
طلب رسالة بنكية
 LETTER REQUESTS

Customer Details تفاصيل العميل 

Account Title                        اسم الحساب CIF No.                              رقم ملف التعريف

Account Number                  رقم الحساب Registered Mobile Number : 
رقم الهاتف المتحرك المسجل

Product Type نوع المنتج
Credit Card
بطاقة إئتمان

Personal Loan
قرض شخصي

Mortgage Loan
قرض الرهن العقاري

Auto Loan
قرض السيارة 

Issue Letter / Certificate إصدار خطاب / شهادة

Preferred Language                                                                                     اللغة المفضلة English
اإلنجليزية

Arabic
العربية

Request to issue:

NOC for cease of salary transfer
خطاب عدم ممانعة وقف تحويل الراتب

Consolidated Outstanding
خطاب بالمستحقات المجمعة

Reference Letter
خطاب مرجعي

Liability Letter
خطاب مديونية

No Liability Letter *
 * خطاب عدم مديونية

Account Closure Letter
خطاب إغالق الحساب

Addressed to:                            موّجه إلى

Bank
البنوك

Government
جهة حكومية

Employer Name
صاحب العمل

Others (specify)
أخرى )أذكرها(

Account Balance Confirmation
خطاب تأكيد رصيد الحساب

Account Number 2 رقم الحساب 2

Account Number 3 رقم الحساب 3

I/We authorise you to furnish directly to my/our auditors any information requested by them for audit confirmation purposes
أفوضكم/نفوضكم بأن تقدموا إلى المدققين الخاصين بي/بنا مباشرة أي معلومات مطلوبة من قبلهم ألغراض التدقيق

Auditors Name     اسم مدققي الحسابات

Auditors Phone Number
رقم هاتف مدققي الحسابات

Mailing Address                العنوان البريدي Authorised Signatories
الموقعين المفوضين YES نعم NO ال

Delivery Branch
فرع التسليم

Purpose For Liability / No Liability Letter Request الغرض من طلب خطاب مديونية / عدم مديونية
Better offer from other bank

 عرض أفضل من بنك آخر
Bank Name

اسم البنك
Loan Amount

مبلغ التمويل
Dissatisfied with services

غير راض عن الخدمات
Others (specify)

أخرى )أذكرها(

*  The «No Liability Letter» will be issued within 7 working days from the liability settlement date.
• I / We agree that the services requested will be governed by the Bank’s standard Terms and Conditions. By using this form, I confirm that I 

have not made any alterations to the original United Arab Banks form.    
• I/We authorise you to debit my/our account for any charges including, but not limited  to, an amount charged in respect of any applicable 

Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT) pertaining to the request.

     *   سيتم إصدار »خطااب عدم وجود مديونية« خالل 7 أيام عمل من تاريخ تسوية المديونية.
أوافق / نوافق على أن الخدمات المطلوبة سوف تكون خاضعة لشروط وأحكام البنك. باستخدامي لهذا النموذج، أؤكد بأنني لم أقم بإجراء أية تعديالت على نموذج الطلب  	

األصلي الخاص ببنك العربي المتحد.
أفوضكم/نفوضكم بخصم أي رسوم بما فى ذلك، لكن دون حصر، مبلغ ما يتم إحتسابه بخصوص أى ضريبة قيمة ُمضافة أو أى ضريبة مبيعات مماثلة أخرى معمول بها. تتعلق  	

بالطلب من حسابي/حسابنا 
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Branch: Date: الفرع:التاريخ:



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

Letter fees 
 مصاريف إصدار الشهادة /الخطاب

Fees & Charges (optional/free) are applicable in accordance with Retail Banking Schedule of Charges, which is available on UAB’s website (www.uab.ae)
)www.uab.ae( وفقًا لجدول رسوم الخدمات المصرفية، والتي يمكن االطالع عليها من خالل موقع االنترنت للبنك العربي المتحد ) تطبق الرسوم و المصاريف إن وجدت ) اختيارية / مجانية

Customer’s Signature & Date                                                      توقيع العميل و التاريخ

Bank Use Only الستخدام البنك فقط

Remarks :
Non AEL Salary Criteria Loan amount ROI

Tenor Others (specify)

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 وحدة مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثالهم أو خرقهم ألية شروط أو 
أحكام ذات صلة بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعًا لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك بها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال 

المسؤولية عن اي مطالبات أو أضراء أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.

Signature Verified By: Branch Staff Branch Manager

Staff ID

Designation

Signature

Date

02/02

If you are unsatisfied with our services or to report fraud/complaint/dispute, please contact our 24/7 customer service on 800474 or info@uab.ae
.info@uab.ae في حال عدم رضاك عن خدماتنا أو إذا كنت تود اإلبالغ عن غش/شكوى/نزاع ُيرجى االتصال بمركز خدمة العمالء 800474 على مدار الساعة طوال أيام األسبوع أو التواصل من خالل
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