
الفرع
Branch

 مالحظة: يرجى وضع عالمة [X] في المكان المناسب
Note: Please mark [X] where applicable

Please close my/our above account(s) and pay me/us the outstanding balance therein after deducting all your dues and charges, if any, including, but not limited to, an amount 
charged in respect of any applicable Value Added Tax or any other similar sales tax (VAT), as per the disposal instructions below:

ارجو دفع المبلغ المتبقي في حسابي عن طريق
Please pay the balance in my account by

عنوان البريد:
Mailing Address :

Please also pay my profit for the current quarter ending                                                  (if due to me) via DD/MC and mail to the following postal address after deducting all 
your charges.

االسم
Name

العنوان
Address

اسم الحساب
Account Name
رقم الحساب
Account Number

سبب اغالق الحساب
Reason for Closure

توقيع العميل
Customer Signature

Branch

Special instructions (if any) verified Charges Collected

Amount Disbursed

AOF & SS Card transferred to closed file

Outstanding Cheques, Debit Cards, Banknet,
Mobile Banking Service cancelled

Outstanding against each A/C checked

Account Maintenance Passed

Authorised Branch Approver

Standing instruction (if any)

Locker (if any)

Takaful Subscription (if any)

Authorised Back Office Supervisor

Please note in case of A/C closure by customer,
please also input initiatives taken by Branch to
retain customer.

Appropriate action taken:
Destroyed surrendered cards & cheques

Initials InitialsDate

Date

Back Office

تم التحقق من التوقيع
Signature Verified

Account Closure Request Form
نموذج طلب اغالق الحساب

حساب جاري
Current Account

حساب توفير استثمار
Investment Savings Account

Type of Account (Mark [X] Against the Account to be Closed)

حساب وديعة استثمارية الجل
Investment Time Deposit Account

حساب التوفير " االستثماري" سوبر
Investment "Super" Savings Account

خزائن مؤجرة
Safe Deposit Locker

حساب وديعة استثمار خاصة
Special Investment Deposit Account

حساب الوديعة المرنة الجل
Flexi Time Deposit Account

أخرى
Other

Bank Use Only: For the Closure of the Account(s), Please Furnish Outstanding Against Each Account Listed Herein Along with Your Comments
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نوع الحساب (ضع عالمة [X] على الحساب المطلوب اغالقه) 

Disposal Instruction تعليمات

شيكات مصرفيه
Demand Draft

شيك المدير
M/C

نقدا
Cash

الرجاء دفع عوائد الربح الخاصة بي لهذا الربع بتاريخ                                       اذا كانت مستحقه الدفع عن طريق شيك المدير/شيكات مصرفيه وبعثها الى عنوان البريد
التالي بعد خصم كل الرسوم.

Date

بموجبه أفوض المصرف بإيداع أية أرباح مستحقة لي عن المبالغ المستثمرة في
حساب/حسابات االستثمار الخاصة بي بعد إغالقها، مباشرة في حساب الخيرات بالمصرف نيابًة عني وذلك في حالة ما إذا كان مبلغ الربح المستحق هو ١٠٠ درهم إماراتي أو أقل.
I hereby authorise the Bank to credit any profits due on my Investment
Account(s) being closed, into the Bank’s Charity Account directly, on my behalf, if the amount due is AED 100 or less.

Emirates Islamic is a registered brand name of Emirates Islamic Bank PJSC ا¹مارات ا¹سالمي هو العالمة التجارية المسجلة لمصرف ا¹مارات ا¹سالمي ش.م.ع.

الرجاء اغالق حسابي/حسابنا المشار إليه أعاله ودفع الرصيد لي بعد خصم جميع مستحقات ورسوم المصرف, بما في ذلك على سبيل المثال ودون حصر أي مبلغ مستحق عن أي ضريبة قيمة  
مضافة مطبقة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى (الضريبة) القائم عن طريق. حسب التعليمات المذكوره أدناه:


