
Date |

_________________________ Branch |       

United Arab Emirates |                          

  CUSTOMER REFERENCE |

 Customer account number |

 Account title |                  ________________________________________________________________________________________________

  EMPLOYMENT DETAILS |

 Employer name |               _________________________________________________________________________________   

 Job title |                 ______________________________________    Employed on |  

 Passport no |                          Passport expiry date |

 UAE ID card no |   Card expiry date |

 Residence Visa no |                                       Visa expiry date |

 Monthly income |        Other income | 

  SELF EMPLOYMENT DETAILS |

 Company name |              ____________________________________________ No of employees |  

 Nature of business | ____________________________  Trade License no |             

 First issued on |          Valid upto |

 Type of business |              :        * Sole Proprietorship |                     * Limited Liability |               * Partnership |                             

 * Freezone |                 * Offshore, specify country of incorporation |                                                ________________________________    

 * Domiciliary Company |           * Other |         : ___________________________________________________________

 Monthly income |        Other income |

  BUSINESS/OFFICE ADDRESS |  

 Number |                      Building |     ______________________  Street |         _________________________________

 P.O. Box/Postal/Zip code |                                                      Nearest landmark |                 ___________________________

 City/Emirate |                _____________________________   Country |      _________________________________________  

 Tel (Off) |                +                   Fax |           +

 Mobile |          Email |                 _________________________________ 

رقم حساب العميل

إسم الحساب

التاريخ
day |                month |                      year |السنة                   الشهر                 اليوم

اإلمارات العربية المتحدة

الفرع

طلب تمويل مركبة – شخصي

day |                 month |                       year |السنة                     الشهر                   اليوم

اسم الموظف

مسمى الوظيفة تاريخ التعيين

الدخل الشهري دخل آخر  

جهة العمل/عنوان المكتب

country code/area code/telephone number | رمز البلد/رمز المنطقة/رقم الهاتف country code/area code/telephone number |رمز البلد/رمز المنطقة/رقم الفاكس

الشارع
location/area | | apartment/houseشقة/منزل الموقع/المنطقة

ص.ب./الرمز البريدي

البلد

الرقم

فاكس

اإلمارة/المدينة

 هاتف (منزل) 

الدخل الشهري دخل آخر  

day |                 month |                       year |السنة                     الشهر                   اليوم day |                 month |                       year |السنة                     الشهر                   اليوم

country code/area code/telephone number | رمز البلد/رمز المنطقة/رقم الهاتف

أخرى

موبايلالبريد االلكتروني

اسم الشركة عدد الموظفين

طبيعة العمل رقم الرخصة التجارية

أوال صادر عن صالحة لغاية

ملكية فردية ذ.م.م. نوع العملشراكة

المنطقة الحرة

شركة أسهم

أو فشور ، تحديد بلد التأسيس

  تفاصيل الوظيفة

تفاصيل العاملين لحسابهم الخاص

أقرب معلم بارز

مبنى

مرجع العميل
 0  2 -        -        -                     -           -
22 digits

تاريخ إانتهاء جواز السفر
day |                 month |                       year |السنة                     الشهر                   اليوم

day |                 month |                       year |السنة                     الشهر                   اليوم
تاريخ إنتهاء أإلقامة

رقم جواز السفر 

رقم أإلقامة

day |                 month |                       year |السنة                     الشهر                   اليوم
رقم بطاقة هوية اإلمارات تاريخ إنتهاء البطاقة

Habib Bank AG Zurich Fill in BLOCK letters and check þ where applicable

أكمل البيانات  باألحرف الكبيرة وضع عالمة þ في المكان المناسب

Murabaha finance application - Personal HBZ

LA03JAN17/IBUAE | Page 1/5 

ملحوظة:-
- في حالة التواقيع المتعددة، يجب على المفوضين بالتوقيع التوقيع بموجب تفويض الحساب.

