
طلب تسهيل السحب على المكشوف 
REVOLVING OVERDRAFT FACILITY REQUEST FORM

Customer Details تفاصيل العميل 

Account Title                        اسم الحساب CIF No.                         رقم ملف المعلومات

Account Number                  رقم الحساب Registered Mobile Number 
رقم الهاتف المحمول المسجل

Revolving Overdraft Facility type نوع تسهيل السحب على المكشوف

Against Salary   مقابل الراتب Against Fixed Deposit   مقابل وديعة

Request                                                                                                                                                                                                                                                                            الطلب              

New/Renewal
جديد / تجديد

Cancel
إلغاء

Increase Limit
زيادة مبلغ السحب على المكشوف

Decrease limit
تخفيض مبلغ السحب على المكشوف

Facility Details تفاصيل التسهيل
Request Facility Amount  AED:

 مبلغ التسهيل المطلوب بالدرهم

Duration    مدة التسهيل              From    
من

To
إلى

Charges Applicable (Facility Charges)
المصاريف المطبقة ) مصاريف التسهيل (

to be debited from customer’s Account with UAB
يتم خصمها من حساب العميل مع البنك العربي المتحد

Interest Rate                        معدل الفائدة     

I authorize the Bank to debit my account for applicable fee and charges as mentioned above. Fee & charges (Optional/Free) are applicable in accordance 
with Retail Banking Schedule of Charges, which is available on UAB website (www.uab.ae).

أفوض البنك العربي المتحد بخصم كل المصاريف الخاصة بالقرض من حسابي كما هو مبين أعاله  تطبق الرسوم و المصاريف إن وجدت ) اختيارية / مجانية ( وفقًا لجدول رسوم الخدمات 
(www.uab.ae) المصرفية، والتي يمكن االطالع عليها من خالل موقع االنترنت للبنك العربي المتحد

I would like to receive updates about United Arab Bank's product and services, promotions and offers on my registered 
contact details.

أود أن أستقبل تحديثات حول منتجات و خدمات و عروض البنك العربي المتحد على رقم الهاتف المحمول الخاص بي و المسجل لدى البنك
Yes

نعم 
No

ال

Income & Liabilities Section قسم الدخل والخصومات

Employer Name                                                                                      اسم مكان العمل       

Monthly Salary                                                                                            الراتب الشهري  

UAB Loan EMI                                               القسط الشهري لقرض البنك العربي المتحد 

Other Banks Loan's EMI                               القسط الشهري للقروض من البنوك األخرى 

UAB Credit Card Limits                               الحد اإلئتماني لبطاقات البنك العربي المتحد

Other Banks Credit Card/s limits                         الحد اإلئتماني لبطاقات البنوك األخرى 

Dear UAB,  I hereby request you kindly to approve my request with below Terms & Conditions:
عزيزي مدير  البنك العربي المتحد برجاء الموافقة على التسهيل أعاله بناء على الشروط و األحكام التالية:  
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Branch Name:        Date:اسم الفرع التاريخ



Overdraft Facility Declaration and Terms & Conditions                              إقرار وشروط وأحكام تسهيل السحب على المكشوف       

The overdraft facility request form, the terms and conditions below and any other 
documents entered into between the borrower and UAB shall constitute the 
agreement between the borrower and UAB (the “Agreement”).
The above account holder (hereinafter referred to as the “Customer” / “Borrower”) 
hereby Unconditionally & irrevocably entitles and authorizes United Arab Bank 
P.J. S.C. (“UAB” ) to obtain, from time to time, my/our credit report from Al Etihad 
Credit Bureau and any other source of information for the purpose of assessing 
my/our creditworthiness and determining my/our eligibility for any products, 
banking services or credit facilities offered by UAB, including but not limited 
to any renewals, amendments, restructuring, extensions or enhancements 
thereto. The customer also authorizes UAB to provide such information as may 
be required under applicable law & regulations to obtain any such credit report 
(“Undertaking”). This undertaking shall remain in force and effect and may not be 
terminated or amended without UAB’s prior written consent.
1)  This undertaking shall be governed by the laws of the United Arab Emirates 

(the “UAE”), and any dispute arising between UAB and the customer with 
regards to this undertaking shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
courts of the UAE.

2)  I hereby declare that the information furnished by me in this form and in all 
supporting documentation is true and correct.

3)  I authorize UAB to obtain any information that UAB may require in respect 
of this application from any other person, company or institution as the case 
may be.

