
Partial Prepayment Form
طلب سداد جزئى

Client Name/اسم العميل

CIF no. /رقم العميل

Date /التاريخ
D D Y Y Y YM M

ID  no. /رقم تحقيق الشخصية

I kindly request to pre-pay a portion of the current balance of my finance:
رجا الموافقة على سداد جزء من الرصيد الحالى الخاص بتمويلى:

Source of Funds / مصدر االموال

  Mode of Settlment / طريقة السداد Cash / نقدى Cheque / شيك Bank Transfer / تحويل   بنكى

Name of Bank / اسم البنك

Account No. / رقم الحساب

App ID /رقم الملف

Client  Signature / توقيع العميل

 Please submit this form directly to your Financial Advisor or email to :
op@aaimf.com.eg
برجاء تسليم هذة االستمارة لمسئول التمويل الخاص بكم او ارساله بالبريد االلكترونى 

op@aaimf.com.eg على

I would like to maintain my current monthly installment amount after settlement of the above amount (I am fully aware that by doing so my 
finance tenor shall be revised and that I will be informed of my revised tenor and provided with a new amortization schedule)

 اود االحتفاظ بمبلغ القسط الحالى بعد سداد المبلغ اعاله )مع علمى ان سوف يتم تغيير مدة السداد الخاصة بالتمويل و سيتم ابالغى بالمدة
الجديدة و استالم جدول استهالك التمويل الجديد(ن

I would like to reschedule my current installment amount by altering my remaining tenor (Please consult with your Financial Advisor to help 
you with the exact calculations pertaining to your tenor and desired installment amount)

 ارجو تغيير مبلغ القسط الحالى من خالل تغيير مدة التمويل )برجاء استشارة مسئول خدمات التمويل الخاص بك الحتساب المدة التى تناسب
مبلغ القسط المرغوبة( ن

Amount to Settle (EGP) / )المبلغ المطلوب سدادة )جم

Newly Requested Tenor/مدة التمويل الجديدة Desired Installment Amount / مبلغ القسط المرغوب
months / اشعر

EGP/ / جم

Reason for Settelment/
سبب السداد المعجل

 AAIMF reserves the right to fulfill/reject the request based on its internal policy without justification. This requests incur charges as
 per AAIMF current Fees and Charges Policy. For the current charge, please consult your financial advisor and call 17151. Terms and
Conditions Apply
تقدم الطلبات لشركة العربي األفريقي الدولي للتمويل العقاري مع احقية الشركة في القبول او الرفض دون ابداء االسباب. تفرض الشركة على هذا الطلب 

رسوم للقبول ويتم الرجوع الى ممثل خدمة العمالء لمعرفة تلك الرسوم باالتصال على 17151. تخضع جميع الطلبات للشروط وأحكام


