طلـب تمويـل العقـارات السكنيـة مع خيار طلب مرابحــة سلع دولية

Home Finance Application Form With
International Commodities Murabaha Application Option
Personal Details

البيانات الشخصية
مقدم الطلب :1

Applicant 1:

مقدم الطلب :2

Applicant 2:
Date of birth:

تاريخ الميالد:
مقدم الطلب :1

اليوم/الشهر/
السنة

dd/mm/yy

Applicant 1:

مقدم الطلب :2

اليوم/الشهر/
السنة

dd/mm/yy

Applicant 2:

الحالة اإلجتماعية:

المستوى التعليمي:

متزوج

عازب

أرمل

غير ذلك

Separated

منفصل

بكالوريوس

دراسات عليا

ثانوية عامة

غير ذلك

Single
Other

Graduate
Other (please specify):

(يرجى التحديد):

Married
Widowed

Marital status:

Post graduate
High school

Education:
No. of dependants/children:

عدد األشخاص المعولين:

Relationship of Applicant 2 to Applicant 1:

عالقة مقدم الطلب  2بمقدم الطلب :1
رقم بطاقة الهوية
اإلماراتية

تاريخ انتهاء صالحية
جواز السفر

رقم جواز السفر

الجنسية

الجنس (ذكر/أنثى)

Emirates I.D. No.

Passport expiry date

Passport No.

Nationality

)Gender (M/F

مقدم
الطلب :1

Applicant 1:

مقدم
الطلب :2

Applicant 2:
Applicant 1: UAE Residency

إقامة في اإلمارات العربية المتحدة
مقيم في اإلمارات العربية المتحدة

Non-UAE Resident

غير مقيم في اإلمارات العربية المتحدة

UAE Resident
Applicant 2: UAE Residency

إقامة في اإلمارات العربية المتحدة
مقيم في اإلمارات العربية المتحدة

Non-UAE Resident

غير مقيم في اإلمارات العربية المتحدة

UAE Resident

Contact Details of Primary Applicant

بيانات االتصـال لمقدم الطلب الرئيسي

Mobile No.:

رقم الهاتف المتحرك:
رقم هاتف المكتب:

Office Tel. No.:

رقم (المنزل):

Home Tel. No.:

رقم الفاكس:

Fax No.:
Email:

البريد الكترووني:

Office address:

عنوان المكتب:
ص.ب:

المدينة:

Country:

البلد:

Emirate:

Present residential address:

عنوان السكن الحالي:
ص.ب:

يرجى شرح وضعية
السكن الحالي:

اإلمارة:
ملك خاص

Country:

البلد:
مقدم من الشركة

سكن مع العائلة

إيجار

Rented

مشاركة

Company provided
Sharing

غير ذلك (يرجى التحديد):

Emirate:
Self owned
Living with parents
Other (please specify):

P.O. Box:
Please give status of
Present Residence:

Permanent address in your home country:

العنوان الثابت في الوطن األصلي:
HFA/V-15_May 2018

ص.ب:

P.O. Box:

المدينة:

Country:

البلد:

Town/City:

P.O. Box:

Home country telephone no.:

رقم الهاتف في البلد األم:
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Home Finance Application Form With
International Commodities Murabaha Application Option
Current Employment Details (Applicant 1)

)1 تفاصيل الوظيفة الحالية (مقدم الطلب

Company name:
Type of company:

:اسم الشركة

Sole proprietorship
Branch of Foreign Co.
Other (please specify):

General Partnership
Free Zone Co.