4) If this request is sanctioned, I authorize UAB to debit my above account, 
every month with charges as agreed by me and interest on any overdrawn 
balance at the interest rate shown below in clause 5. Such interest shall be 
compounded if not paid. I undertake to ensure that there is a sufficient credit 
balance in my account to meet my interest payment on due date.

5)  Interest
     a) The rate of interest shall be (refer to the Schedule of charges available in 

UAB website (after rate renewal is based on bank’s prevailing rate).
     b) I understand and agree that, UAB reserves the right to change the above 

interest rate, at its sole discretion and taking into consideration the market 
prevailing interest rate, by providing me a sixty (60) days’ prior written notice. 
I hereby waive all rights of contestation to any such change in the interest 
rate and further waive all defenses howsoever in the regard.

6)  If the overdraft remains due for a period of two months from the date on 
which the account first becomes overdrawn, UAB shall be entitled to declare 
the entire outstanding amount and interest thereon as due and payable by 
me immediately.

7)  I hereby confirm that I have read and I agree to abide by the Interest Charge 
and any other charges outlined in the Schedule of Fees and Charges which 
is available on UAB’s official website. The charges are subject to change from 
time to time at UAB’s discretion and are updated on periodic basis. I agree 
to routinely refer to UAB’s website for such Schedule of Fees and Charges to 
stay updated of any change in fees. Finance Charges will be applicable on the 
utilized Overdraft amount and calculated on the number of days used.

8)  I hereby agree that the Overdraft Limit sanctioned by UAB is at UAB’s 
discretion and may be lower than the Requested Overdraft Limit and I will 
not contest or reject the assigned Overdraft Limit. I authorize UAB to amend 
my limit as deemed appropriate in accordance with my prevailing credit 
standing.

9)  I understand and agree that the overdraft facility approved by UAB under 
this Agreement is subject to auto renewal at UAB sole discretion and such 
renewal shall be subject to the terms and conditions of this Agreement (as 
amended or replaced from time to time) or such other terms and conditions 
notified to me by UAB from time to time.

10) I agree that the overdraft facility may be withdrawn by UAB at any time 
and that I must repay UAB all outstanding on my account upon demand. In 
particular, I accept that UAB may withdraw the facility immediately if;

     a) My present employment should terminate for any reason and/or if my 
monthly salary or part thereof is transferred to any other bank or institution  
 without the prior written consent of UAB;

     b)  I violate and/or breach any of the undertakings provide by me under this 
Agreement;

     c) At any time, the information or documents submitted by me are incorrect 
or any acknowledgement or undertaking submitted or provided by me to  
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أن نموذج طلب تســهيالت الســحب على المكشــوف، الشــروط واألحكام أدناه و اي 
مســتند آخــر مبــرم بيــن المقتــرض و البنــك يشــكل االتفــاق بين المقتــرض و البنك 

)"االتفاقيــة"( .

إن صاحــب الحســاب ) المشــار إليــه هنــا فيمــا بعــد بـــ " العميــل" / "المقتــرض" ( بموجبه 
يخــول و يفــوض البنــك العربــي المتحــد ش م ع )"البنــك"( للحصــول مــن حيــن آلخر، على 

تقريري/تقريرنــا االئتمانــي مــن شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وأي مصــدر معلومات 
آخــر ألغــراض تقييــم مــدى موثوقيــة ائتمانــي /ائتماننــا و تقرير مــدى أهليتــي /أهليتنا ألي 

منتجــات، خدمــات بنكيــة أو تســهيالت ائتمانيــة يعرضهــا البنــك، ويشــمل ذلك على ســبيل 
المثــال ال الحصــر أي تجديــدات، تعديــالت، عمليــات إعــادة هيكلــة، تمديــدات أو تعزيــزات لها. 

كمــا أن العميــل/ المقتــرض يفــوض البنــك لتزويــد مثــل تلــك المعلومات حســبما تكون 
مطلوبــة بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا للحصــول علــى مثــل ذلك التقريــر االئتماني. 

)"التعهــد"( يبقــى هــذا التعهــد  نافــذًا وســاري المفعــول وال يجــوز إنهــاؤه أو تعديله بدون 
الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن البنك. 

يحكــم هــذا التعهــد بموجــب قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة )"إ.ع.م"( ، وأي . 	
نــزاع ينشــأ بيــن البنــك و العميــل / المقتــرض بخصــوص هــذا التعهد يخضــع للوالية 

القضائيــة الحصريــة لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة )"إ.ع.م"(. 