- بقية اإلستمارة على الصفحة التالية.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

_________________________   _________________________   _________________________
authorized signatory(s) | المفوض/المفوضين بالتوقيع



  OTHER BANK’S DETAILS |

 Specify details of your bank account and list of finances / credit facilities
 (if any) with Habib Bank AG Zurich or with other banks below:
 ____________________________  ___________________________  _________  _______________  ___________________
 NAME OF BANK & BRANCH           TYPE OF FINANCING(S)                        CURRENCY     MONTHLY PAYMENT    OUTSTANDING BALANCE
   ____________________________  ___________________________  _________  _______________  ___________________

 ____________________________  ___________________________

 ____________________________  ___________________________

 ____________________________  ___________________________

         Total Outstanding |

  MURABAHA AUTO FINANCING DETAILS |
 The financing will be provided to you on the basis of Murahaba, a 
 Sharia compliant financing structure.  Under this structure the Bank 
 will purchase the Vehicle and then sell it to you (at cost plus profit) on
 the deferred payment terms.  You will obtain ownership of the Vehicle, 
 however your obligation to make the deferred payments will be
 secured by a mortgage in favor of the Bank.

 Finance details
 Vehicle price               AED

 Down payment made by the Customer  AED

 Finance amount               AED

 The profit rate is                      % per annum.

 Tenor                  months.

 Vehicle specification
 Vehicle type _____________________________________________

 Vehicle model ___________________________________________

 Color __________________________________________________

 Vehicle make ____________________________________________

 Year of manufacturing

 Engine number 

 Chassis number 

 Seller name _____________________________________________

  PROMISE TO PURCHASE | 
 I/We hereby request the Bank to purchase the Vehicle(s) for onward sales to
 me/us on a Murabaha basis and irrevocably and unconditionally undertake to
 purchase the Vehicle from the Bank (after the Bank has acquired title to the
 Vehicle). Immediately upon request by the Bank, I/we shall purchase the Vehicle
 by signing the Murabaha Sale Contract and shall take delivery of the Vehicle upon
 the terms and conditions of this promise and the Murabaha Sales Contract.

 Any down payment, Hamish Jiddiyyah or any other deposit paid by me/us to
 the Bank, or to any dealer for and on behalf of the Bank (Pursuant to the Payment
 Agency Letter), shall serve as the security deposit to secure my/our promise to
 purchase the Vehicle (“Deposit”). In addition, I/we shall pay all charges, 
 administrative costs & fees in relation to the acquisition of the Vehicle (“Expenses”).

 If I/we breach my/our promise (i) I/we shall pay all actual Expenses incurred
 by the Bank, which may be deducted from the Deposit and to the extent that
 these funds are insufficient, I/we shall be responsible to compensate and/or
 indemnify the Bank for such shortfall; and (ii) the Bank is entitled to sell the
 Vehicle.  Any actual losses suffered by the Bank may be deducted from the
 Deposit and to the extent that these funds are insufficient, I/we shall be responsible
 to compensate and/or indemnify the Bank for such shortfall.  If the net sale
 proceeds exceed the Bank’s actual costs and expenses, such excess will be the
 sole right and property of the Bank in its capacity as the owner of the Vehicle.

 I/We acknowledge that I/we will not hold the Bank liable for late delivery or
 failure to deliver or for non-execution of the order by the supplier of the Vehicle.

 I/We acknowledge and agree that any previous arrangement between
 myself/ourselves and the supplier of the Vehicle is revoked.

نوع التمويل إسم البنك والفرعالعملة الدفعة الشهرية المبلغ المترصد

الخاصة اإلئتمانية  والتسهيالت  التمويل/  البنكي/قائمة  الحساب  تفاصيل  أدناه  أذكر 
أدناه: األخرى  البنوك  مع  أو  زيورخ  اي جي  بنك  حبيب  مع  وجدت)  (إن  بكم 

لشريعة.  ا مع  فق  يتوا تمويل  م  نظا بحة،  مرا أساس  على  لكم  لتمويل  ا يم  تقد يتم 
(بالتكلفة  لكم  ببيعها  يقوم  ثم  ومن  المركبة  بشراء  لبنك  ا يقوم  النظام،  هذا  بموجب 
لمركبة،  ا ملكية  على  ستحصلون  لمؤجل.  ا فع  لد ا شروط  بموجب  لربح)  ا ئد  زا

البنك.  لصالح  برهن  المضمونة 

تفاصيل القرض
ثمن شراء السيارة          درهم 

الدفعة المقدمة من المقترض         درهم

أصل القرض الممنوح من البنك         درهم 

%            سنوي. معدل األرباح هو    

المدة                 شهري.

