طلب تقديم شيكات آجلة للدفع
REQUEST FOR POST DATED CHEQUE LODGEMENT / POSTPONEMENT & WITHDRAWAL

Branch:

:الفرع

Date:

:التاريخ

Customer Details

تفاصيل العميل

Account Title

اسم الحساب

CIF No.

Account Number

رقم الحساب

Registered Mobile Number :
رقم الهاتف المتحرك المسجل

رقم ملف التعريف

Post Dated Cheque Lodgment
Cheque Due Date
 تاريخ إستحقاق الشيكCheque Number

تقديم شيكات آجلة الدفع
رقم الشيك

Drawee Bank/Branch
Currency
الفرع المسحوب عليه/العملة البنك

Reference

Amount
المبلغ

(For Bank Use Only)

الستخدام البنك فقط

Customer Declaration

إقرار العميل

Dear Sir/Madam,
1. I/We request you to hold the Post-Dated Cheque(s) listed above and credit the proceeds to my/our account on due date(s).
2. I/We understand that, the Bank assumes no responsibility for the genuineness and correctness of signatures and endorsements appearing on the instruments.
3. I/We understand that, in receiving items for deposit, the Bank acts only as my/our collecting agent and assumes no responsibility for realization of such
items and is not liable for any loss, damage or delay however caused.
4. I/We understand that, the Bank reserves the right to debit my/our account, under advice, with items credited (and with charges, including, but not limited
to, an amount charged in respect of any applicable Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT) if any) but subsequently returned unpaid.
،تحية طيبة وبعد
.تواريخ اإلستحقاق/حسابنا عند تاريخ/نطلب منكم االحتفاظ بالشيكات اآلجلة المدرجة في القائمة أعاله وإضافة مبالغها في حسابي/إننا أطلب/ إنني.1
.ندرك بأن البنك لن يتحمل أي مسؤولية تجاه صحة التوقيعات والتظهيرات الموضوعة على الشيكات المذكورة/إننا أدرك/ إنني. 2
لنا ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه تحقيق قيمة الشيكات أو تجاه أي فقدان أو تلف أو تأخير ألي/ندرك بأنه وعند استالم الشيكات لإليداع فإن البنك يعمل كوكيل تحصيل لي/إننا أدرك/ إنني.3
.سبب مهما كان
حسابنا والتي ترجع دون دفع )وذلك باإلضافة/ مبالغ الشيكات التي تضاف إلى حسابي،حسابنا وبموجب إشعار/ندرك بأن البنك يحتفظ بالحق في الخصم من حسابي/إننا أدرك/ إنني. 4
 مبلغ ما يتم احتسابه بخصوص أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة معمول بها و المفائدة إن وجدت، لكن دون حصر،للرسوم بما فى ذلك

Cheque Due Date
 تاريخ إستحقاق الشيكCheque Number

رقم الشيك

طلب تأجيل الشيكات آجلة الدفع

Drawee Bank/Branch
الفرع المسحوب عليه/البنك

Currency
Amount
العملة

Request for Post Dated Cheque Withdrawal
Cheque Due Date
 تاريخ إستحقاق الشيكCheque Number

رقم الشيك

المبلغ

Reference

(For Bank Use Only)

الستخدام البنك فقط

طلب سحب الشيكات آجلة الدفع

Drawee Bank/Branch
الفرع المسحوب عليه/البنك

01/02

Currency
Amount
العملة

المبلغ

Reference

(For Bank Use Only)

الستخدام البنك فقط

UAB PDC LODGEMENT/ WITHDRAWAL V. 1.0 APR 2022

Request for Post Dated Cheque Postponement

Customer’s Signature & Date

توقيع العميل و التاريخ

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.
أو عدم امتثالهم أو خرقهم ألية شروط أو/ و،يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحدة مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك
 ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال.  خدمة البنك التي يشترك بها العميل/  ربما تختلف العواقب تبعًا لطبيعة منتج. أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك/أحكام ذات صلة بخدمات
.المسؤولية عن اي مطالبات أو أضراء أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد

Deposit Slip Attached: مرفق إيصال اإليداع

 نعمYes

Bank Use Only

 الNo

الستخدام البنك فقط
Branch Staff

Branch Manager

Staff ID
Designation
(Signed in my presence and signature verified)

Signature

Comments

UAB PDC LODGEMENT/ WITHDRAWAL V. 1.0 APR 2022

Date

United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE

) هو مصرف مرخّ ص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.ع.م.البنك العربي المتحد (ش
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