AUTO DEBIT

الخصم التلقائي

Irrevocable standing order/Auto debit instruction

 تعليمات خصم تلقائي/أمر دفع دائم غير قابل للنقض

To Emirates NBD (PJSC)

)ع.م.إلى بنك اإلمارات دبي الوطني (ش

Branch

الفرع

Dear Sir/Madam,

,تحية طيبة

I/We request you to execute my/our instruction(s) by debiting my/our
account mentioned below:

 حسابنا/  تعليماتنا بالخصم من حسابي/  نطلب منكم تنفيذ تعليماتي/ أطلب
المذكور أدناه

S.O./A.D. No

 الخصم التلقائي/رقم أمر الدفع الدائم
رقم حساب القرض

Loan Account No
Account Name

اسم الحساب

Emirates NBD Bank Account to Debit

حساب بنك اإلمارات الذي سيخصم منه

Number of Installments

عدد األقساط

Start Date

تاريخ البدء

Monthly Installments Amount (AED)
UAE Dirhams

)مبلغ القسط الشهري (بالدرهم
only

.درهم إماراتي

فقط

1. In consideration of the amount financed to me/us for the loan
availed, l/we hereby irrevocably authorise you to debit my/our
Emirates NBD Bank account towards repayment of the total amount
payable, as specified in the Finance schedule.

 تمويلنا به/ نخولكم بموجبه فيما يتعلق بالقرض الذي قمتم بتمويلي/ أخولكم.1
/ بالخصم من حسابي، وبصورة غير قابلة للنقض، حصلنا عليه/والذي حصلت
حسابنا لسداد إجمالي المبلغ مستحق الدفع لبنك اإلمارات دبي الوطني
.ع) كما هو محدد في برنامج التمويل.م.(ش

2. The instruction is considered as an integral part of the Loan
Agreement.

ً
.جزءا ال يتجزأ من اتفاقية القرض
 تمثل التعليمات.2

3. I/We hereby agree that this instruction is irrevocable and cannot be
cancelled until all the amounts due to Emirates NBD (PJSC), have
been settled.

 نوافق بموجبه بأن هذه التعليمات غير قابلة للنقض وال يمكن إلغاؤها/ أوافق.3
.)ع.م.حتى تتم تسوية كامل المبلغ المستحق لبنك اإلمارات دبي الوطني (ش

4. I/We authorise you to debit the above instalment amount to my/our
Emirates NBD Bank account on a monthly basis, in addition to the
above instalment amount, I/We also authorise you to debit my/our
account for recovery of any charge, etc. that may be applicable.

 حسابنا في بنك اإلمارات/ نخزلكم بخصم مبلغ القسط أعاله من حسابي/ أخولكم.4
ً
ً
أيضا
 نخولكم/ وباإلضافة إلى مبلغ القسط المذكور في األعلى أخولكم،شهريا
. حسابنا/ مستحقة من حسابي. إلخ...بخصم أي رسوم

5. I/We hereby agree to retain sufficient funds in my/our account for
effecting the above payment.

 حسابنا حتى يتم/ نوافق بموجبه على االحتفاظ بأموال كافية في حسابي/ أوافق.5
.تنفيذ السداد أعاله

6. If the account has insufficient funds Emirates NBD (PJSC) has the
right to take action as stated on the Loan agreement.

 إذا لم يكن هناك رصيد كاف في الحساب فإن بنك اإلمارات دبي الوطني.6
ً
.وفقا التفاقية القرض
ع) لديها الحق باتخاذ أي إجراء.م.(ش

Borrower’s Signature

توقيع المقترض

Date

التاريخ

Stamp

الختم

Guarantor’s Signature

توقيع المقترض

Date

التاريخ

Stamp

الختم
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