أقــر بموجبــه بــأن المعلومــات المــزودة مــن قبلــي في هذا الطلــب و في كافة . 	
المســتندات الداعمــة هــي حقيقيــة و صحيحة.

إننــي أفــوض البنــك للحصــول علــى أي معلومــات قــد يحتاجها البنك بشــأن هذا . 	
الطلب من أي شــخص آخر ، شــركة أو مؤسســة أخرى، حســب مقتضى الحال. 

فــي حالــة الموافقــة علــى هــذا الطلــب، أفوض البنــك للقيد على حســابي أعاله ، . 	
شــهريا الرســوم حســبما تــم االتفــاق عليهــا مــن قبلي و الفائــدة على أي رصيد 

مكشــوف بســعر الفائــدة المبينــة أدنــاه فــي البنــد 5 .  ســوف تكــون مثل تلــك الفائدة 
مركبــة فــي حــال عــدم دفعهــا ، أتعهــد بضمــان أن هناك رصيــد ائتمان كاف في 

حســابي للوفــاء بدفــع فائدتــي في مواعيد االســتحقاق.

 الفائدة . 5
يكــون ســعر الفائــدة شــهريًا ) يرجــى االطــالع علــى جدول الرســوم المتوفر على  أ ( 

 الموقــع االلكترونــي الرســمي للبنك (
ب (   أدرك و أوافــق علــى أن البنــك يحتفــظ بالحــق فــي تغييــر ســعر الفائدة أعاله 
حســب تقديــره الوحيــد مــع األخــذ بعين االعتبار ســعر الفائدة الســائد في الســوق 
،وذلــك عــن طريــق تزويــدي بإشــعار خطــي مســبق مدتــه ) 60 ( ســتين يومًا . إنني 

بموجبــه أتنــازل عــن كافــة حقــوق االعتــراض علــى أي من مثــل ذلك التغيير في ســعر 
الفائــدة ، وكذلــك التنــازل عــن كافــة الدفاعــات كيفما كانت بهذا الشــكل 

فــي حــال بقــاء الســحب على المكشــوف مســتحقًا لمدة شــهرين مــن التاريخ الذي . 6
يصبــح فيــه الحســاب مكشــوفا ألول مــرة ، يحــق للبنــك اإلعــالن بأن كامــل المبلغ غير 

مســدد و الفائــدة عليــه مســتحق و واجــب الدفــع من قبلــي على الفور 

أؤكــد بموجبــه بأنــن قــد قــرأت و أننــي أوافــق على االلتزام برســم الفائدة و أية رســوم . 	
أخــرى مبينــة فــي جــدول الرســوم المتوفــر على الموقــع االلكتروني الرســمي للبنك 

. تخضــع الرســوم للتغيــرر مــن حيــن آلخــر حســب تقرير البنــك ويتــم تحديثها على 
أســاس دوري . أوافــق علــى الرجــوع بشــكل روتينــي إلــى الموقع االلكترونــي للبنك 
بشــأن جــدول الرســوم للبقــاء علــى علــم بمــا يتــم تحديثه ألي تغيير في الرســوم . 

ســوف تكــون رســوم التســهيل واجبــة التطبيــق على مبلغ الســحب على المكشــوف 
المســتخدم و يتــم حســابه علــى عدد األيام المســتخدمة. 

إننــي بموجبــه أوافــق أن يكــون حــد الســحب علــى المكشــوف الموافق عليــه من قبل . 	
البنــك هــو حســب تقديــر البنــك و قــد يكــون أقل من حد الســحب على المكشــوف 

المطلــوب ولــن أعتــرض علــى أو أرفــض الحــد المعيــن للســحب على المكشــوف . إنني 
أفــوض البنــك علــى تعديــل الحــد الخــاص بــي حســبما يعتبر مالئمًا وفقــًا لوضعي 

االئتماني الســائد. 

إننــي أدرك و أوافــق بــأن تســهيل الســحب علــى المكشــوف المعتمــد من قبــل البنك . 	
بموجــب هــذه االتفاقيــة يخضــع لتجديــد تلقائــي حســب تقدير البنك وحــده ويخضع 

مثــل ذلــك التجديــد لشــروط وأحــكام هــذه االتفاقية )حســبما يتــم تعديلها أو 
اســتبدالها مــن حيــن آلخــر ( أو مثــل تلــك األحــكام و الشــروط األخــرى المبلغة لي من 

البنــك مــن حين آلخر . 