مواصفات السيارة
نوع السيارة  _________________________________________________

 ____________________________________________________ الطراز 

اللون ______________________________________________________

بلد الصنع ___________________________________________________

سنة الصنع 

رقم المحرك 

رقم القاعدة 

البائع ______________________________________________________

لي/لنا الذمة  في  المركبة/المركبة بشراء موصوف  يشتري  أن  البنك  بموجبه من  أطلب/نطلب 
المركبة بشراء  مشروطة  وغير  النقض  تقبل  ال  بصورة  وأتعهد/نتعهد  مرابحة  أساس  على 
البنك، من  طلب  على  بناًء  الحال  في  السيارة).  ملكية  على  البنك  يحصل  أن  (بعد  البنك  من 
لي/لنا المركبة  تسليم  وسيتم  المرابحة  بيع  عقد  على  بالتوقيع  المركبة  بشراء  وسأقوم/سنقوم 

المرابحة. بيع  التعهد هذا وعقد  بموجب شروط وأحكام 

للبنك، أو أي إن أي دفعة مقدمة، ضمان إضافي، أو أي دفعة أخرى مدفوعة من قبلي/قبلنا 
ضمان  مبلغ  عن  عبارة  تكون  الدفع)،  وكالة  خطاب  (بموجب  البنك  عن  نيابة  للبنك  وكيل 
بتسديد  سأقوم/سنقوم  إلى،  باإلضافة  ("ضمان").  المركبة  لشراء  تعهدي/تعهدنا  لضمان 

("النفقات").  المركبة  بامتالك  تتعلق  التي  والرسوم  اإلدارية  التكاليف  الرسوم،  كافة 

البنك، المتكبدة من قبل  النفقات  إذا قمت/قمنا بإخالل تعهدي /تعهدنا (i) أقوم/نقوم بدفع كافة 
/ مسؤوالً  سأكون  المبلغ،  هذا  كفاية  عدم  حالة  وفي  المقدم،  من  يتم خصمها  أن  يمكن  التي 
أي إن  المركبة.  بيع  للبنك  يحق   (ii) و  النقص،  عن  البنك  تعويض  عن  مسؤولين  سنكون 
المبلغ، هذا  كفاية  حالة عدم  وفي  المقدم،  من  يتم خصمها  البنك  قبل  من  متكبدة  فعلية  خسائر 
سأكون مسؤوالً/نكون مسؤولين عن تعويض البنك عن ذلك النقص. إذا تجاوز صافي عوائد البيع

المركبة. للبنك بصفته مالك  الزائد حق حصري وملكية  المبلغ  البنك، يكون  تكاليف ونفقات 

أو اإلخفاق في المتأخر  الدفع  البنك مسؤولية  بأننا لن نحمل  /نقر  البنك  بأني لن أحمل  أقر 
المركبة. قبل مورد  الطلب من  تنفيذ  أو عدم  التسليم 

ملغاة. المركبة  بيني/بيننا ومورد  ترتيبات  أي  بأن  ونوافق  وأوافق/نقر  أقر 

المحاذاة لليمين مع النص العربي

إجمالي المبلغ القائم
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تفاصيل مرابحة تمويل مركبة 

تعهد بالشراء

ملحوظة:-
- في حالة التواقيع المتعددة، يجب على المفوضين بالتوقيع التوقيع بموجب تفويض الحساب.