LLC/PSJC
Government

ع.م.ش/م.م.ذ
قطاع حكومي

شركة عامة

مؤسسة فردية

شركة في السوق الحرة

فرع لشركة أجنبية
:)(يرجى التحديد

:نوع الشركة

غير ذلك

Occupation/position:

:الوظيفة
السنة/الشهر/اليوم

Employment date:: dd/mm/yy

:تاريخ التوظيف

تفاصيل العمل السابق
مدة سنة على
ّ (إذا لم تمضى
)الوظيفة الحالية

Previous employment details
(if current employment is less than 1 year)

Occupation/position:

:الوظيفة

Company name:

Length of service:

:مدة الخدمة

Address:

:اسم الشركة
:العنوان

Telephone no:

:رقم الهاتف

Income Details

بيانات الدخل

Applicant 1

Applicant 2

2 مقدم الطلب

1 مقدم الطلب

Total monthly income:

:مجموع الدخل الشهري

Basic Salary:

:الراتب األساسي

Housing allowance:

:بدل السكن

All other allowances:

:كل البدالت األخرى

Other regular income:

: دخل ثابت آخر

In case of self-employed applicants

في حالة العمل الحر

Name of partners/directors:

:المدراء/أسماء الشركاء

1.

.1

2.

.2

3.

.3
رقم المبيعات السنوي

Annual sales turnover (AED):

:)(درهم

اسم الكفيل المحلي في
:اإلمارات

Name of UAE National sponsor(if applicable):
No. of years in business:

:سنوات العمل

Other Financial Details

تفاصيل مالية أخرى

ADIB Account No. :

:رقم الحساب في مصرف أبوظبي اإلسالمي

Assets (Estimated market value in AED):

:)أصول (قيمة السوق التقديرية بالدرهم/ممتلكات

Deposits/investments:

:استثمارات/ودائع

House/real estate owned:

:ملكية عقارات/منزل

Other assets:

:ممتلكات أخرى

Total assets:

:إجمالي األصول المملوكة

Liabilities (what you owe):
Existing facility

:إلتزامات مالية
اسم المؤسسة

إجمالي التمويل

مدة التمويل

)القسط الشهري (درهم

)المبلغ المتبقي (درهم

Institution name

Finance amount (AED)

Finance tenure

Monthly installment (AED)

Outstanding amount (AED)

Personal finance

التسهيالت القائمة
تمويل شخصي
تمويل إجارة

Auto finance

المبلغ المسحوب على الحساب

Overdraft
Lease finance

تمويل إيجارة

Istisna' finance

تمويل إستصناع

Other

غير ذلك

For Non-Resident: I declare that the total of my monthly liabilities including all  أقر بأن مجموع التزاماتي الشهرية بما في ذلك جميع:لغير المقيمين
financings and cards is less than 50% of my monthly income and all the information provided  وجميع المعلومات الواردة، من دخلي الشهري%50 األقساط والبطاقات أقل من
in this document is true and correct. ADIB may from time to time request any supporting  كما أتعهد بتزويد مصرف أبوظبي اإلسالمي.ضمن هذه الوثيقة حقيقية وصحيحة
document(s) that it deems necessary and I undertake to provide such document(s).
.بأي وثائق ضرورية في حال طلب مني المصرف ذلك
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International Commodities Murabaha Application Option
تتم تعبئة هذا القسم في حالة إن كان العقار موضوع الطلب قد تم إنجازه وكانت ملكيته عائدة

This section is to be completed only if the subject property is completed and
owned by an individual.

.ألحد األفراد

Expected purchase/
handover date:

 التسليم/تاريخ الشراء
:المتوقع

Address of the property/
Emirates:

: اإلمارة/عنوان العقار

Nearest landmark:
Condition of the property:

:أقرب معلم مميز للعقار

Excellent

Good

Poor

سيئة

جيدة

ممتازة

Age of property:
Type of intended use:

:عمر العقار

Homestead Rental
Other (please specify):

Vacant

شاغر

لإليجار

منزل

:سعر الشراء

Finance Amount

قيمة التمويل

Current market value:

:قيمة السوق الحالية

Grace period requested:

Yes

نعم

No

:طلب فترة سماح

ال

How many months? (1-6)

)6-1( عدد األشهر

Number of Installments

Amount:

:نوع االستخدام المزمع

:) يرجى التحديد (يرجى التحديد،خالفه

Purchase price:

Transaction Cost Financing
Requested

:حالة العقار

عدد األقساط

Yes

نعم

. يرجى ملء المعلومات المالئمة." تط ّبق كل من "أ" و "ب،إذا كان الجواب نعم

If Yes, A and B apply, please fill in as appropriate.