إننــي أوافــق علــى أن تســهيل الســحب علــى المكشــوف قد يتم ســحبه من قبل . 0	
البنــك فــي أي وقــت وأنــه يجــب علــي أن أســدد للبنك كافــة المبالغ غير المســددة 

علــى حســابي عنــد الطلــب . تحديــدًا، أقبــل بأنــه يجوز للبنك ســحب التســهيل على 
 الفــور في حال : 

أ (  يتوجــب إنهــاء عملــي الحالــي ألي ســبب و/أو فــي حــال تحويــل راتبي الشــهري 
أو جــزءًا منــه إلــى أي بنــك أو مؤسســة أخــرى بــدون الموافقــة الخطية المســبقة من 

 البنك 
ب ( أخالــف و/أو أخــرق أي تعهــدات مــزودة مــن قبلــي إلــى البنــك بموجب هذه 

 االتفاقية 
ج( فــي أي وقــت ، تكــون المعلومــات أو المســتندات المقدمــة مــن قبلــي غيــر صحيحة 



 أو أي إقــرار أو تعهــد مقــدم أو مــزود مــن قبلــي إلــى البنــك بموجب هــذه االتفاقية باطل 
د ( بــرأي البنــك هنــاك أســس يمكــن أن تــؤدي إلــى عدم قدرتي و/أو قــدرة الضامنين 

لــي ، وفقــًا للوائــح الســائدة فــي المصــرف المركــزي ، على الوفــاء بالتزاماتــي /التزاماتنا 
 بموجــب هــذه االتفاقية 

 هـــ ( أغــادر دولــة اإلمــارات العربيــة بشــكل دائم أو نتيجــة لوفاتي . 
 و ( بــرأي البنــك ، فــي حــال أن تــم اســتخدام حســابي إلجــراء أي صفقات مشــبوهة، و

ز ( أي حالــة تقصيــر أخــرى 

إننــي أوافــق علــى أن التســهيالت المعروضــة بموجــب هــذه االتفاقيــة يتعين أن تكون . 		
واجبــة الســداد عنــد الطلــب و أن يتــم مراجعتهــا مــن قبــل البنك بشــكل دوري . كما 
أوافــق علــى أن، اســتمرار و/أو تجديــد التســهيالت تكــون حســب تقدير البنــك الوحيد 

و مــا لــم يتــم اإلخطــار بخــالف ذلــك كتابة مــن قبل البنك، تســتمر التســهيالت في أن 
تكــون متوفــرة بموجــب الشــروط واألحــكام المتضمنــة في هــذه االتفاقية .

إننــي بموجبــه أوافــق علــى أن هــذه الشــروط بمــا في ذلــك أي التزامات غيــر تعاقدية . 		
ناشــئة عــن أو فيمــا يتصــل بهــا ، ســوف تحكــم يموجــب قوانين دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة )"إ.ع.م"(. إننــي أوافــق علــى الواليــة القضائيــة الحصريــة لمحاكــم اإلمارة التي 

تنطبــق عليهــا لتســوية أي نــزاع ناشــئ عــن أو فــي ما يتصل بهذه الشــروط ، شــريطة 
أنــه يجــوز للبنــك إقامــة دعــاوى قضائيــة فــي أي واليــة قضائية أخــرى داخل أو خارج دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة )"إ.ع.م"( فــي حــال أن يرى ذلك مناســبًا 

إننــي أوافــق علــى مراجعة كل كشــف حســاب و مراســالت يتم إرســالها مــن البنك . 		
علــى بريــدي االلكترونــي  المســجل. أوافــق علــى إخطــار البنك كتابــة بأي اعتراض و/أو 
تناقــض خــالل ثالثيــن )0	( يومــًا مــن تاريخ الكشــف و/أو المراســلة ، وفــي حال اإلخفاق 

بذلــك ســوف يتــم اعتبــار كشــف الحســاب و/أو المراســلة صحيحــة و مقبولة مــن قبلي 

فــي حــال أن التســهيالت الممنوحــة لــي بموجــب هــذه االتفاقيــة هي ألكثر مــن مقترض . 		
واحــد، للبنــك ، حســب تقديــره المطلــق، أن يطالــب أي مــن المقترضيــن بشــكل منفرد 

أو بشــكل مشــترك حســبما يراه البنك مناســبًا 

إننــي أوافــق علــى عــدم التنــازل عــن أو التحويــل للغيــر أي من حقوقــي أو التزاماتي . 5	
بموجــب هــذه االتفاقيــة بــدون الحصــول علــى موافقة خطية مســبقة مــن البنك . 