- بقية اإلستمارة على الصفحة التالية.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

_________________________   _________________________   _________________________
authorized signatory(s) | المفوض/المفوضين بالتوقيع



  CUSTOMER’S DECLARATION | 

 I/We the undersigned hereby:

 a) Accept that Habib Bank AG Zurich (to be referred as “Bank”) is entitled
 to its absolute discretion to accept or reject this application without revealing
 any reason for its decision to do so and its supporting documents shall
 become part of Bank’s records and shall not be returned to me/us.  I/We
 hereby waive my/our rights to the return of these documents.

 b) Declare that the information provided in this application by me/us is
 accurate, true, complete and current, and correct in all respects and no
 information, in relation to the finance application has been withheld by
 me/us.  I/We understand and accept that any facility may be offered on
 the basis of this information.  I/We agree to advise the Bank, in the event
 of any change in my/our circumstances in the period between the finance
 application and date of actual facility disbursement, in writing.

 c) Undertake the advise in writing at any time of any change in my/our
 business, occupation, employment or the status of my/our residency/
 business and to further provide any information or documents that may
 be requested from time to time by the Bank.

 d) Authorize the Bank as its considers necessary to obtain information from
 any credit bureau or agency or financial institution and Bank may use its
 approved verification agency or make references/enquiries from any source
 of information, for me/us or any director or partner or owner or authorize
 signatory or any person/entity nominated herein and I/we authorize the
 source of such information to provide the required information to the Bank
 on my/our behalf.  Understand that I/we shall be liable for any costs, fees
 and expenses related to such enquiries.

 e) Authorize Bank to any time at its absolute discretion to use or disclose
 the particulars and information provided herein or any information relating
 to my/our liabilities towards Bank, of any other financial information
 including any breach of obligations or defaults in repayment or any other
 financial information to other financial institutions or banks or debt
 collection agencies or credit bureaus. 

 f) Authorize any such contacted references, financial institutions, banks,
 debt collection agencies, credit bureaus, Central bank of the UAE, or any
 other person or entity to disclose and provide the Bank with any information
 requested about me/us in its possession.

 g) Acknowledge that I/we have read and fully understand the terms and
 conditions under which Bank is willing to offer facilities, and I/we agree
 to be bound by the same.

 h) Understand and agree that Bank may outsource any of its activities
 partially or fully to provide the services requested by me/us.

 i) Authorize the Bank to deduct down payment, any charges and fees, if
 any, and monthly installment from my/our above-mentioned account.

 j) In the case of joint applicants: Acknowledge and agree that we are all
 liable and responsible separately and jointly to repay the facilities
 installments that we have concluded under this application form and their
 respective agreements with the Bank.

 k) Declare that the total monthly liability installments in addition to the
 proposed one will not exceed 50% of my income. 

 l) Understand that upon settlement of auto finance, if the Bank does
 not receive any request from me/us to return the security cheque
 within 30 days of the settlement of my/our finance, the Bank is
 authorised to destroy the security cheque at its discretion.

إقــرار العمـيل
أدناه:  الموقعين  نحن  أدناه/نقر  الموقع  أنا  أقر 

على  بناًء  بـ"البنك")  إليه  (يشار  زيورخ  جي  اي  بنك  حبيب  لبنك  يحق  أن  بقبول   (a
بذلك  بالقيام  لقراره  سبب  أي  إبداء  بدون  الطلب  هذا  أو رفض  قبول  المطلقة  تقديراته 
لي/لنا.  إعادتها  والتتم  البنك  سجالت  من  جزء  الداعمة   مستنداته  تكون  وأن 

المستندات. هذه  إعادة  في  حقوقي/حقوقنا  عن  بموجبه  أتنازل/نتنازل 

مكتملة  صحيحة،  قبلي/قبلنا  من  الطلب  هذا  في  المقدمة  المعلومات  بأن  أقر/نقر   (b
بطلب  تتعلق  معلومات  أي  إخفاء  يتم  ولم  النواحي  جميع  من  وصحيحة  وسارية، 
هذه  أساس  على  تقديمه  يتم  قد  تسهيل  أي  بأن  أفهم/نفهم  قبلي/قبلنا.  من  التمويل 
ظرفي/ظروفنا  في  تغيير  أي  حالة  في  البنك،  إخطار  على  أوافق/نوافق  المعلومات. 

