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General Request  رمز تعريف االتفاقية

Release of Mortgage فك الرهن

Deferred Installment Payment دفعات ا�قساط الؤجلة

Partial settlement التسوية المبكرة

Vehicle mortgage release letter خطاب فك رهن المركبة

Mortgage release letter

Debited to my/our account number

خطاب فك رهن

Charges and Mode of Payment الرسوم وطريقة الدفع

Customer Declaration إقرار العميل

1% Early/Partial/Final settlement including 

Accrued Interest @                                   % p.a. (as applicable)

١٪ مصاريف تسوية مبكرة/تسوية جزئية/تسوية نهائية 

بما فى ذلك الفائدة بمعدل                                       ٪ (حيثما تنطبق)

The above applicable amount, fees and charges 
for the subject service request may be:

المبلغ أعاله و الرسوم و المصاريف الخاصه بطلب الخدمة يمكن أن:

Or deposited with the Bank (Cash deposit) أو تودع لدى البنك (إيداع نقدي)

Additional Remarks (if any) مالحظات إضافية (إن وجدت)

يخصم من رقم حسابي/حسابنا

Early Settlement التسوية المبكرة Loan closure إغالق القرض

a) Reduce EMI تخفيض القسط الشهري b) Reduce tenure تخفيض مدة السداد

Overdue payment سداد مستحقات متأخرة

أوافق / نوافق على أن الخدمات المطلوبة سوف تكون خاضعة الشروط وا�حكام العامة لدى البنك 
القياسية. باستخدامي لهذا النموذج، أؤكد بأنني لم أقم بإجراء أية تعديالت على نموذج الطلب 

ا�صلي الخاص بالبنك العربي المتحد.

نقر أنا \ نحن بأن البنك العربي المتحد له الحق في الموافقة أو رفض طلب الخدمة الخاص بي \بنا وفق¹ 
لتقديره الخاص ، و وفق¹ لسياسات البنك الحالية سارية المفعول. وثائق إضافية (كشف حساب ، شهادة 

راتب و ما إلى ذلك) تقدم بواسطتي \ بواسطتنا عند الحاجه ¾كمال الطلب.  

نقر أنا \ نحن بأن البنك العربي المتحد لديه الحق في  تحصيل رسوم الخدمة من أجل تقديم الطلب 
أعاله وفق¹ للوائح البنك المركزي لدولة االمارات العربية المتحدة. 

نقر أنا \نحن بأن البنك العربي المتحد سوف يستغرق ٥ أيام عمل ¾كمال الطلب. أوافق على أن البنك 
العربي المتحد سيستمر في تحصيل رسوم أي فائدة مستحقة مني \ منا حتى يتم 

إكمال طلب التسهيل بالكامل في حسابي \ حسابنا و البنك غير ملزم برد أي متطلبات يتم تقديمها 
خالل تلك الفترة.

By using this form I confirm that I have not made any alterations to the original United 
Arab Bank application form. I / We agree that the services requested will be governed 
by the Bank’s General Terms and Conditions.

I/we acknowledge that UAB reserves the right to approve or decline my/our service 
request at its sole discretion, and as per UAB’s current policy in e�ect. Additional 
documentation (i.e. Bank statements, salary certificate, etc) may need to be 
presented by me/us in order to process the request.

I/we acknowledge that UAB shall charge a service fee in order to process the above 
service request as per UAECB regulation.

I/we acknowledge that UAB will take 5 working days to process my request. I agree 
that UAB shall continue to charge me/us any accrued interest till the facility request 
is fully completed in my/our account and the Bank is not obligated to refund any 
claims submitted during this period.

SETTLEMENT REQUEST FORM
نموذج طلب التسوية

Date Branchالتاريخ الفرع

CIF No. رقم ملف تعريف

Customer Nameإسم العميل
Account Numberرقم الحساب

Mobile Number رقم الهاتف المتحرك

Original Letter Delivery Branch فرع تسليم الرسالة ا�صلية
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SETTLEMENT REQUEST FORM
نموذج طلب التسوية

For Bank Use Only ¾ستخدام البنك فقط

Additional Instruction for Mortgage Settlement: تعليمات اضافية للرهن:

.............................................................................................................................................................................Signature Verified by: Staff ID

.........................................................................................................................................................Branch Manager’s Signature Staff ID

Unutilized Property Insurance Premium (Prorate) 
for above settlement to be reversed to customer’s account.

يجب تحويل المبلغ المستحق للعميل من حساب التأمين 

على الممتلكات الغير مستخدم إلى حساب العميل 

Source of Funds
Principal amount
Early Settlement amount
Total Outstanding amount

Account Officer Remarks:
AED
AED
AED


