
Application For Vehicle/Equipment/ Composite Loan (Individuals)
طلب الحصول على قرض لشراء مركبة/معدة أو قرض مركب )لألفراد(

United Finance Company SAOG
P.O. Box 3652, P.C. 112, Ruwi
Sultanate of Oman
Tel: +968 2457 7348 
Fax: +968 2456 1557
www.ufcoman.com

الشركة المتحدة للتموي�ل ش.م.ع.ع
 ص. ب 3652، رمز بريدي 112، روي

سلطنة عمان
 هاتف: ٨ ٧3٤ 2٤5٧ ٩6٨+ 

فاكس: 155٧ 2٤56 ٩6٨+

1. Details of Vehicles/Equipment to be financed ١. تفاصيل المركبات / المعدات المعني تمويلها

نوع المركبة
Brand Name

المنشأ
Vehicle Make

سنة الصنع
Year of Model

الدرجة
Grade

السعة
Capacity

رقم المحرك
Engine No.

رقم الشاصي
Chassis No.

رقم التسجيل
Reg. No.

(If space given above is insufficient, please attach a separate sheet)

Total Price R.O. ر.ع السعر اإلجمالي

(+) Insurance R.O. ر.ع )+( الت�أمني

(-) Down Payment R.O. ر.ع )-( الدفعة المقدمة

Amount of Loan R.O. ر.ع مبلغ القرض

2. Usage of Vehicle/Equipment ٢.  استخدام المركبة / المعدة  

Personal   شخصي Commercial   تجاري

3. Source of Repayment ٣.  مصدر السداد

رقم حساب القرض
Loan Account No.

التاري�خ
Date

ارغب بالحصول على قرض بمبلغ
I/we wish to apply for a loan of

ر.ع
R.O.

لشراء
For Purchase of

لمدة / أشهر
For a period of / months

4. Particulars ٤.  بيانات
اسم الزبون
Name of the Customer
تاري�خ الميالد
Date of Birth

الجنسية
Nationality

رقم جواز السفر/البطاقة الشخصية
NID/Passport No.

تاري�خ انتهاء جواز السفر/البطاقة الشخصية
NID/PP Expiry Date

اسم صاحب العمل
Name of the Employer
تاري�خ التعي�ني
Employed Since

الراتب / الدخل شهري
Salary / Income per month

ص.ب.
PO Box

ر.ب.
PC

هاتف
Telephone

الدائرة
Department

المنصب
Designation

الرقم الوظيفي
Employee ID No.

الموقع
Location

رقم الشارع
Street No.

رقم البناية
Building No.

رقم المنزل / عالمة مجاورة
House No./Nearby Landmark
اسم الشيخ
Name of the Sheikh
هاتف
Telephone No.:

تاري�خ الميالد
Fax No.

قروض غري مسددة / األقساط الشهرية للعميل
Loans Outstanding / Monthly Installments of the Customer



Contact Details بيانات التواصل

هاتف المنزل
Telephone (R)

هاتف المكتب
Telephone (O)

نقال
GSM

التواصل مع
Contact Person

المنصب
Designation

هاتف المنزل
Telephone (R)

هاتف المكتب
Telephone (O)

نقال
GSM

رقم البطاقة الشخصية
National ID No.

رقم بطاقة المقيم
Resident Card No.

رقم جواز السفر
Passport No.

الربيد اإللكرتوني 
Email

5. Details of Vehicles Purchased/Owned ٥. تفاصيل المركبات التي تم شراؤها / تملكها
تاري�خ الشراء

Date of Purchase
نوع المركبة

Vehicle Make
سنة الصنع

Year of Model
السعر األصلي
Original Price

مبلغ التموي�ل غري المسدد
Finance Outstanding

الجهة التي قدمت التموي�ل
Financed by

Enclosures Required: المرفقات المطلوبة:

1. Original Salary Certificate / Financial Statement شهادة الراتب األصلية  .1

2. Bank / Finance Co. Statement for the last 6 months كشف من البنك / شركة تموي�ل ألخر ٦ أشهر  .2

3. Quotation from Dealer عرض أسعار من الوكيل  .3

4. Copy of National Identity Card & Driving License صورة من البطاقة الشخصية ورخصة القيادة  .4

5. Photograph صورة شخصية  .5

6. Property Details ٦. بيانات العقار
الموقع

Location
رقم قطعة األرض

Plot No.
المساحة

Area
اسم المالك

Name of the Owner
القيمة
Value

مالحظات
Remarks

I / we declare that the above information is correct and true to my knowledge. 
I / we also understand that the company has the right to reject / approve a 
loan without assigning reason.

أقر بأن البيانات أعاله صحيحة حسب معرفتي. أفهم كذلك بأن للشركة الحق برفض / 
اعتماد القرض دون بيان لألسباب

Signature of the 
Applicant توقيع مقدم الطلب

To be filled by United Finance Company يتم تعبئة هذا الجزء من قبل الشركة المتحدة للتموي�ل

1. PDC Details ١. بيانات الشيكات اآلجلة

إجمالي عدد الشيكات
Total No. of Cheques

البنك
Bank

الفرع
Branch

رقم الحساب
Account No.

رقم الشيك
Cheque No.

من
From

إلى
To

رقم الشيك
Cheque No.

من
From

إلى
To

2. Insurance Details ٢. بيانات الت�أمني

رقم الوثيقة
Policy No.

شركة الت�أمني
Insurance Co.

القيمة المؤمنة
Insured Value

قسط الت�أمني
Ins. Premium

فرتة الت�أمني للمركبات الجديدة
Period of Insurance for New Vehicles

From من

To إلى

3. Down Payment ٣. الدفعة المقدمة

رقم اإليصال
Receipt No.

التاري�خ
Date

المبلغ
Amount

النسبة المئوية للدفعة المقدمة
Down Payment Percent