خطياً. الفعلي،  التسهيل  دفع  وتاريخ  التقديم  طلب  بين  الفترة  في 

في  تغيير  أي  عن  األوقات  من  وقت  أي  في  خطياً  باإلخطار  أتعهد/نتعهد   (c
أي  وتقديم  سكني/سكننا/عملي/عملنا  وضع  أو  مهنتنا/مهنتي،  عملنا/عملي، 

آلخر. وقت  من  مطلوبة  تكون  إضافية  مستندات  أو  معلومات 

أي  من  معلومات  على  بالحصول  ضروري  يكون  لما  وفقاً  البنك  أفوض/نفوض   (d
معلومات،  مصدر  أي  من  رجوع/استفسارات  بأي  القيام  أو  وكالة  أو  إئتمان  مكتب 
معينة  شخص/هيئة  أي  أو  بالتوقيع  مفوض  أو  مالك  أو  شريك  أو  مدير  أي  أو  لي/لنا 
نيابة  للبنك  المطلوبة  المعلومات  بتقديم  المعلومات  مصدر  وأفوض/نفوض  طيه 
ونفقات  رسوم  تكاليف،  أي  عن  مسؤولين  نكون  مسؤول/أنا  أكون  أني  أفهم  عني/عنا. 

االستفسارات. بهذه  عالقة  لها 

المطلقة  تقديراته  على  بناًء  األوقات  من  وقت  أي  في  البنك  أفوض/نفوض   (e
معلومات  أي  أو  طيه  المقدمة  والمعلومات  التفاصيل  عن  اإلفصاح  أو  باستخدام 
أي  ذلك  ويشمل  أخرى  معلومات  أي  أو  البنك،  تجاه  بمسؤليتي/مسؤوليتنا  تتعلق 
لمؤسسة  أخرى  مالية  معلومات  أي  أو  الدفع  إعادة  في  إخالل  أو  بالمسؤوليات  إخالل 

إئتمان. مكاتب  أو  ديون  تحصيل  وكاالت  أو  بنوك  أو  أخرى  مالية 

مكاتب  ديون،  تحصيل  وكاالت  بنوك،  مالية،  مؤسسات  سلطات،  أي  أفوض   (f
أو  شخص  أي  أو  المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  متعاقدة،  إئتمان 

بحوزته. عني/عنا  مطلوبة  معلومات  بأي  البنك  وتزويد  لإلفصاح  هيئة 

بمقتضاها  التي  واألحكام  الشروط  تماماً  فهمنا  قرأنا  وفهمت/أننا  قرأت  بأني  أقر   (g
نكون  ملزماً/  أكون  أن  على  وأوافق/نوافق  لي/لنا،  التسهيالت  تقديم  في  البنك  يرغب 

بذلك. ملزمين 

من  ألي  خارجية  بمصادر  اإلستعانة  للبنك  يجوز  بأنه  ونوافق  وأوافق/نفهم  أفهم   (h
قبلي/قبلنا. من  المطلوبة  الخدمات  لتقديم  كلياً  أو  جزئياً  نشاطاته 

واألقساط  وجدت،  إن  رسوم،  أي  األولى،  الدفعة  بخصم  البنك  أفوض/نفوض   (i
أعاله. المذكور  حسابي/حسابنا  من  الشهرية 

نكون  أن  على  ونوافق  وأوافق/نقر  أقر  المشتركين:  الطلب  مقدمي  حالة  في   (j
التي  التسهيالت  أقساط  دفع  إعادة  عن  ومجتمعين  منفردين  مسؤولين  جميعاً 
مع  الصلة  ذات  واتفاقياتهم  هذا  الطلب  استمارة  بمقتضى  عليها  حصلت/حلصنا 

