استمارة خدمات تعديل حساب
خطة ميثاق للتوفير
Meethaq Savings Plan
Amendment Services Form

For Bank use Only
MSP#:

الستخدام البنك فقط
:رقم خطة ميثاق للتوفير

Customer#:

:رقم الزبون

Date:

:التاريخ

The Manager
Meethaq Islamic Banking – bank muscat

المدير
 بنك مسقط- ميثاق للصيرفة اإلسالمية

Subject: Amendment of Meethaq Savings Plan Account (“MSP”)

 استمارة خدمات تعديل حساب خطة ميثاق للتوفير:الموضوع

I wish to amend my Savings Plan booked with Meethaq Islamic
Banking – bank muscat as per details below:

أرغب بتعديل خطة ميثاق للتوفير من ميثاق للصيرفة اإلسالمية
: بنك مسقط حسب البيانات الواردة أدناه-

MSP Account No:

:رقم حساب خطة ميثاق للتوفير

Title of Account:

:نوع الحساب

Change of Maturity Date

تغيير تاريخ االستحقاق

Old Maturity Date:

:تاريخ االستحقاق السابق

New Maturity Date:

:تاريخ االستحقاق الجديد

* This will also require changes in the Standing Order

* يتطلب ذلك أيضًا تغيير األوامر الثابتة

Change of Standing Order Date

تغيير تاريخ األوامر الثابتة

Old Execution Date:

:تاريخ التنفيذ السابق

New Execution Date:

:تاريخ التنفيذ الجديد

Change of Standing Order Amount

تغيير مبلغ األوامر الثابتة

Old Amount:

:المبلغ السابق

New Amount:

:المبلغ الجديد

* this will effect the savings plan goal set at the time of booking of
plan.

.*سيؤثر ذلك على هدف خطة التوفير التي وضعت أثناء حجز الخطة

Payment of Unpaid Contributions

سداد المساهمات المتأخرة

No of Months:

:األشهر

Total Amount:

:المبلغ اإلجمالي

* this payment will be considered for profit effective the date of
Deposit in the MSP Account.

*سيتم احتساب هذه المدفوعات كربح اعتبارًا من تاريخ اإليداع في حساب
.خطة ميثاق للتوفير

Pioneer of Islamic Banking in Oman

الرائد في الخدمات المصرفية اإلسالمية في السلطنة
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Other change, please mention below:

:يرجى ذكر أية تغييرات أخرى أدناه

I hereby confirm that all terms and conditions mentioned in the said
Account for above amendment will apply to this MSP Plan.

أؤكد أن جميع الشروط واألحكام المذكورة في الحساب المذكور آنفًا
.للتعديالت أعاله سوف تنطبق على خطة ميثاق للتوفير

Customer’s Signature:
1. Principal Account Holder

3. Joint Account Holder

:توقيع الزبون
:) صاحب الحساب األساسي١ 2. Joint Account Holder

:) صاحب الحساب المشترك٢

:) صاحب الحساب المشترك٣ 4. Joint Account Holder

:) صاحب الحساب المشترك٤

الستخدام البنك فقط

For Bank Use Only
Processed by:

:أنجز بواسطة

Name:

:االسم

Staff No:

:رقم الموظف

Authorized by:

:بتفويض من

Staff No:

:رقم الموظف

Remarks (if any)

)مالحظات (إن وجدت
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