
Beneficiary's A/C Number

Date

Application for Standing Order/Balance Order
طلب أمر تحويل دائم/أمر تحويل الرصيد

For Standing Order

الفرع
Branch

تفضلوا بقبول أمر التحويل الدائم/أمر تحويل الرصيد هذا وذلك خصما من حسابي/حسابنا
Please accept the following Standing/Balance Order to debit of my/our account.

خاص بأمر التحويل الدائم

تفضلوا بتعديل أمر التحويل الدائم/أمر تحويل الرصيد السابق كما يلي
Please amend my/our earlier Standing/Balance Order as per instructions below.

االسم
Name
رقم الحساب
Account Number
رقم الحساب البنكي الدولي
IBAN
 رقم المرجع (الستعمال البنك فقط)
Reference Number (for Bank use only)

رقم حساب المستفيد

Beneficiary's IBAN
رقم الحساب البنكي الدولي الخاص بالمستفيد

Standing Order Currency

طريقة الدفع- تحويل داخلي
Method of Payment-Internal Transfer

Transaction Type (Applicable only for Telegraphic Transfer within UAE in AED through UAEFTS. Please tick as appropriate. Charges are applicable.

In case of External Remittance (Demand Draft / Telegraphic Transfer) 

نوع العملة المحولة

Date From
إبتداء من تاريخ

Date To
وحتى تاريخ

Frequency

*Applicable to Corporate (Non‐Individual) Customers only **Applicable to both Corporate and Retail (Individual – Single/Joint) Customers

بشكل

Bank Name/Branch إسم البنك/الفرع

Other Details

توقيع العميل
Customer Signature

تفاصيل أخرى

Day
اليوم

Beneficiary's Bank
اسم البنك المستفيد

Amount
المبلغ

OVT – Overtime  SAL – Salary  COP – Compensation CHC – Charitable Contributions

TKT – Ticket  ALW – Allowance LAS – Leave Salary  CRP – Credit Card Payment

POS – POS Merchant Settlement BON – Bonus  ACM – Agency Commissions  REM – Remittance

EOS – End of Service/Final Settlement  COM – Commission  CCP – Corporate Card Payments  MIS – Miscellaneous (Please provide
   one of the below references)

INV No.  ROC RBC

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

**

**

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC ا£مارات ا£سالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف ا£مارات ا£سالمي ش.م.ع.
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Applicant’s Full Name االسم الكامل  لمقدم الطلب

Applicant’s  Full Address العنوان الكامل لمقدم الطلب

Applicant’s  Country of Residence بلد ا£قامة لمقدم الطلب

Beneficiary’s Full Name

Beneficiary’s  Full Address

االسم الكامل للمستفيد

العنوان الكامل للمستفيد

Beneficiary’s  Country of Residence
بلد ا£قامة للمستفيد



 I/We hereby agree that the above application will be governed byبموجبه أقر/نقر بأن هذا الطلب سيخضع  حكام وشروط البنك القياسية
Bank's standard terms and conditions:

If overnight balance exceeds (ccy)

Company Stamp
(For Firm, Partnership, Company or Society)

(amount) transfer to Account Number

For Balance Order  خاص بأمر التحويل الرصيد

If overnight balance falls below (ccy) (amount)

Provided the minimum balance after the transfer shall not fall below (ccy)

(amount)

Subject to a minimum transfer amount of (ccy)

(amount)

 إذا تجاوز الرصيد مبلغا وقدره (العملة)

ختم الشركة
(للمنشآت، الشركات، أو الجمعيات)

يحول (إلى)حساب رقم

(المبلغ)

Signature(s) Verified

EIB BA 31501 SI06FRM0007

إعتماده
Input By

إدخال البيانات
Authorised By

مراجعة التوقيع

(المبلغ)

(المبلغ)

إذا نقص الرصيد مبلغا وقدره (العملة)

transfer from Account Number يحول (من) حساب رقم

بشرط أن ال يقل الرصيد ا±دنى بعد التحويل عن مبلغ وقدره (العملة)

(المبلغ)

يخضع كحد أدنى لمبلغ قدره (العملة)

All inward and outward remittances from and to the UAE, salary payments through 
WPS, standing orders to your or beneficiaries accounts within the UAE shall require 
the IBAN (International Bank Account Number).

In case the IBAN is not used, the processing of both Inward and Outward payment in 
your account IS LIKELY TO BE REJECTED OR MAY be delayed WITH additional 
processing charges.

I/we hereby agree to pay any amount in respect of any applicable Value Added Tax or 
any other similar sales tax (VAT).

ستتطلب كل التحويالت الداخلية والخارجية من وإلى دولة ا£مارات العربية المتحدة دفعات 
الرواتب من خالل نظام حماية ا±جور، وا±وامر الدائمة لحسابتك، أو حسابات مستفيدين في 

دولة ا£مارات العربية المتحدة ا£شارة إلى رقم الحساب البنكي الدولي.

من المحتمل في حالة عدم استخدام رقم الحساب البنكي الدولي أن يتم رفض دفع 
معامالت الداخلية والخارجية الخاصة بك أو تأخيرها مع تحميلك رسوم إدارية إضافية.  

أوافق/ نوافق بموجبه على سداد أي مبلغ يتعلق بضريبة القيمة المضافة المطبقة أو أي 
ضريبة مبيعات أخرى مماثلة (الضريبة).

Signature التوقيع

Name االسم

    

For Bank Use Only الستعمال البنك فقط

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC ا£مارات ا£سالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف ا£مارات ا£سالمي ش.م.ع.
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توقيع العميل
Customer Signature