لبنك. ا

ال  المقترحة  إلى  باإلضافة  الشهرية  المديونية  أقساط  إجمالي  بأن  أقر/نقر   (k
دخل. أي  من   50% تتجاوز 

إلعادة  مني/منا  طلب  أي  البنك  يتلقى  لم  إذا  المركبة،  تمويل  تسديد  عند  أنه  أفهم   (l
مفوضاً  البنك  يكون  تمويلي/تمويلنا،  تسديد  من  يوماً  ثالثين  خالل  الضمان  شيك 

تقديراته. على  بناًء  الضمان  شيك  بإتالف 
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ملحوظة:-
- في حالة التواقيع المتعددة، يجب على المفوضين بالتوقيع التوقيع بموجب تفويض الحساب.

- بقية اإلستمارة على الصفحة التالية.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

_________________________   _________________________   _________________________
authorized signatory(s) | المفوض/المفوضين بالتوقيع



       CUSTOMER’S DECLARATION (continued) | 

  Customer(s) Name(s) & Signature

  AUTHORIZED SIGNATORY |                      (1):

  Signature|        ___________________________________________

  Name |      _______________________________________________

  AUTHORIZED SIGNATORY |                      (2):

  Signature |        ___________________________________________

  Name |        ______________________________________________

  AUTHORIZED SIGNATORY |                      (3):

  Signature |       ____________________________________________

  Name |        _______________________________________________

  Date |

  DOCUMENTS CHECKLIST |

 Check mark þ the document(s) enclosed |

 * Murabaha auto finance application - Personal |       

 * Security cheque in favour of Habib Bank AG Zurich (principal + profit)  | 

 * Salary slip or income certificate |             

 * Copy of a valid passport and visa |             

 * Copy of a valid labour card / ID card or equivalent card |             

 * Copy of a valid Emirates identity card |             

 * Payment agency letter |             

 * Murabaha sale contract |             

 * Letter of guarantee |             

 * Vehicle delivery order  |             

 * Purchase confirmation |

 * Valid UAE Driving License |

             

إسم  وتوقيع العميل / أسماء وتوقيعات العمالء 
املفوض بالتوقيع 

التوقيع

اإلسم

املفوض بالتوقيع 

التوقيع

اإلسم

املفوض بالتوقيع 

التوقيع

اإلسم

شيك ضمان لصالح حبيب بنك اي جي زيورخ (أساسي + أرباح) 

شخصي  - مركبة  تمويل  طلب 

الدخل شهادة  أو  الراتب  قسيمة 

اإلقامة وصفحة  المفعول  ساري  السفر  جواز  من  نسخة 

تعادلها بطاقة  أو  هوية  بطاقة  المفعول/  سارية  عمل  بطاقة  من  صورة 
المفعول سارية  اإلماراتية  الهوية  بطاقة  من  نسخة 

دفع وكالة  خطاب 

ضمان  خطاب 

مركبة تسليم  طلب 

الشراء تأكيد 

مرابحة  بيع  عقد 
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___________________________________
signature

Verified by __________________________التاريخ
day |                    month |                            year |السنة                         الشهر                     اليوم

المستندات المطلوبة

رخصة قيادة دولة االمارات العربية المتحدة سارية المفعول

ضع  عالمة þ  أمام المستند/ المستندات المرفقة

إقــرار العمـيل (... يتبع)

ملحوظة:-
- في حالة التواقيع المتعددة، يجب على المفوضين بالتوقيع التوقيع بموجب تفويض الحساب.

