 عدم مديونية/  طلب خطاب مديونية/
خطاب عدم ممناعة وقف تحويل راتب

REQUEST FOR LIABILITY /NO LIABILITY /
NOC FOR CEASE OF FOR SALARY TRANSFER
Personal Details

البيانات الشخصية
الفرع

Branch

Date

التاريخ
فرع تسليم الرسالة األصلية

Original Letter Delivery Branch

رقم ملف التعريف

CIF No.

رقم الحساب

Account No.

اسم العميل

Customer Name

Mobile
Number

رقم الهاتف
المتحرك

إسم
صاحب العمل

Employer
Name

I / We request you to issue a:

: نطلب منكم إصدار/ أطلب

خطاب مديونية

Liability Letter
Preferred Language

No Liability Letter

خطاب عدم مديونية

اإلنجليزية

Arabic

English

البنوك

الحكومة

Government

اللغة المفضلة

العربية

Addressed to: Please select one of the below

 يرجى اختيار واحدا مما يلي:معنون إلى
Employer

صاحب العمل

Others (specify)

)أخرى (أذكر

Product Type
Credit Card

نوع المنتج
بطاقة إئتمان

Salary Transfer

Personal Finance

تمويل شخصي

تحويل راتب

Deposits

تمويل إجارة

Ijara Finance

الودائع

Purpose For Liability / No Liability Letter Request

Murabaha

إستثمار

Investment

 عدم مديونية/ الغرض من طلب خطاب مديونية
) عرض أفضل من بنك آخر1

1) Better offer from other bank

اسم البنك

Bank Name

)مبلغ التمويل (درهم

Finance Amount (AED)
Profit Rate

Processing fees

معدل الربح

Insurance

) غير راض عن الخدمات٢

3) Others (specify)

المدة
)) آخر (أذكر3

The applicable charges for the above service may be:

:يجوز للرسوم المطبقة على الخدمة أعاله إما أن
حسابنا رقم/تخصم من حسابي

Debited to my/our account number

)أو تودع لدى البنك (إيداع نقدي

Or deposited with the Bank (Cash deposit)
I / We agree that the services requested will be governed by the Bank’s
Terms and Conditions. By using this form I confirm that I have not made
any alterations to the original Tawaruq/Murabaha/Ijarah/Islamic Credit
Card United Arab Bank application form.

 نوافق على أن الخدمات المطلوبة سوف تكون خاضعة لشروط وأحكام/ أوافق
 أؤكد بأنني لم أقم بإجراء أية تعديالت على، باستخدامي لهذا النموذج.البنك
البطاقات االئتمانية اإلسالمية األصلي الخاص/إجارة/مرابحة/نموذج الطلب تورق
.ببنك العربي المتحد

توقيع العميل

Customer’s Signature

For Bank Use Only
Salary criteria

رسوم تخليص الطلب

Tenor

تأمين

2) Dissatisfied with services

Non AEL

مرابحة

الستخدام البنك فقط
Finance amount

Profit Rate

Signature Verified by:

Staff ID

Branch Manager’s Signature

Staff ID
Page 1

Tenor

Others (specify)

UAB IB/LNLCL/V1.0 JAN 2020

Banks

خطاب عدم ممانعة
وقف تحويل الراتب

NOC for cease
of salary transfer

