
    

  
  

 

 

Applicant Name    

Contact Number    

Type of Finance    

Account Number  / Credit 

Card Number  
  

Settlement Amount    

Reason of Settlement    

Type of Settlement 

Cash   [  ] Buyout  [  ]  
 

Takaful [  ] Others  [  ] 

AED :     

Customer Signature:   

For official use only  
First Level Retention efforts in Branch

 

 Name:                                          

                        
Signature:

 

Customer Service Manager/ 
Branch Manager efforts and comments

 Name:                                   

Signature:

 

 

 

 

 

Early Settlement Request for Finance / Credit Card Closure Form

نموذج طلب التسوية المبكرة للتمويل / نموذج إغالق بطاقة االئتمان

التايخ: .........................

أرغب في تسوية التسهيالت المالية / بطاقة االئتمان الخاصة بي مع مصرف 
عجمان. فيما يلي المعلومات المطلوبة:

Date: ..........................

I would like to settle my finance facility / credit card with 
Ajman Bank, the information is mentioned below:

اسم مقدم الطلب  

رقم االتصال  

نوع التمويل  

رقم الحساب/  
رقم بطاقة االئتمان  

مبلغ التسوية  

سبب التسوية  

نوع التسوية

نقدية شراء  تكافل أخرى                                 

درهم إماراتي:   

Please tick as appropriate 

[  ] Upon settlement of finance, I shall collect the unpresented 
post dated cheques and the security cheques linked to the 
above mentioned facility within 7 days for Finance / 45 days 
for Credit Card  from the date of this letter, failing to which, I 
authorize Ajman Bank to destroy the cheques 

[  ] Upon settlement of finance, I authorize Ajman Bank to 
destroy the unpresented post dated cheques and security 
cheques linked to the above mentioned facility 

[  ] Upon settlement of finance, I authorize Ajman Bank to 
transfer any surplus amount less than AED 25 from the 
settlement of liability to the charity account 

الرجاء التأشير على المربع المناسب

 [  ]  عند تسوية التمويل، سأحصل الشيكات مؤجلة الدفع غير المقدمة 
وشيكات الضمان المتعلقة بالتسهيل المذكور أعاله خالل 7 أيام للتمويل / 

45 يوًما لبطاقة االئتمان من تاريخ هذا الخطاب، وإال سأفوض مصرف عجمان 

لتلف الشيكات.

[  ] عند تسوية التمويل، سأفوض مصرف عجمان لـإتالف الشيكات مؤجلة 

الدفع غير المقدمة وشيكات الضمان المتعلقة بالتسهيل المذكور أعاله.

[  ]  عند تسوية التمويل، سأفوض مصرف عجمان بتحويل أي مبلغ فائض 
أقل من 25 درهم إماراتي من مبلغ التسوية للحساب الخيري.

توقيع العميل: 

لالستخدام الرسمي فقط:
مسئول خدمة العمالء

جهود وتعليقات مدير الفرع / خدمة 

العمالء

االسم: 

التوقيع:
االسم: 

التوقيع:

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف 
المركــزي اµماراتــي لممارســة ا´عمــال والخدمــات المصرفيــة. جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة اµســالمية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل 

.www.ajmanbank.ae عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع

Ajman Bank hereby declares that it has been licensed and authorized by the Central Bank of 
the UAE to carry out banking business and services. All our products and services are Shari’ah 
complaint and approved by our Internal Shari’ah Supervision Committee. For details on 
approval, kindly visit www.ajmanbank.ae