- بقية اإلستمارة على الصفحة التالية.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.
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NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعين بالتوقيع  يجب التوقيع  وفقا  لتفويض بالحساب 
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day month year

مرجع العميل

المفوض/المفوضين بالتوقيع

Date

The Manager,

__________________________ Branch,
United Arab Emirates.

            CUSTOMER REFERENCE |

   Auto finance account number

   Account title ____________________________________________________________________________________________________

Dear Sir/Madam,

With reference to my / our Marabaha Auto Finance account specified above,
I  /  we  hereby  reques t  you  to  deb i t  my /  our  Account  number

regularly on                       day of the month, effective from

           by               

(_________________________________________________________

________________________________________________________)
being monthly / quarterly installment towards adjustment of my / our
above Marabaha Auto Finance.

This instruction is irrevocable and will remain in force until all sums outstanding
under Marabaha contract, including all pending cost for documentation fees,
any late payment charges, or any other amount due to Bank is/are fully paid.

Yours faithfully.

_________________________   _________________________   ________________________
authorized signatory(s) | 

Date

I/We promise to pay, on demand, to Habib Bank AG Zurich or order the sum

of       (________________________

__________________________________________) for value received.

AUTHORIZED SIGNATORY (S) |                   :

_________________________________      _________________________________      _________________________________
authorized signatory(s) | 

_________________________________      _________________________________      _________________________________
names | 

l/We hereby irrevocably and unconditionally guarantee the due and
punctual performance of the above obligation of the Customer.

GUARANTOR (S) |          :

_________________________________      _________________________________      _________________________________
signature | 

_________________________________      _________________________________      _________________________________
name | 

السنة                             الشهر                    اليوم
التاريخ

المدير،
الفرع _________________________،

اإلمارات العربية المتحدة.

  حساب تمويل مركبة رقم

  إسم الحساب  

السيد/السيدة،

بحة    ا مر طريق  عن  لمركبة  ا يل  بتمو لخاص  ا بنا  حسا بي/ حسا لى  إ رة  إلشا با
رقم  الجاري    حسابي    من    تخصموا    ان   منكم   أطلب   بهذا  أعاله،   المذكور 

بإنتظام   في   اليوم   ال                               من  كل  شهر  إعتباراً   من

                                                   بمبلغ 

__________________________________________________________________)

(__________________________________________________________________
المركبة بتمويل  الخاص  حسابي/حسابنا  تعديل  تجاه  سنوي  شهرياً/ربع  قسطاً  تمثل  والتي 

أعاله. المذكور  مرابحة  طريق  عن 
القائمة المبالغ  الكامل لكافة  التسديد  النقض وتظل سارية حتى يتم  التعليمات التقبل  إن هذه 
بموجب عقد مرابحة، ويشمل ذلك كافة التكاليف العالقة لرسوم التوثيق، أي رسوم دفع متأخر،

أو أي مبالغ أخرى مستحقة للبنك. 
وتفضلوا بقبول فائق التقدير

المبلغ                                                      العملة السنة                               الشهر                         اليوم

Fill in BLOCK letters | أكمل البيانات  باألحرف الكبيرة
تعليمات مستديمة

بالحروف

currency            amount

الكفيل

التاريخ 

أنا أتعهد/نحن نتعهد بأن ندفع عند الطلب إلى حبيب بنك آي جي زيوريخ أو ألمره مبلغ

وقدره باألرقام                                                      (____________________

_____________________________________________________) للقيمة المستلمة .

بالتزامات اإليفاء  يتم  بأن  مشروط  وغير  للنقض  قابل  غير  بشكل  بموجبه  أضمن/نضمن 
المحدد.   الوقت  وفي  مستحق  بشكل  أعاله  المذكورة  العميل 

السنة                      الشهر               اليوم

المبلغ              العملة

day month year

المفوض/المفوضين بالتوقيع

المفوض/المفوضين بالتوقيع

التوقيع

اإلسم

اإلسم

 0  2 -        -        -                     -           -
22 digits

 0 2 -      -       -                  -         -
  22 digits

Habib Bank AG Zurich

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________

in words

day month year currency           amount

 0 2 -      -       -                  -         -
  22 digits

Standing instructions HBZ

Fill in BLOCK letters | أكمل البيانات  باألحرف الكبيرة

Promissory note HBZ

سنـــد إذنــي