ال

No

(AED / ) درهم

طلب تمويل تكلفة
:المعاملة
:المبلغ

(A) I hereby request Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) to sell to me on a Murabaha basis the international
commodities, whose specific details and terms shall be determined in the Murabaha Contract that
shall be signed between me and the Bank.
I hereby authorize the Bank to verify any information contained in this application or disclose the
contents of the application to third party (ies).
I accept that ADIB is entitled in its absolute discretion to accept or reject this application and its
supporting documents shall become part of ADIB's records and shall not be returned to me. I hereby
waive my rights to the return of these documents. I also declare that the total monthly liability in
addition to the proposed one will not exceed 50% of my monthly income. I also authorise the Bank
to deduct the down payment if any from my above-mentioned account.

(أ) أتقدم بموجبه إلى مصرف أبوظبي اإلسالمي بهذا الطلب ملتمس ًا أن يبيع لي السلع الدولية على أساس
. المرابحة والتي ستتحدد أوصافها وشروطها الخاصة في عقد المرابحة الذي سيبرم بيننا
كما أفوض مصرف أبوظبي اإلسالمي التحقق من أية معلومات واردة في هذا الطلب أو الكشف عن محتويات
.أطراف ثالثة/الطلب ألي طرف
وأوافق بأن لمصرف أبوظبي اإلسالمي كل الحق في قبول أو رفض هذا الطلب وفقا لتقديره المطلق كما أن
 كما أتنازل بموجبه عن حقي في.الوثائق المؤيدة له ستصبح جزءا من أرشيف المصرف و لن يتم إعادتها إلي
 وأوكد أيضا بأن إجمالي االلتزامات الشهرية باإلضافة إلى االلتزامات المترتبة.المطالبة بإستعادة هذه المستندات
 كما أنني أخول مصرف أبوظبي اإلسالمي بأن،) من دخلي الشهري%50( عن إبرام عن هذا العقد لن تتجاوز
. من حسابي المذكور أعاله، إن وجدت،يخصم الدفعة األولى

(B) M/S Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

)»ع («المصرف.م. مصرف أبو ظبي اإلسالمي ش/السادة
.ب.ص

P.O Box,
Emirate,
United Arab Emirates.

:امارة
اإلمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,
Undertaking to Transfer Salary

،السادة الكرام
تعهد لتحويل الراتب

I, the undersigned
hereby irrevocably and unconditionally undertake to do the following:
1. continue to transfer my salary on a monthly basis directly from my current and any future employer to my
account held with Abu Dhabi Islamic Bank, PJSC (the “Bank”) bearing an account number of :
(the “ Bank Account”) until all the amount of installments, costs, charges, fees or expenses of whatsoever
amount(s) due and payable in accordance with the Bank’s record relating to the finance facilities extended to me
by the Bank are settled in full; and
2. transfer in full and without any deductions any end of service benefit amount due to me from my employer, to
my Bank Account, and not to other party; and agree to the same being held as security and agree that the Bank shall
be entitled to invest this amount on my behalf as an investment deposit in accordance with the General Terms and
Conditions for Accounts and Islamic Banking Services at the time of transferring my end of service benefit amount
to my Bank Account against my finance facilities in the event that my employment changes or other event leading
to an interruption/change in salary transfer upon which the finance is based.
3. provide the Bank with a new Salary Transfer Letter in the event that I am no longer employed by my current
employer no later than 15 business days from the date I resume work with a new employer and further undertake
to continue to transfer my salary on a monthly basis directly from my current and any future employer to the Bank
as specified in Clause 1 above.
4. settle all installments, cost, charges, fees or expenses of whatsoever amount(s) due and payable in accordance
with the Bank’s records to the Bank in the event that:
a. I cease to be a resident of the United Arab Emirates; or
b. I cease to be employed by my current employer and become employed by a any future employer overseas; or
c. I become employed by a future employer who will not transfer my salary directly to the Bank Account as
required by the Bank; or
d. I become employed by a future employer not approved for salary transfer based finance as per Bank policy.
5. This Undertaking shall be effective from the date hereof until such time that the Bank issues a clearance letter to
me confirming that there is no indebtedness owed to the Bank.
6. This Undertaking shall be governed by and construed in accordance with the federal laws of the UAE as applied
by Abu Dhabi courts and Abu Dhabi courts shall have jurisdiction over any matters disputes arising out of or related
to this Undertaking.

