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Full/Partial prepayment of indebtedness request
جزئي/طلب سداد معجل للمديونية كلي
Branch:

……………………………………………………..

:الفرع

Kindly fully / partially prepay the outstanding balance of the Finance
Amounting to ………….. (only …………………….) as of
…….. / ………. / ………. with the following details:

Date:

…………………………………………..............…

:التاريخ

جزئي) للرصيد المتبقي من التمويل و البالغ قدره حتى تاريخه/الرجاء القيام بالسداد المعجل (كلي
: و التالي بيانه...................................... مبلغ و قدره

Account Number: ...................................................................................

..............................................................................................................رقم الحساب

Account Holder Name: ...........................................................................

....................................................................................................:إسم صاحب الحساب

Finance Account Number: ......................................................................

.................................................................................................... ..رقم حساب التمويل

Debiting Account Number: .....................................................................

..................................................................................................يخصم من الحساب رقم

With Amount: ………………………………………………………………….
Excluding any further accrued interest until the final payment of the debt

......................................................................................................مبلغا وقدره
بخالف ما يستجد من عوائد حتى تمام السداد النهائى لكافة مستحقات البنك

 I acknowledge that the Bank will debit my above account with (…….. %) of
the prepaid finance amount as a full/partial prepayment fees.
The remaining indebtedness in case of partial prepayment shall be
…………….. (Only ………………………………) and will be paid as follows:
⃝ Reduce tenor to be …………

⃝ Reduce installment to be ……………..

 )من المبلغ المسدد من التمويل من الحساب الوارد%.........( أوافق على أن يقوم البنك بخصم
.)جزئي/بيانه بعاليه كمصروفات السداد المعجل (كلي

في حالة السداد المعجل الجزئي فإن الرصيد المدين المتبقي يكون مبلغ و قدره
:) و يتم سداده كالتالي.............................................. (فقط..............................
...................⃝ خفض قيمة القسط لتصبح

....................⃝ خفض مدة التمويل لتصبح

Prepaid amount is to:
⃝ Include prepayment fees



:مبلغ السداد المعجل
⃝ Exclude prepayment fees

In case of full prepayment, please provide me with a
Discharge/prepayment letter and send it to …………………...
Branch for collection.

⃝ ال يتضمن مصاريف السداد المعجل

⃝ يتضمن مصاريف السداد المعجل

في حالة السداد المعجل لكامل المديونية الرجاء إصدار خطاب مخالصة و إرساله إلى فرع
. لتسلمه....................................

Signature:

:التوقيع

.......................................................................................................
Maintenance
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Authorized Signature
Date
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