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To: Amlak Finance PJSC شركة أمالك للتمویل ش.م.عالى : 

Subject: Letter of Consent 
 

 الموضوع : خطاب موافقة

I/we, the undersigned, hereby unconditionally authorize Amlak 
Finance PJSC (“Amlak”) and its subsidiaries, agents, 
employees, Al Etihad Credit Bureau and any third party 
contractor to disclose,  share, use, process, search, 
investigate, provide and/or exchange my/our credit information, 
credit record, credit report and account information (the “Credit 
Information”) in accordance with  UAE applicable laws and 
regulations and upon request from Al Etihad Credit Bureau 
and/or any third party and/or for any other reason Amlak 
deems appropriate at its absolute discretion. 
 

 شركة أمالك للتمویلبال قید أو شرط  نفوضأنا/نحن الموقع/الموقعین أدناه 
واالتحاد  ا، وموظفیھئھا، ووكالاوالشركات التابعة لھ")، أمالكع (".م.ش

ح و/أو للمعلومات االئتمانیة واي طرف ثالث متعاقد الداء الخدمة باالفصا
/أو معالجة و/أو البحث و/أو االستعالم و/أو تزوید مشاركة و/أو استخدام و

 ئتمانیةو/أو تبادل المعلومات االئتمانیة والسجل االئتماني وتقریر المعلومات اال
وفق ما ھو ("المعلومات اإلئتمانیة") الخاص بي/بنا  ومعلومات الحساب 

حسب طلب مطلوب بمقتضى تشریعات دولة االمارات العربیة المتحدة 
الي سبب اخر و أو/طلب أي طرف ثالث و أاالتحاد للمعلومات االئتمانیة و/

 .المطلق أمالكحسب تقدیر 
I/we unconditionally undertake to indemnify Amlak and hold it 
harmless from and against all claims including my/our own 
claims arising out of sharing, using, processing, searching, 
investigating, providing, exchanging and/or disclosing the 
Credit Information. 

 

 جمیع المطالبات عن أمالكتعویض بحمایة وأتعھد أنا/نحن دون قید أو شرط 
مشاركة و/أو استخدام التي نتجت عن  بنا/يبما في ذلك المطالبات الخاصة ب

و/أو االفصاح  و/أو معالجة و/أو البحث و/أو االستعالم و/أو تزوید و/أو تبادل
 .المعلومات اإلئتمانیةعن 

I/we hereby confirm that the information provided to Amlak 
from time to time is true and correct. I/ we undertake to 
regularly provide Amlak with the requested information and 
keep this information updated as long as I/ we shall remain 
Customer(s) of Amlak and shall assume full responsibility in 
this regard. 
 

خر حقیقیة من وقت آل ألمالكأنا/نحن أقر/نقر بأن المعلومات المقدمة 
تم بكافة المعلومات التي یبشكل منتظم وصحیحة واتعھد/نتعھد بتزوید أمالك 

/عمالء لدى أمالك مع ھا طوال فترة كوني/كوننا عمیالً حدیثطلبھا مني/منا وت
 الكاملة في حال االخالل بھذا االلتزام . اتنمسؤولیتي/مسؤولی

This Letter shall be deemed unconditional, continuous and 
permanent consent and authorization, and there is no need to 
sign any other letter in the future in this regards. 
 

ً غیر مشروط  ً وال حاجة  مستمراً ویعتبر خطابنا ھذا موافقة وتفویضا ودائما
 لتوقیع أي خطاب آخر مستقبال بذات الخصوص.

In case of a conflict between the Arabic text and English text, 
the Arabic text shall prevail. 

، یكون ة االنجلیزیةوفي حال التعارض بین النص باللغة العربیة والنص باللغ
 .ولى بالتطبیقاأل والنص باللغة العربیة ھ

 

Kind Regards, 
 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر
 

Customer’s name:  
 
 

 اسم العمیل :
 
 
 

Signature: _________________________ 
 
 

 _________________________ التوقیع :

Company stamp for non-individual: 
 
 

 :ختم الشركة (لغیر االفراد)

Date: 
 

 :التاریخ

Finance Account Number: 
 
 

 :التمویل حسابرقم 

Signature verified by: :تم التحقق من التوقیع من قبل 
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