:أتعهد تعهداً مطلق ًا وغير قابل للرجوع او النقض بما يلي

أنا الموقع ادناه

ً سواء لدى عملي الحالي أو أي عمل أخر مستقب
ال إلى حسابي رقم
 االستمرار في تحويل راتبي شهري ًا ومباشرة.1
ً
 شركة مساهمة عامة- («الحساب المصرفي») لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي
أو التي تستحق/او المبالغ مهما كان نوعها المستحقة و/أو الرسوم و/(«المصرف») لغاية سداد كافة مبالغ األقساط و
أو التي ستمنح لي من قبل/في ذمتي وفق ًا لقيود وسجالت المصرف فيما يتعلق بالتسهيالت المصرفية الممنوحة و
المصرف؛ و
 إلى حسابي،  تحويل مكافآة نهاية الخدمة بالكامل وبدون اية استقطاعات والمستحقة لي من قبل جهة عملي.2
 ؛ كما اوافق على اعتبارها ضمان ًا مقابل الحصول على تسهيالت مصرفية وأقر بأن، وليس إلى أية جهة أخرى،المصرفي
للمصرف كامل الحق في استثمار هذا المبلغ كوديعة استثمارية وفق ًا للشروط واألحكام العامة للحسابات والخدمات
المصرفية االسالمية أثناء تحويل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إلى حسابي المصرفي في حال االنتقال إلى جهة عمل
تغيير في تحويل الراتب وهو ما يقوم عليه مبدأ هذا التمويل؛ و/ أو حدوث ما يفضي إلى توقف،أخرى
 يوم عمل من تاريخ البدء15  تزويد المصرف برسالة تحويل راتب جديدة في حال االنتقال إلى عمل آخر خالل مدة ال تتجاوز.3
سواء لدى عملي الحالي أو أي عمل أخر
 واتعهد أيض ًا باالستمرار في تحويل راتبي شهري ًا ومباشرة،في العمل الجديد
ً
ً مستقب
 أعاله؛ و1 ال كما هو محدد في الفقرة
أو التي تستحق في ذمتي وفق ًا لقيود/او المبالغ مهما كان نوعها المستحقة و/أو الرسوم و/ سداد كافة األقساط و.4
:وسجالت المصرف قبل حدوث أي من الحاالت التالية
 مغادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة نهائياً؛ أو.ا
 االستقالة من جهة عملي الحالية واالنتقال للعمل لدى جهة عمل خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ أو.ب
 العمل لدى أي جهة عمل ترفض تحويل راتبي إلى الحساب المصرفي وفق ًا لمتطلبات المصرف؛ أو.ج
. العمل لدى جهة عمل ال تنطبق عليها شروط التمويل القائم على تحويل الراتب وفق ًا لسياسة المصرف.د
 يسري مفعول هذا التعهد من التاريخ المبين أدناه الى حين قيام المصرف باستصدار براءة ذمة يؤكد فيها.5
..براءة ذمتي من أية ديون مستحقة للمصرف
 ُيحكم هذا التعهد ويفسر وفق ًا للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة كما هي مطبقة في محاكم.6
..و تختص محاكم إمارة أبوظبي بالنظر في أية مسألة أو نزاع ينشأ عن هذا التعهد، إمارة أبوظبي
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Home Finance Application Form With
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 وفق ًا لتقديره، )»نفوض مصرف أبوظبي اإلسالمي («المصرف/ إننا أفوض/بموجب هذه الوثيقة فإنني
: وبموجب تفويض غير مشروط وغير قابل للنقض بالقيام بما يلي،المطلق
بياناتنا الشخصية أو بيانات الوضع المالي أو االئتماني فيما يتعلق بأية/ استخدام بعض أو جميع بياناتي.1
معامالت المصرفية
بياناتنا الشخصية أو بيانات الوضع المالي أو االئتماني/ اإلفصاح عن أو التصريح ببعض أو جميع بياناتي.2
للبنوك والمصارف األخرى أخرى والمؤسسات المالية ووكاالت تحصيل الديون و وهيئات المعلومات
)»فصح له
َ الم
ُ أو أية وكالة خاصة بإصدار التقارير االئتمانية ويشار إلى كل منها بـ(«الطرف/االئتمانية و
 أو بيانات عن وضعي المالي أو االئتماني من أي بنك او، البحث والحصول على أية بيانات شخصية.3
أو أية وكالة خاصة/أو هيئة معلومات إئتمانية و/أو جهة تحصيل و/أو مؤسسة مالية و/مصرف آخر و
ِ الم
 إننا/ وبموجب هذه الوثيقة فإنني، )»فصح
ُ بإصدار التقارير االئتمانية ويشار الى كل منها بـ(«الطرف
بياناتنا/أو اإلفصاح للمصرف كم عن بعض أو جميع بياناتي/نفوض أي طرف مفصح لمشاركة و/أفوض
.أو بيانات الوضع المالي أو االئتماني/الشخصية و
 الدفع نيابة عني أية رسوم أو مصاريف يتم دفعها في سبيل البحث أو الحصول على معلومات من.4
 حيث يحق للمصرف بقيد اقتطاع أية مبالغ مدفوعة لألغراض المذكورة على من أي،أي طرف مفصح
ا وأوافق على أن هذه الرسوم أو المصاريف غير,  وإنني أقر وأفهم.حساباتنا لدى المصرف/من حساباتي
.مستردة
نقر بتعويض المصرف بشكل كامل/إننا أقر/ فإنني،باستثناء حاالت التعدي والتقصير من قبل المصرف
أو مشاركة واإلفصاح عن بعض/عن أي خسارة فعلية أو ضرر فعلي قد يتعرض لهما نتيجة الستخدام و
 كما أوافق.بياناتنا الشخصية وبيانات الوضع المالي أو االئتماني للطرف المفصح له/أو جميع بياناتي
على تعويض المصرف بشكل كامل عن أي خسارة فعلية أو ضرر فعلي قد يتعرض لهما نتيجة القيام
.بالبحث أوالحصول على أي بيانات شخصية وبيانات الوضع المالي أو االئتماني من أي طرف مفصح
نفهم أن المصرف لن يقدم أية ضمانات أو تأكيدات فيما يتعلق بصحة ودقة البيانات و/أفهم
 وعليه أفهم وأقر وأؤكد.أو اكتمالها في حال البحث عنها أو الحصول عليها أو اإلفصاح بها/صالحيتها و
تعويضنا عن أية خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر قد يترتب/بأن المصرف غير مسؤول عن تعويضي
.أو عدم اكتمال أي من هذه البيانات/على عدم دقة وعدم صالحية و

