
Cheque Book Details 

Number of Cheque Books to be ordered:  

Account Number:    

Account Title:    

Delivery Instructions (please fill in ALL the information requested below)

Name:          Mobile No.:

Designated Person’s Photo ID # (Emirates ID/ Passport/ Driver’s Licence):

   Courier to Self           Courier to designated person

Authorized Signatory’s Signature:
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Date:

[PLEASE NOTE THAT EACH CHEQUE BOOK CONTAINS 50 CHEQUE LEAVES]

CHEQUE BOOK REQUEST FORM

DISCLAIMER
You hereby request those ADCB Islamic Banking Offerings and/or modifications set out in this Form. You hereby declare that the information you provide in this Form is complete, true and accurate, and that the request(s) 
made in this Form have been duly approved and authorized. You authorise and agree to the Bank (and its Affiliates on its behalf) making enquiries and obtaining any credit references, account statements or other relevant 
information about you from any financial institution, regulatory body, any credit reference agency/bureau (including Al Etihad Credit Bureau and the Central Bank) and/or from any other source that the Bank considers 
necessary in order to verify the information provided by you and to assess your ability to meet your commitments, without taking your additional consent.  The Bank may, from time to time, require you to send 
Communications in a specific form or by a specific method (including in writing, fax, email, SWIFT, secure messaging, and electronic instruction), for any reason the Bank considers appropriate. Communications shall only be 
deemed to be validly given or served by you when received by the Bank. You acknowledge and agree that the Bank reserves the right to reject the request(s) made in this Form in its absolute discretion and is not required to 
provide reasons for such rejection.



تفاصيل دفتر الشيكات 
عدد دفاتر الشيكات المطلوبة:

رقم الحساب:

اسم الحساب:

تعليمات التسليم (يرجى تزويدنا بالبيانات المطلوبة أدناه) 

اإلسم:          رقم الهاتف المتحرك:

صورة عن مستندات الشخص المستلم (هوية اإلمارات/ جواز السفر/ رخصة القيادة):
         التسليم إلي شخصيًا                 التسليم إلى الشخص المستلم 

التاريخ:

المفوض بالتوقيع:

(يرجى األخذ بعين االعتبار أن كل دفتر شيكات يتضمن ٥ ٠ ورقة) 

نموذج طلب دفتر شيكات

إخالء من المسؤولية: 
أنت تطلب بموجبه منتجات بنك أبوظبي التجاري للصيرفة اإلسالمية و/أو التعديالت المذكورة في هذا النموذج. وتفيد بأن المعلومات المقدمة من قبلك في هذا النموذج كاملة وصحيحة وحقيقية ودقيقة وأن الطلب/الطلبات المقدمة في هذا النموذج معتمدة 

ومصرح بها حسب األصول. وأنت تفوض البنك (وشركاته المرتبطة بالنيابة عنه) وتوافق على قيام البنك وشركاته المرتبطة بتقديم االستفسارات والحصول على المراجع االئتمانية وكشوف الحسابات أو المعلومات األخرى ذات الصلة الخاصة بك من أي مؤسسة مالية أو 
جهة تنظيمية أو أي وكالة/مكتب تصنيف ائتماني (بما في ذلك شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية والمصرف المركزي) و/أو من أي مصادر أخرى يعتبرها البنك ضرورية بغرض التحقق من المعلومات المقدمة بواسطتك وتقييم قدرتك على الوفاء بالتزاماتك دون الحصول 

على موافقة إضافية منك. ويجوز للبنك، من وقت إلى آخر، أن يطلب منك توجيه مرساالت معينة بصيغة محددة أو بطرقة معينة (بما في ذلك الخطابات والرسائل عبر الفاكس والبريد االلكتروني وتعليمات التحويل السريع (سويفت) والرسائل اآلمنة والتعليمات عبر 
اإلنترنت) ألي سبب يعتبره البنك مناسبًا. وال تعتبر المراسالت الموجهة أو المرسلة بواسطتك صالحة وسارية المفعول إال بعد استالم البنك لها. وأنت تقر وتوافق على أن البنك يحتفظ بحق رفض الطلب/الطلبات المذكورة في هذا النموذج حسب تقديره المطلق وأن 

البنك غير مطالب بإبداء أي أسباب لهذا الرفض.


