
Account Closing Form

استمـــــارة غلـــــق الحســـــاب

I/We undertake to return to the Bank any unused chequebook(s), ATM card(s) and any 
other item(s) supplied by the Bank and do not hold Bank responsible for any loss, cost, 
expense or consequence that may arise due to my failure to return the above items.

أتعهد/نتعهد بالقيام بإعادة جميع الشيكات غير المستعملة وبطاقة/ بطاقات الصراف اآللي وأي 
مواد أخرى زودها البنك وإخالء مسئولية البنك من أي خسائر أو مصاريف أو تبعات قد تترتب نتيجة 

فشلي في القيام بإعادة هذه المواد.

Date  A / C No.  Type 

Account Title 

Reason for Closing the Account 

Method of Balance Payment

Balance 

  Cash

  A / C to A / C Transfer

  To A / C No. 

  Draft

  Telex Transfer

  Pay Order

Account That Pays Profit

  I/We Authorise you to pay profit on this Account to charities.

  Transfer profit on this account  

  Others 

Customer Submitted

  ATM Card. No. 

  Cheque Book. Chq. No. From  Chq. No. To

Financial Debts of the Bank (please Specify)

Type of Loan   Remaining Balance 

Customer Name  Signature 

For Bank use only

RM  Initial  Date 

Unit Head  Initial  Date 

Items received   cheque book (Destroyed/Not issued)

   ATM Card (Destroyed/Not issued)

Post dated cheques   returned         destroyed

SMS Banking   Deactivated

التاريخ رقم الحساب     النوع 

اسم الحساب

أسبـــــاب غلـــــق الحســـــاب

طريقـــــة استـــــالم الرصيـــــد

الرصيد

  نقدًا

  التحويل إلى حساب آخر

  إلى حساب رقم

  حوالة بريدية

  تحويل عن طريق التلكس

  أوامر الدفع

الحسابات التي يتحقق عليها أرباح 

  أفوضكم بالتصرف بما قد يتحقق من الحساب من أرباح لوجه الخير 
  يرجى تحويل ما قد يتحقق عن الحساب من أرباح إلى حساب رقم

  أخرى 

العميل قام بتسليم

  بطاقة الصراف اآللي رقم
  دفتر الشيكات شيك رقم: من  شيك رقم: إلى 

التزامات مالية للبنك )نرجو اإليضاح(

نوع التمويل  الرصيد المتبقي

اسم العميل التوقيع  

الستعمال البنك فقط

المواد المستلمة  دفتر شيكات )مغلية/لم تصدر(

  بطاقة الصراف اآللي )مغلية/لم تصدر(

شيكات مؤجلة  مرجعة         ملغية

خدمة الرسائل القصيرة  معطل


