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 تعھد بتحویل مرتب موظف حكومى 

 ________________________ فرع:  -) بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م السادة/
 تحیة طیبة وبعد،،، 

 _________________________رقم بطاقة الدفع الوطنیة "میزة"  بتحویل كافة المبالغ المضافة إلى حساب أرجو من سیادتكم التفضل
  الخاص بسداد أجور موظفي الحكومة المصریة الصادر لصالحي من مصرفكم وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر إلى حسابي طرفكم رقم

لسداد المدیونیھ المستحقھ عند تركى وكذلك تحویل مستحقاتى الموضح بیاناتھ وذلك بصفة یومیة  _________________________
 لعمل ألى سبب كان.ا

اقر بأنھ ال یحق لي إلغاء ھذه التعلیمات إال لبنك، كما  لمع رجاء تنفیذ ھذه التعلیمات اعتبارا من تاریخھ وحتى سداد كامل المدیونیة المستحقة 
 مصرفكم بالحساب المشار إلیھ (إن وجدت).لبعد سداد كامل المدیونیة المستحقة 

 __________________________________ اسم العمیل:

 _________________________________ رقم الحساب:

 التوقیع:

 ____________________ التاریخ:

 تعھد

 ________________________________________: نقر نحن
 ________________________________________بان السید/ 

 ____________________فى  ____________________ من صادرة  _________________________بطاقة رقم قومى 
 . مازال بالخدمة حتى تاریخھو ____________________قد التحق بالعمل لدینا بتاریخ 

 ________________________________________بوظیفة:  ویعمل
 ______________________________________ بمرتب شھرى قدرة

 ________________________________________الحالى للموظف طبقا لسجالتنا ھو  كما نشھد بان العنوان
 .باالشارة الى االقرار الموقع من الموظف بعالیھو

 ________________________________________ نتعھد نحن
 ______________________________________مقرھا و

 ___________________________________ /السید بتحویل المرتب الشھرى المستحق على 
  _________________________رقم  بطاقة الدفع الوطنیة "میزة"على  ________________________المذكور اعاله بمبلغ 

من كل شھر وحتى   ____________________فى الیوم الموافق  ________________________ فرع لدى مصرفكم
 كافة مستحقات مصرفكم  تمام سداد استیفاء االقساط المستحقة و

رسمیا لموظف المذكور الخدمة سواء باالستقالة أو المعاش أو الوفاة أو الى سبب من االسباب بان نخطر البنك نتعھد ایضا انة فى حالة ترك ا
(إن وجدت) لصالحكم عند  ان نحول للبنك جمیع المستحقات المالیة للموظفو بخطاب مسجل بعلم الوصول فور ترك الموظف المذكور الخدمة 

علماً بأن كافة تعھداتنا عالیھ ستظل ساریة حتى تمام سداد مستحقاتكما أو موافاتنا بموافقة  ذكورة سلفا، األسباب المإنتھاء خدمتھ لدینا ألى من 
 كتابیة منكم على إیقاف التحویل.

 ،،، وھذا اقرار منا بذلك

 ______________________________________: جھھ العمل أسم

 :توقیع المفوض

 :جھھ العمل ختم

 ____________________التاریخ: 
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