
طلب اصدار شهادة
 ال مانع من حتويل الراتب شهادة مديونية شهادة براءة ذمة

رقم احلساب:اسم العميل:

جهة العمل: الداخليه تاريخ التعيني:السن:اجلنسية:

الهاتف النقال:الراتب:رقم البطاقة املدنية:

الديوان االميري الغرض من اصدار الشهادة:

 العميل ال يرغب يف ترك البنك لنفسي بيت الزكاة جهة حكوميةلتقدميها الى:

للتحويل الي بنك آخر:
 بوبيان بيت التمويل برقان الوطني

 االهلي االوسط الدولي التجاري العميل يرغب يف انهاء العالقة مع البنك

 بنك اخر املشرق الدوحة

أرجو توضيح االسبابالراتبالوديعةالقرضالبطاقة االئتمانيةاالسباب

 سعر الفائدة

 الرسوم والعموالت

 سير العمليات / اجراءات العمل

 قلة مميزات املنتج / احلساب

 ضعف العروض

 احلد االدنى للمنتج / للحساب / للخدمة

 رفض الطلب املقدم بخصوص

 انخفاض قيمة املبلغ املعروض

 سوء باخلدمة

 احلصول على عرض افضل من بنك آخر

 السفر خارج البالد / نهاية اخلدمة

 اسباب اخرى
 نقدا خصما من احلساب املذكور اعالهيتم سداد رسوم الشهادة:

علما بان الشهادة املطلوبة تكون صاحلة فقط لتقدميها الى اجلهة املذكورة اعاله و ملدة شهر من تاريخ اصدارها

توقيع العميل:اسم املوظف املسؤول: توقيع مدير الفرع:

مصادقة توقيع العميل:

الفرع

 االجراء الذي اتخذ من قبل مدير الفرع:

 

النعمافادة الفرع بعد الكشف على التزامات العميل

العميل لديه قرض

العميل لديه بطاقة ائتمانية

العميل لديه كفاالت

العميل لديه تعليمات ثابتة

ادارة االحتفاظ بالعميل

االفادة من ادارة احملافظة على العميل:

 العميل لديه تعليمات ثابتة العميل لديه كفاالت العميل لديه بطاقة ائتمان العميل لديه قرض
ال متنح الشهادة املطلوبة للعميل / مت تسوية االمر مع العميل واالبقاء عليه

متنح الشهادة املطلوبة للعميل / العميل يرغب يف انهاء التعامل مع مصرفنا

التاريخ:توقيع مسؤول ادارة االحتفاظ بالعميل:

رقم الشهادة: 

الفرع: 

التاريخ: 
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