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طلب خصم الكمبيالة
APPLICATION FOR BILL DISCOUNTING

The Manager

Dear Sir,
I/We enclose herewith, the following cheques(s) / bill (s) for discounting.
Please credit the net proceeds to our account with you after deducting 
your charges and commission.

It is agreed that I/We will remain entirely responsible and under obligation 
that the said cheques(s) / bill(s) will be honored on due date(s).

I/We undertake to pay to you on your first demand if any of the said 
cheques(s) / bill(s) remains unpaid on due date.

Further you are fully authorized to debit my/our account for the same. 
Besides, you are empowered and authorized, at your sole discretion 
without obligation on your part, to take any action you may deem fit, 
including but not limited to legal action against the Drawer(s) and /or the 
Endorser(s). Any fees and costs resulting from your action shall be for my/
our account.

The bank has the right (at any time) to verify the details of the Cheques / 
Bills.

I / We irrevocably and unconditionally undertake that the underlying 
Bill(s) which are being discounted by United Arab Bank PJSC, have/will 
not be presented to any other bank / financial institution for discounting / 
financing purposes.

I / We undertake that the amount of the said cheque(s) / bill(s) will not be 
paid/settled directly against other consideration or dues.

Commission & fees on each transaction processed/service provided by 
the Bank shall be calculated in accordance with the applicable Schedule 
of Charges related to tariffs for wholesale banking, which are available on 
the website of the Bank (www.uab.ae) unless otherwise agreed with the 
client.
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CHEQUE / BILL NO
رقم الشيك / الفاتورة

DRAWER/ISSUER OF BILL
الساحب/مصدر الفاتورة

DRAWEE BANK
البنك الساحب

CURRENCY             
  العملة

AMOUNT OF CHEQUE/BILL
 مبلغ الشيك / الفاتورة

DUE DATE
 تاريخ االستحقاق

TOTAL AMOUNT      المبلغ اإلجمالي

المدير

السادة األعزاء،

أرفق/نرفــق لكــم مــع هذه الوثيقة شــيكًا )شــيكات(/فاتورة )فواتيــر( للخصم. الرجاء أن تقيدوا 
)تضيفوا( إلى حســابنا لديكم صافي المتحصالت بعد اســتقطاع الرســوم والعمالت المتوجبة 

لصالحكم.

مــن المتوافــق عليــه أبقى/نبقى مســؤولين بالكامل وملتزم/ملتزمين بدفع الشــيك 
)الشــيكات(/الفاتورة )الفواتير( في تاريخ/تواريخ االســتحقاق.

أتعهد/نتعهــد أن أدفع/ندفــع لكــم ولــدى التقــدم بــأول طلب مــن ِقبلكم، في حال لم يتم 
تســديد أي من الشــيك )الشــيكات(/الفاتورة )الفواتير( المذكورة في تاريخ االســتحقاق.

عــالوًة علــى ذلــك، فإنكــم مخولــون بالكامل بالخصم من حسابي/حســابنا المبلغ نفســه. كما 
وأنكــم تتمتعــون بكامــل الصالحيــة والتفويــض، ووفق تقديراتكــم الخاصة ومن دون أي التزام 

يترتــب عليكــم فــي هــذا الصــدد، اتخاذ أي خطــوة تعتبرونها مالئمة بما في ذلك على ســبيل 
التعــداد ال الحصــر إجــراء قضائي تجاه الســاحب )الســاحبين( و/أو المصــادق )المصادقين(. على أن 

تكــون كافــة الرســوم والتكاليــف الناتجــة عن مثل هذه اإلجراءات على حسابي/حســابنا الخاص.

يتمتــع البنــك )فــي أي وقــت( بحق التثبت من صحة الشــيكات/الفواتير.

أتعهد/نتعهــد بشــكل ال رجــوع عنــه ومــن دون قيد أو شــرط بــأن الفاتورة/الفواتير ذات الصلة 
التــي تــم خصمهــا مــن ِقبــل البنــك العربي المتحد ش.م.ع.، لم/لن يتــم تقديمها لدى أي بنك 

آخر/ مؤسســة مالية ألهــداف الخصم/التمويل.

أتعهد/نتعهــد بــأن مبلــع الشــيك )الشــيكات(/الفاتورة )الفواتير( المذكــورة لن يتم دفعها /
تســويتها بشــكل مباشــر تجاه أي اعتبارات أو تعويضات مالية أخرى.

العموالت والرسوم : يتعّين إحتساب كافة العموالت والرسوم المعنية بكل عملية تتم 
معالجتها/خدمة يتم تقديمها من ِقبل البنك وفق جدول الرسوم الُمطّبق بشأن تعرفات 

 الخدمات المصرفية للشركات والمتوّفرة على الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك
 )www.uab.uae(، إال في حال تم اإلتفاق مع العميل على خالف ذلك.



United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Authorized Signatory(ies) المفوض / المفوضون بالتوقيع 

Account Name اسم الحساب 

Account No. رقم الحساب 

Contact Person اسم صاحب جهة االتصال

Contact Number رقم الهاتف

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that may 
result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any of the 
Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or third 
party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعًا لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.
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