طلب تأجيل سداد قسط
DEFERMENT OF INSTALLMENT
Date
Account Number

رقم الحساب

Account Title/Name

التاريخ
اسم الحساب

Loan Agreement ID

رقم تعريف اتفاقية القرض
تحية طيبة

Dear Sirs,

]بمقدورنا دفع قسط [يرجى وضع عالمة بالمربع المناسب/لن يكون بمقدوري

I/We would not be able to pay my/our [Please tick as applicable]

القرض الشخصي

Personal Loan
Auto Loan

قرض السيارة

Home Loan

قرض السكن

installment of AED

بمبلغ

for

EMI dated

تاريخ القسط الشهري

I/We request you to kindly defer the same with interest.

.نرجو منكم تأجيل القسط المذكور مع الفائدة/أرجو

I/We authorise you to debit my/our account with AED 100/being the deferment charges.

حسابنا كرسوم/ درهم من حسابي100

I/We hereby agree to pay the deferred installment with
interest which will be split over the remaining loan tenor.
I/We hereby agree that the deferment may result in
increasing my current installment amount stated in the loan
agreement and repayment schedule.

نخولكم للقيام بخصم مبلغ/أخولكم
.تأجيل

نوافق بموجبه على القيام بدفع القسط المؤجل مع الفائدة/أوافق
ً
نوافق/ أوافق.موزعا على ما تبقى من مدة القرض
وسيكون المبلغ
بموجبه على أن التأجيل قد يؤدي إلى زيادة مبلغ القسط الحالي المبين
.في إتفاقية القرض وجدول السداد
ً
تعديال للقسط المبين في
 يشكل هذا الطلب،باإلضافة إلى هذا
.إتفاقية القرض

Further, this application constitutes an amendment to the
installment stated in the loan agreement.

Customer Signature(s)

العمالء/توقيع العميل

GUARANTORS

الضامنون

I/We have no objection to the above deferment of installment.

.لدينا أي اعتراض على تأجيل القسط أعاله/ليس لدي

1. Signature:

: توقيع.1

Name:

:االسم

Date:

:التاريخ

2. Signature:

: توقيع.2

Name:

:االسم

Date:

:التاريخ
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