 المحفظة االستثمارية/  الوديعة الثابتة أو المتكررة/ طلب إغالق الحساب

REQUEST FOR Closure of ACCOUNT/Fixed DEPOSIT/ Investment Portfolio
Date

D

D

M

M

Y

Y

Customer Name

Y

Y

التاريخ

اسم العميل

Accounts/Term deposits /
Investment Portfolio to be
Closed:

1)

)1

2)

)2

3)

)3

4)

)4

/  الوديعة ألجل/ حسابات
المحفظة االستثمارية المطلوب
:إغالقها

Please close my/our above account(s) and pay me/us the outstanding balance  لنا بعد/ حساباتنا وصرف الرصيد المستحق لي/ حسابنا حساباتي/ يرجى إغالق حسابي
therein after deducting all your dues and charges including, but not limited  مبلغ ما يتم به، لكن دون حصر، خصم جميع المبالغ والرسوم المستحقة لكم بما في ذلك
to, an amount charged in respect of any applicable Value Added Tax or any .بخصوص اي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة اخرى معمول بها
other similar sales tax (VAT), if any.

APPLICABLE FOR CURRENT, SAVINGS AND CALL ACCOUNTS ONLY

ينطبق على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات تحت الطلب فقط

Reason for Closure - Tick  in the box(es) as appropriate

المالئمة/المربعات المالئم/ عند المربع  ضع عالمة- سبب اإلغالق

تغيير جهة العمل

Change in Employer
Relocation to Home/other
country
Dissatisfied with services
Features/benefits promised
were different

االنتقال لإلقامة في الدولة األم
 دولة أخرى/

غير راض عن مستوى الخدمات
 الفوائد المقدمة/ اختالف المزايا
عن ما كان متوقعا

Method of Payment (select one)

________________ توفر منتج قروض
أفضل لدى بنك آخر

Better__________________________loan
product from other bank
Accounts consolidation with
other bank
Investment/Insurance linked to
account is sold/ matured
Other (please specify) ____________
______________________________________

توحيد الحسابات لدى بنك آخر

/  استحقاق االستثمار/ تم بيع
التأمين المرتبط بالحساب
_____________ )أخرى (يرجى التحديد
__________________________________

)طريقة الدفع (اختر واحدة
ً
نقدا
.أ

A. Cash

 تحويل داخلي.ب

B. Internal Transfer
Beneficiary’s Account/ IBAN/
Credit Card Number

 بطاقة/ االيبان/رقم حساب المستفيد
اإلئتمانية

C. DEMAND DRAFT “DD” /MANAGER CHEQUE “MC” (Please Fill the below)
Demand Draft

أمر حوالة مصرفية تحت الطلب

Location Payable

Charges

)الشيك المصرفي (يرجي التعبيئه أدناه/ حوالة مصرفية تحت الطلب.ت
Manager Cheque

شيك مصرفي

Country Name

خصم من الحساب

Debit from Account

D. TELEGRAPHIC TRANSFER (Please Fill Telegraphic Transfer Form)

) (يرجى تعبيئه نموذج الحوالة التلغرافية

APPLICABLE FOR FIXD/RECURRING DEPOSITS ONLY
Close on maturity

a) Full withdrawal

إغالق عند االستحقاق

Premature closure

أ) سحب كامل المبلغ

Please select as applicable

ب) سحب جزء من المبلغ

Please specify amount for partial
withdrawal

يرجى تحديد مبلغ السحب الجزئي

Amount

المبلغ

Closure date

إغالق مبكر
D

D

M

a) Full withdrawal

b) Partial withdrawal *

*Applicable only for Flexi deposit
Please specify amount for partial withdrawal

Amount

Customer Signature(s)

Online banking to be deleted

Yes

Special instructions (if any) verified

Date
NE06FRM0202 (Page 1of 1)

Y

Y

Y

Y

تاريخ االغالق

يرجى اإلختيار كما يكون مناسبا
أ) سحب كامل المبلغ
* ب) سحب جزء من المبلغ
*ينطبق على الوديعة المرنة فقط
يرجى تحديد مبلغ السحب الجزئي

المبلغ

Back Office

No
Charges Collected

Outstanding against each
account / Investment portfolio(where applicable)
Appropriate action taken:
Destroyed surrendered
cards & cheques
Signature verified

M

العمالء/توقيع العميل
For Bank Use only

Branch

Authorised Branch Approver

 حوالة تلغرافية.ج

المتكررة فقط/ينطبق على الودائع الثابتة

يرجى اإلختيار كما يكون مناسبا

b) Partial withdrawal

رسوم

الشيك المصرفي/اقتطاع الرسوم من مبلغ أمر الحوالة المصرفية

Deduct from MC/DD amount

Please select as applicable

موقع الدفع

اسم البلد

Amount Disbursed
Outstanding cheques,
Debit Cards, Banknet, Mobile
banking Services cancelled
Authorised Back Office
Supervisor
Date

.مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
) هو بنك.ع.م.بنك اإلمارات دبي الوطني (ش
ّ
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