
استخدم فقط ا
حرف الواضحة في ملئ االستمارة
USE ONLY BLOCK CAPITAL LETTERS TO FILL THE APPLICATION

التاريخ
Date

PERSONAL DETAILS المعلومات الشخصية

RESIDENCE DETAILS IN UAE تفاصيل السكن في ا
مارات العربية المتحدة

Customer Signature: توقيع العميل :

(please leave a space between names)(يرجى ترك مسافة بين ا
سماء)
Name (as per passport)

Existing Customer (CIF)
عميل حالي

New Customer
عميل جديد

Marital Status Single أعزب
الحالة ا�جتماعية

Married متزوج Other أخرى

االسم (حسب جواز السفر)
Last Name
االسم ا
خير

Middle Name
االسم ا
وسط

First Name
االسم ا
ول

Email (to receive correspondences & other notifications from Aafaq.) البريد ا�لكتروني لتلقي كشف الحساب الشهري الخاص بك ومراسالت أخرى من آفاق)

Flat/Villa No.
رقم الشقة/الفيال

Building Name
اسم المبنى

Street
الشارع

P.O. Box
صندوق البريد

Area
المنطقة

Emirate
ا�مارة

Flat/Villa No.
رقم الشقة/الفيال

Building Name
إسم المبنى

City/State
المنطقة

Country
البلد

Street
الشارع

Contact No.
رقم االتصال

Number
الرقم

Employer Name
مكان العمل

Employer Address
عنوان العمل

Office No.
رقم هاتف العمل

Number
الرقم

Landline No.
رقم الهاتف الثابت
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PERSONAL FINANCE APPLICATION FORM
 استمارة طلب تمويل شخصي

HOME COUNTRY DETAILS العنوان في البلد ا�صلي

FINANCE DETAILS تفاصيل التمويل

DECLARATION إقرار

���������� ������������

Referred/Sourced by
المرجع 

Reference Contact No.
رقم صديق/قريب

Name of Reference
اسم صديق/ قريب 

Reference Mobile No.
رقم الهاتف المتحرك للمرجع

Name of Reference in UAE
اسم أحد المعارف في دولة ا�مارات

Number
0الرقم   5

Mobile No.
رقم الهاتف المتحرك

Number
0الرقم   5

I/We accept terms & conditions as per Annexure � (Agency Agreement).

I/We accept terms & conditions as per Anexture � (Promise to Purchase)

I/We read & understood the Key Fact Statements (KFS) & I agree to waive my right to a 
“cooling off” period of � business days.

أنا أقبل / نحن نقبل الموافقة علي الشروط وا
حكام طبقا للملحق رقم ١ (أتفاقية الوكالة).

أنا أقبل / نحن نقبل الموافقة علي الشروط وا
حكام طبقا للملحق رقم ٢ (التعهد بالشراء)

I/We accept Aafaq Islamic Finance’s Terms & Conditions in respect of all products, services 
& channels (including all future product/service inclusions) & hereby agree to be bound by them.

أقبل/ نقبل بشروط وأحكام آفاق ا�سالمية للتمويل فيما يتعلق بكافة المنتجات والخدمات والقنوات (بما في ذلك 
كافة المنتجات/ الخدمات المدرجة مستقبًال) و بموجبه االلتزام بها.

أنا أقبل / نحن نقبل أوافق على تلقي مكالمة أو رسالة نصية قصيرة أو أية وسيلة اتصال أخرى من آفاق ا�سالمية 
للتمويل فيما يتعلق بالحمالت التسويقية والعروض الترويجية وا�عالنات.

في حال وجود تقصير بخصوص التسهيالت التي حصلت عليها أنا/المقترض، يحق «فاق والمحامين المعتمدين
ووكالء التحصيل (داخل ا�مارات العربية المتحدة أو في الخارج) متابعة تحصيل أية مبالغ مستحقة «فاق من قبلي 

واتخاذ ا�جراءات المسموح بها بموجب القانون بما في ذلك، على سبيل المثال دون حصر، االتصال بالمقترض أو
زيارة مكان عمله أو مكان إقامته في ا�مارات العربية المتحدة أو في الخارج. 

أنا مواطن أمريكي أو مقيم خاضع للضرائب في الواليات المتحدة ا
مريكية ورقم التعريف الضريبي الخاص بي 
(TIN) هو ________

أنا لست مواطًنا أمريكًيا أو مقيم خاضع للضرائب في الواليات المتحدة و سأخبر آفاق في حالة حدوث أي تغيير 
في حالة الفاتكا (FATCA) الخاصة بي.

I/We agree to receive calls, sms, or other means of communications from Aafaq with regards 
marketing offers and promotions.

I am a US Citizen or a US Tax Resident and my Tax Identification Number (TIN) is ________  

I am not a US Citizen or a US Tax Resident and will inform aafaq in the 
event of any change in my FATCA status.

أنا أقبل / نحن نقبل التعهد والموافقة بالحصول على وا�فصاح عن معلومات ا�ئتمان الخاصة بي / الراتب. 

لقد قرأت وفهمت/ قرأنا وفهمنا بيان الحقائق الرئيسية وأوافق على التنازل عن "حق ا�لغاء" والبالغ مدته خمسة 
أيام عمل.

I \ We Authorize Aafaq or their partners to access my information from my account statement 
and UAE Credit Bureau.

In the event there is a default on the facilities obtained by me/Borrower, Aafaq and its authorized 
advocates and collection agents (inside the UAE or abroad) shall have the right to follow up on 
the collections of any amounts due to Aafaq from me and take actions permitted under the law 
including, but not limited to, contacting the Borrower, visiting the Borrower’s place of work or 
visiting the Borrower’s residence in the UAE or abroad.

Title Mr. السيد Mrs. السيدة Ms. ا«نسة  Doctor الدكتور H.E. صاحب السعادة

Bank
البنك

IBAN

رقم الحساب
 المصرفي الدولي

مبلغ التمويل المطلوب (درهم) معدل الربح  مدة التمويل (با
شهر)
Finance Amount Required (AED) Indicative Profit Rate % Desired Tenor (Months)


