
نموذج طلب إعادة جدولة األقساط أو تأجيل سداد األقساط

:Nationalityالجنسية:  :Customer Nameاسم العميل:  

:ID Numberرقم الهوية: :ID Typeنوع الهوية:  

:Emailالبريد اإللكتروني::Mobile Numberرقم الجوال:  

 إنهاء:Request Reasonأسباب الطلب: 
عقد

العمل

Employment 
Contract 
Termination

 Salary تخفيض األجرUnpaid Leave إجازة بدون أجر
Reduction

:New Monthly Salaryاألجر الشهري الجديد: :Previous Monthly Salaryاألجر الشهري السابق:  

نوع منتج التمويل:

Mortgageعقاري

Financing Type:

:Sadad Account Numberرقم حساب السداد: 

:Sadad Account Numberرقم حساب السداد: Personalشخصي

:Sadad Account Numberرقم حساب السداد: Auto Leaseتأجيري

:Card Numberرقم البطاقة: Credit Cardبطاقة ائتمانية

الشروط واألحكام:

ــد البنــك بجميــع المســتندات والوثائــق المؤيــدة ألســباب هــذا  1-  يلتــزم العميــل بتزوي
الطلــب: 

أ ( شهادة بيان األجور من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ب ( نسخة ملونة من بطاقة الهوية
ت ( خطــاب تعريــف بالراتــب مصــدق مــن الغرفــة التجاريــة أو إشــعار إنهــاء عقــد 

العمــل أو اإلجــازة بــدون أجــر. 

ث ( يمكن للعميل تزويد البنك بمستندات ووثائق أخرى لدعم مطالبتك )اختياري(

2- يقــر العميــل أن جميــع المعلومــات والبيانــات والمســتندات والوثائــق المقدمــة منــه 
صحيحــة وفــي حــال تبيــن خــاف ذلــك فــي أي وقــت فــإن العميــل يقــر بــأن للبنــك الحــق 

فــي اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة يراهــا مناســبة.

3- يوافــق العميــل علــى قيــام البنــك باالســتعام عــن معلوماته االئتمانية و/أو مشــاركتها 
مع الشــركة الســعودية للمعلومات االئتمانية )ســمه( والجهات ذات العاقة.

مــن  الوظيفيــة  معلوماتــه  عــن  باالســتعام  البنــك  قيــام  علــى  العميــل  يوافــق   -4
المنشــأة التــي يعمــل أو كان يعمــل لديهــا ومــن المؤسســة العامــة للتأمينــات 

عاقــة. ذات  أخــرى  جهــة  وأيــة  االجتماعيــة 

5- يوافــق العميــل علــى قيــام البنــك بتعديــل الحــد االئتمانــي للبطاقــة االئتمانيــة بنــاًء 
علــى أســباب هــذا الطلــب.

6- يلتــزم العميــل بتوقيــع اتفاقيــة تمويــل جديــدة وفــق الشــروط واألحــكام التــي يراهــا 
البنــك متــى تطلــب األمــر إغــاق التمويــل الحالــي وفتــح تمويــل جديــد.

7- يلتــزم العميــل بتزويــد البنــك دون أي تأخيــر أو مماطلــة بــأي معلومــات أو بيانــات أو 
مســتندات أو وثائــق يحتاجهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.

8- يلتــزم العميــل بإشــعار البنــك عــن أي تغييــر يطــرأ علــى وضعــه الوظيفــي خــال مــدة 
ال تزيــد عــن )3( ثاثــة أيــام مــن حــدوث ذلــك التغييــر.

9- يقــر العميــل أن اســتام البنــك لهــذا الطلــب ال يعنــي الموافقــة عليــه؛ حيــث ســيقوم 
البنــك بعــد االنتهــاء مــن دراســة أســباب هــذا الطلــب بإشــعار العميــل بالقبــول أو 

الرفــض.

Terms and Conditions:

1- The customer is requested to provide the bank with all the letters 
and documents supporting the reasons for this request:

a) Salary Certificate Statement from the General Organization for 
Social Insurance

b) A colored copy of the ID
c) Salary certificate certified by the Chamber of Commerce or the 

notice of the termination of the employment contract or the 
unpaid leave.

d) The customer can provide the bank with other documents or 
letters to support your claim (optional)

2- The client declares that all the information, data, letters and 
documents submitted by himself are correct, and in case it becomes 
clear that it is in any time, the customer acknowledges that the bank 
has the right to take any legal measures it deems appropriate.

3- The customer agrees that the bank inquires about their credit 
information and / or shares it with the Saudi Credit Bureau (SIMAH) 
and related parties.

4- The customer agrees that the bank inquires about their job 
information from the establishment he works or has been working 
for and from General Organization for Social Insurance and any 
other related party.

5- The customer agrees that the bank will adjust the credit limit of 
their credit card based on the reasons for this request.

6- The customer shall be requested to sign a new financing agreement 
in accordance with the terms and conditions that the bank deems 
necessary whenever it is needed to close the current financing and 
issue a new one.

7- The customer is requested to provide the bank without any delay 
or procrastination with any information, data, and letters or 
documents the bank needs from time to time.

8- The customer shall be requested to notify the bank of any change 
in his employment status within a period of no more than (3) three 
days from the occurrence of this for change.

9- The customer acknowledges that the bank’s receipt of this request 
does not mean that it is approved, as the bank will after examining the 
reasons for this request notifies the client of acceptance or rejection.

بنك اإلمارات دبي الوطني، فرع بنك خليجي، رقم السجل التجاري 1010191741 ص.ب: 8166  هاتف: 5555 282 011
العنوان الوطني: 8152 طريق الملك فهد - المحمدية، وحدة رقم 1، الرياض 4380-12363

  www.emiratesnbd.com.sa
مرخص لها برقم ترخيص: 1/150، وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
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Dateالتاريخ:Signatureالتوقيع:Customer Nameاسم العميل:

Emirates NBD, Gulf Bank Branch, Commercial Registration No. 1010191741 - P.O. Box 8166, Telephone: 011 282 5555
National Address: 8152, King Fahd Road, AlMuhammadiyah District, Unit 1, Riyadh 12363 – 4380
www.emiratesnbd.com.sa 
Certified with the Certificate number 1 / 150. Licensed and Regulated by SAMA

Deferment / Rescheduling of payment Installments Request Form