إننــي أدرك و أوافــق بــأن البنــك لــه الحــق المطلــق للتنــازل عن أو تحويل أي مــن حقوقه 
بموجــب هــذه االتفاقيــة باإلضافــة إلــى الرهونــات، الضمانــات ، أو أي ضمانــات تأمين أخرى 

إلــى أي ســلطة بــدون الحصــول علــى موافقتــي علــى مثل ذلك التنــازل أو التحويل 

أوافــق علــى أن المعلومــات المقدمــة صحيحــة و كاملــة . لقــد قــرأت، فهمــت و أوافق على 
االلتــزام بالشــروط و األحــكام أعــاله ) وأي تعديــالت أو إضافــات عليهــا ( و التــي أوافــق عليها و 

أقبلهــا بشــكل صريح 

 UAB under this Agreement are invalid;
     d) In UAB’s opinion there are grounds which could lead to my and/or my 

guarantors inability, as per the Central Bank’s prevailing regulations, to fulfill  
my/our obligations under this Agreement;

     e) I leave the United Arab Emirates permanently or as a result of my demise;
     f) In the opinion of UAB, if my account has been used to effect any suspicious 

transactions; and
     g) Any other instance of default.
11)  I agree that the facilities offered hereunder shall be repayable on demand 

and reviewed by UAB periodically. I further agree that, continuation and/
or renewal of the facilities shall be at the sole discretion of UAB and unless 
notified otherwise in writing by UAB, the facilities shall continue to be 
available on the terms and conditions contained herein.

12)  I hereby agree that these terms including any non-contractual obligations 
arising out of or in connection with them, will be governed by the laws of 
the UAE. I agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the Applicable 
Emirate to settle any dispute arising out of or in connection with these terms 
provided that UAB may bring proceedings in any other jurisdiction (inside or 
outside the UAE) if it deems appropriate.

13)  I agree to review each account statement and communication received 
from UAB on my registered email ID. I agree to notify UAB in writing of 
any objection and/or discrepancy within thirty (30) days of the statement 
and/or communication date failing which the account statement and/or 
communication will be deemed to be correct and accepted by me.

14)  If the facilities granted under this Agreement is to more than one Borrower, 
all the Borrowers shall be jointly and severally be responsible for the payment 
of all obligations under this Agreement. UAB shall have the right, at its 
absolute discretion, to claim from any of the Borrowers singly or jointly as 
UAB deems appropriate.

15)  I agree not to assign or transfer to third parties any of my rights or obligations 
under this Agreement without obtaining a prior written consent from UAB. 
I understand and agree that UAB shall have the absolute right to assign or 
transfer any of its rights under this Agreement in addition to mortgages, 
guarantees, or any other securities to any authority without having to obtain 
my consent on any such assignment or transfer.

I agree that the submitted information is correct and complete. I have read, 
understood and agree to be bound by the above terms and conditions (and 
any amendments or additions thereto) which I expressly agree to and accept.

Customer Signature & Date                                                         توقيع العميل و التاريخ  

EIDA Number                                                                                        رقم الهوية اإلماراتية                                      

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. 
في جميع المواقف و في أي وقت أثناء عالقة العميل بالبنك، يكون العميل وحده مسؤوالً عن كافة العواقب الناجمة عن فشله في تلبية متطلبات البنك و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط 

أو أحكام ذات صلة بخدمات أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك قد تختلف العواقب تبعًا لطبيعة و نوع منتج / خدمة البنك التي يشترك بها العميل . ال يتحمل البنك بأي حال من 
األحوال المسؤولية عن أي مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو خسائر ناجمة عن هذ	 الفعل و ال عن تعويض العميل أو تعويض الغير بهذا الصدد.
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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

Credit Team Review

Facility EMI in AED

DSR
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Bank Use Only                                                                                                                                                                                                                                       الستخدام البنك فقط   

Branch Recommendation

Branch Staff Branch Manager

Staff ID

Designation

Signature

Date

Approved Facility (ROD) Amount in AED

Facility (ROD) Duration From To

Underwriter Name

Underwriter Signature & Date

Unit Manager Name (If Required) 

Unit Manager Signature (If Required)
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