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Request to defer 3 installments (Home / Personal / Auto 

/ Commercial) for impacted customers due to Cyclone 

Shaheen and amend the contracts accordingly 

عقاري / شخص ي / ) من التمويل قساطأ 3طلب تأجيل : املوضوع 

و للعمالء املتضررين من إعصار شاهين  )سيارة / تجاري لألفراد

 .تعديل العقود وفقا لذلك

Date:                                                  

 

 التاريخ:

Customer CIF:  

 

 :العميل حساب رقم

Customer Name:  

 

 :العميلاسم 

Referring to the above subject and due to the climatic 

conditions and their consequences that have passed through 

the country, please kindly defer 3 installments from my 

existing finances as of date of this letter. I confirm that I am 

conscious that because of this deferral, there will be a slight 

increase in the upcoming installments if the financing is 

based on Ijara or Diminishing Mushraka. 

 

I hereby acknowledge that I am aware of all the terms and 

conditions associated with this request and my full, 

unconditional and irrevocable acceptance, including the legal 

and financial implications arising therefrom. 

 

Accordingly, with the approval of this application, the Bank 

shall be deemed to have modified the original contract 

accordingly. 

 

التي مرت   لألنواء املناخية و تبعاتهاو نظرا  وضوع أعالهباالشارة الى امل

 التمويالت القائمةمن  أقساط  3،  نرجو التكرم بتأجيل  بالبالد

 من تاريخ هذه الرسالإ
ً
بسبب هذا التأجيل، أنه و أنا على علم  .ةعتبارا

في حال كان التمويل  زيادة بسيطة في األقساط القادمة سيترتب عليه

 ظام اإلجارة أو املشاركة املتناقصة.بن

 

وعليه وبموجب هذا أقر بمعرفتي بجميع الشروط واألحكام املرتبطة 

بهذا التأجيل و أقر بموافقتي التامه وغير املشروطة وغير قابله 

ي ذلك س على هذه الشروط و األحكام بما فلإللغاء أو إثبات العك

 عنها واملرتبطة بها. ةالناتج ةاآلثار القانونية و املالي

 

وعليه وبموافقة البنك على هذا الطلب فإنه يعتبر بمثابة تعديل 

 .للعقد األصلي وفقا لذلك

 

 

Customer’s Signature 

Date: 

 
 توقيع العميل

 التاريخ:
 

For Bank Use                                                                                                                                                                                               البنكإلستخدام  

Staff’s Signature 

Date: 

 موظف البنكتوقيع  

 التاريخ:
 