I/We hereby irrevocably and unconditionally consent and authorize Abu Dhabi Islamic Bank (the
“Bank”) at any time and at its absolute discretion to:
1- use any and all of my/our personal data, credit or financial information for any banking related
purposes;
2- disclose/ release any and all of my/our personal data, credit or financial information, to other
banks, financial institutions, debt collection agencies, credit bureaus, and/or any credit reporting
agency, each of them to be known as a (“ Receiving Party”);
3- seek and obtain any personal data, credit or financial information from any bank, financial
institution, debt collection agency, credit bureaus and/or any credit reporting agency, each of them
to be known as a (“Disclosing Party”), I/We hereby authorize any Disclosing Party to share and/
or disclose any and all of my/ our personal data, credit and financial information with the Bank.
4- pay on my behalf, any fees or charges applicable to seeking or obtaining information from
any Disclosing Party. The Bank has the right to debit any amounts paid for such purposes from
any of my/our accounts with the Bank . I understand and agree that such fees/charges are nonrefundable.
Other than the gross negligence or willful misconduct of the Bank, I/We agree to indemnify and
keep the Bank indemnified , for and/or in respect of all or any actual loss or damage arising from
the use, share and disclosure of any of my /our personal data, credit and financial information with
Receiving Party. I further agree to indemnify and keep the Bank indemnified for and/or in respect
of all or any actual loss or damage arising from seeking/obtaining any of my personal data, credit
and financial information from any Disclosing Party.
I/We understand that the Bank makes no warranty concerning the accuracy, validity, and/or
completeness of any such information whatsoever sought, obtained, or disclosed by the Bank.
therefore, I understand, agree and confirm that the Bank will not be responsible for compensating
me/us for any loss or damage, whether direct or indirect, that I/We may suffer as a result of the
inaccuracy, invalidity and/or incompleteness of any such information.

. أي مبالغ مدفوعة مقابل منتجات أو خدمات تكون مستثناة من ضريبة القيمة المضافة:مالحظة
 عند،وعلى المتعامل تسديد القيمة المعادلة لضريبة القيمة المضافة إلى مصرف أبوظبي اإلسالمي
. أي دفعات مماثلة، وبنفس الوقت، إضافة إلى،االستحقاق

Note: any payments made for products and services provided shall be exclusive of VAT. The
customer shall pay to the Abu Dhabi Islamic Bank an amount equal to any VAT, if due, in addition
to and at the same time as such payments.

Name:

:األسم

Signature:

Date:

D D

:التوقيع

M M

D D

Y Y Y Y

Takaful Protection for ADIB Personal Finance

M M

Y Y Y Y : التاريخ

برنامج الحماية التكافلية للتمويل الشخصي من مصرف أبوظبي اإلسالمي
أود أن احصل على العرض الخاص لبرنامج الحماية التكافلية للتمويل الشخصي من

I would like to receive a special rate to participate in the Takaful Protection for
ADIB Personal Finance*
Yes
No

ال

Consent & Declaration

نعم

*مصرف أبوظبي اإلسالمي
الموافقة واإلقرار

I/We the undersigned hereby:

:نحن الموقعين أدناه على هذه الوثيقة/أنا

1. D
 eclare that the information provided in this application by me/us is accurate, true, complete and
current, and I/we understand and accept that any facility may be offered to me/us will be on the
basis of this information.
2. U
 ndertake to advise in writing at any time of any changes in my occupation/employment or the
status of my/our residency and to further provide any information or documents that may be
requested from time to time.
3. A
 uthorize ADIB as it considers necessary to use its approved verification agency or make
references/enquiries from any source of information, or any person or entity nominated herein
and I/we authorize the source of such information to provide the required information to ADIB
on my/our behalf.
4. A
 uthorize ADIB at any time at its absolute discretion to use or disclose the particulars and
information provided herein or any information relating to my/our liabilities towards ADIB, or any
other financial information including any breach of obligations or defaults in repayment or any
other financial information to other financial institutions or banks debt collection agencies or
credit bureaus furthermore, authorizes the Bank to deduct all expenses imposed by any third party
associated with credit history/bureaus checking requested by the bank.
5. A
 uthorize any such contacted references, financial institutions, banks, debt collection agencies,
credit bureaus, Central Bank of the UAE or any other person or entity to disclose and provide ADIB
with any information requested about me/us in its possession.
6. A
 cknowledge that ADIB has the sole discretion to approve or decline my/our application without
revealing any reason for its decision to do so.
7. A
 cknowledge that I/we have read and fully understand the terms and conditions under which ADIB
is willing to offer facilities, and I/we agree to be bound by the same.
8. In the case of two applicants: acknowledge and agree that we are both liable and responsible
seperately and jointly to repay the facilities installments that we have concluded their agreements
with ADIB pursuant hereunder.
9. R
 ental payment through the grace period is added to the remainder of the rental period payments.

