي بالنسبة للتسهيالت المبينة أعاله
على أن يكون التاريخ المطلوب
.من كل شهر

Reason

السبب

*تأجيل القسط/إرجاء

Installment Deferment/postponement*
Please postpone/defer the installment amount of the above mentioned facility due on
for
:تأجيل
Deferment for :

تأجيل مبلغ القسط للتسهيالت المبينة أعاله المستحقة في/يرجى إرجاء

months.
القسط القادم
Upcoming Instalment

لمدة

.شهر

قسط آجل
Future Instalment

تعديل فترة السداد

Tenor Amendment
تمديدها/*يرجى تعديل فترة سداد التمويل ليتم تخفيضها
*Please amend my tenor to be reduced/increased
سنة و
years &

من
from

شهر
months

إلى
to

سنة و
years &

تغيير حساب التمويل

Funding Account Change
يرجى تغيير رقم حسابي من
Please change my account number from

إلى
to

Reason

السبب

طريقة دفع الرسوم

Mode of Fee Payment
خصم مباشر من الحساب
Direct debit to account

شهر
months

اإليداع في الفرع
Deposit at branch

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.

)من األموال المخصصة للتسوية (بالنسبة للتسوية الجزئية فقط
from Settlement Funds (for Partial Settlement only)
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. (.ع.م.اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش
.( ﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺧﹼﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.ع.م.ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش

طلب آخر

Other Request

I/We agree that the services requested will be governed by the Bank’s standard terms
and conditions and Schedule of Charges.

نوافق على أن الخدمات المطلوبة تخضع لشروط وأحكام المصرف االعتيادية/أوافق
.وجدول رسوم المصرف

* In the event an installment deferral is requested by the lessee and approved by
the lessor, then I/we agree and acknowledge that:

/إننا أوافق/ فإنني،*في حال طلب المستأجر تأجيل قسط ووافق عليه المؤجر
:نقر باآلتي/نوافق وأقر

a) For ﬁnances where Lease Period has already commenced, the deferment will be
applicable for the subsequent Lease Period only. If the Lessee requests the Lessor
to defer the installment for the Lease Period that has commenced, the Lessee
acknowledges & accepts that such deferment will reﬂect as unpaid overdue on Al
Etihad Credit Bureau (‘AECB’) report & I/we acknowledge that I am/we are aware
and take responsibility for any adverse impact on my/our AECB score.

 فإن تأجيل القسط،أ) بالنسبة للتمويالت التي تكون فيها فترة اإلجارة قد بدأت بالفعل
 إذا طلب المستأجر من المؤجر.سيكون قابال للتطبيق بالنسبة لفترة اإلجارة الالحقة فقط
 عندئذ يقر المستأجر ويوافق على أن هذا،تأجيل القسط عن فترة اإلجارة التي قد بدأت
التأجيل سيظهر في تقرير مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية على أنه متأخر السداد
نتحمل مسؤولية أي أثر سلبي/أننا على علم بذلك وأتحمل/نقر بأنني/وغير مسدد وأقر
.سجلنا لدى مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية/يحدث في سجلي

b) The relevant Lease Period during which the EMI falls within, will stand amended
and start from the day the deferred EMI is due (“Due Date”) till the end/expiry of
the original Lease Period in which it falls within.

ب) سيتم تعديل فترة اإلجارة ذات الصلة التي يقع خاللها القسط الشهري وتبدأ من يوم
انقضاء فترة اإلجارة/استحقاق القسط الشهري المؤجل (“تاريخ االستحقاق”) حتى نهاية
.األصلية التي يقع خاللها القسط الشهري

التوقيعات/التوقيع

Signature(s)

االسم

Name

Bank Use Only

Signature Verified

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.

Input
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Authorised

. (.ع.م.اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش
.( ﻫﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺧﹼﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.ع.م.ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ )ش

