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Issue a replacement ATM/Debit Card and ATM PIN as my/our existing 
card/PIN is lost/stolen/not working.

Issue a new ATM PIN number as my/our existing PIN number is forgotten.

Issue a certificate of balance as on

Issue a no liability certificate as on

Issue a duplicate statement of account for the period

from                to

Stop payment of cheque number/range
dated               amount

Beneficiary:

Reason:

Cancel Stop payment of cheque number/range

Cancel the standing order No:

/ Balance Order with effect from

On maturity/ On         close my/our

fixed deposit no.                  and credit the proceeds to

account no.               of            / pay cash / issue a 

manager’s cheque / DD / TT favouring

Convert my above mentioned single account to a joint account. A fresh 
account opening form is duly enclosed.

Change the statement frequency to

Hold all statements / mail with the bank which will be collected by

    whose signature is given alongside.

Signature   Signature Attested / Admitted by

Change my / our address / telephone / fax number to

Please debit the above account and transfer

to account no.               of

Others

Please debit the charges applicable in respect of our requests mentioned 
above at serial number(s)      
to my / our account with you. I/we agree that the services requested will be 
governed by the Bank’s standard terms & conditions.

Signature(s)

Name:

إصدار بطاقة صراف آلي بديلة ورقم تعريف شخصي لبطاقة الصراف اآللي كون بطاقتي/
بطاقتنا/ رمز التعريف الشخصي اخلاص بي/بنا قد ضاعت/ُسرقت/ال تعمل.

إصدار رقم تعريف شخصي جديد لبطاقة الصراف اآللي كوني/كوننا قد نسيت/نسينا رقم 
التعريف الشخصي احلالي.

إصدار شهادة برصيد احلساب اعتبارًا من
إصدار شهادة إخالء مسؤولية اعتبارًا من

إصدار صورة طبق األصل عن كشف احلساب للفترة    
 من     إلى

إيقاف صرف الشيك من رقم إلى رقم:     
املؤرخ يف    وقيمته

املستفيد:
السبب:

إلغاء إيقاف صرف الشيك من رقم إلى رقم:
إلغاء أمر طلب االستقطاع الدائم رقم:
/أمر امليزانية الذي يبدأ العمل به منذ

لدى استحقاقها/بتاريخ                  يرجى إغالق وديعتي
/وديعتنا الثابتة رقم                     وإيداع عائداتها يف
احلساب رقم    من                 دفعة نقدية/إصدار

شيك إداري/كمبيالة حتت الطلب/حتويل برقي متنح لـ
حتويل احلساب الفردي املذكور أعاله إلى حساب مشترك. مرفق طيه منوذج فتح حساب 

جديد حسب األصول.
تغيير ترددات كشف احلساب إلى

قبـــل مـــن  اســـتالمها  حلـــن  املصـــرف  لـــدى  البريـــد   / احلســـاب  كشـــوف  إبقـــاء 
املتوفر توقيعه.       

متت املصادقة/التعرف على التوقيع من قبل التوقيع  
تغيير العنوان/رقم الهاتف/رقم الفاكس التابع لي/لنا إلى

يرجى إجراء السحب من احلساب املذكور أعاله وحتويله إلى
إلى احلساب رقم                       التابع لـ

غير ذلك

التسلسلي الرقم  ذات  أعاله  املبينة  طلباتنا  إلمتام  املطلوبة  الرسوم  خصم  يرجى 
)األرقام التسلسلية(

إلى حسابي/حسابنا لديكم. أوافق/نوافق على أن حتكم اخلدمات املطلوبة إلى الشروط 
واألحكام املعيارية اخلاصة باملصرف.

التوقيع )التواقيع(

اإلسم:

Multiple Request Form
 منوذج الطلبات املتعددة

Date التاريخ
Branch:

I request you to: (Please indicate by    )

الفرع:

Account Name: Account No: :إسم احلساب رقم احلساب:

يرجى وضع إشارة: )     عند االختيار املطلوب(

Bank Use only: الستخدامات املصرف فقط:
Sign. Verified Input Authorized Date مت إثبات صحة التوقيع املدخالت   املصادقة   التاريخ
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