قبلنا هي معلومات دقيقة وصحيحة/نقر أن المعلومات المقدمة في هذا الطلب من قبلي/ أقر.1
لنا تكون مستندة/نقبل أن أي تسهيالت يمكن أن تمنح لي/نفهم وأقبل/ وأفهم،وكاملة وحديثة
.إلى تلك المعلومات
وظيفتنا أو/مركزنا وظيفتي/ نتعهد باإلعالم كتابة في أي وقت من األوقات بأي تغييرات في مركزي.2
.إقامتنا وتقديمنا أي معلومات أو أي وثائق قد تطلب من وقت آلخر/وضع إقامتي
نخول مصرف أبوظبي اإلسالمي كما نراه ضروري ًا استخدام وكالة التحقيق الموافق عليها من/ أخول.3
قبلنا أو للرجوع إلينا أو عمل استفسار من أي مصدر للمعلومات أو أي شخص أو أي هيئة مسماة هنا
 كما أخول مصدر المعلومات هذا توفير المعلومات المطلوبة لمصرف أبوظبي.في هذه الوثيقة
.اإلسالمي بالنيابة عني
نخول مصرف أبوظبي اإلسالمي في أي وقت من األوقات وكما يراه مناسب ًا باستخدام أو/ أخول.4
/الكشف عن التفاصيل والمعلومات المقدمة في هذه الوثيقة أو أي معلومات تتعلق بمسئوليتي
مسئوليتنا تجاه مصرف أبوظبي اإلسالمي أو أي معلومات مالية أخرى بما في ذلك أي خرق لاللتزامات
أو تخلف عن الدفع أو أي معلومات مالية أخرى لمؤسسات أو مصارف مالية أخرى ووكاالت تحصيل
نخول المصرف بخصم كافة التكاليف التي/ أخول،الديون أو مكاتب االئتمان المالي باإلضافة لذلك
 مكاتب االئتمان المالي و التي/تاريخنا االئتماني/فرضت من قبل أي طرف ثالث و المتعلقة بتاريخي
.قام المصرف بطلبها
نخول أي أطراف يتم مراجعتها أو مؤسسات مالية أو بنوك أو شركات تحصيل الديون و مكاتب/ أخول.5
االئتمان المالي أو مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو أي شخص أو هيئة يتم االتصال به أو
.بشأننا/بها بالكشف عن وتزويد مصرف أبوظبي اإلسالمي بأي معلومات مطلوبة وتوفيرها بشأني
طلبنا دون/نقر بأن لمصرف أبوظبي اإلسالمي الحرية المطلقة في الموافقة على أو رفض طلبي/ أقر.6
.إعطاء أي أسباب
 أننا قرأنا و فهمنا فهم ًا تام لجميع البنود والشروط التي بموجبها يقوم مصرف/ نعترف بأن/ أعترف.7
.نوافق بأن نتقيد بهذه البنود والشروط/أبوظبي اإلسالمي بمنح التسهيالت وأوافق
 في حال تقديم الطلب من قبل شخصين مع ًا نقر ونوافق بأننا نكون نحن اإلثنين مسئولين منفردين.8
ومجتمعين عن تسديد أقساط التسهيالت التي قد يتم التعاقد عليها مع مصرف أبوظبي اإلسالمي
.بموجب و وفق ًا لهذا الطلب
. تضاف دفعة اإليجار خالل فترة السماح إلى دفعات اإلجار المتبقية من فترة اإليجار.9

Note:any payments made for products and services provided shall be exclusive of VAT. The customer
shall pay to the Abu Dhabi Islamic Bank an amount equal to any VAT, if due, in addition to and at the
same time as such payments.

. أي مبالغ مدفوعة مقابل منتجات أو خدمات تكون مستثناة من ضريبة القيمة المضافة:مالحظة
 عند،وعلى المتعامل تسديد القيمة المعادلة لضريبة القيمة المضافة إلى مصرف أبوظبي اإلسالمي
. أي دفعات مماثلة، وبنفس الوقت، إضافة إلى،االستحقاق

:اسم المتعامل

Customer name:

:التوقيع

Signature:

اسم و توقيع شريك مقدم

Co-applicant’s name and
signature:

:الطلب
:التاريخ

Date:
4

