
 

Private individual application form 

Contract No. ……………………………….  

 

 

Section 1:  Applicant Personal Details ( تفاصيل1القسم :) مقدم الطلب 

Title                         اللقب Full Name:                                                                                                                                                                                                               مس  الامل:  اال  

Qatar ID No.:                                                                                                                                                                                                                                     لبطمقة الشخصيةرق  ا  القطرية  

Date of Birth                                                                                   تمريخ الميالد  Nationality                                                                                                                      الجنسية 

Marital Status                                    دد المعملين ع                                                                         No. of Dependants                                                             الحملة االجتممعية             

Mobile No                                                                                           رق  الجوال  Home No                                                                                                                                 لرق  المنز  

P.O Box                              صندوق البريد  E mail                                                                                                                               البريد األلاتروني  

Current Address                                                    العنوان الحالي                 

 

Effective Date   تمريخ السان  Years at previous address                                                      مسنوات السان في العنوان السمبق    

Home Country Address for (Non-Qataris) األم )لغير القطريين( عنوان السكن في البلد  

 

 

Home Country Reference  تفاصيل المرجع في البلد األم 

Full Name:                                                                                                                                                                                                                                        االمس  الامل:         

Contact Number                                                                                                رق  الهمتف                                               Relationship                                                      طبيعة العالقة  

Local Reference   في قطرتفاصيل المرجع  

Full Name: :االمس  الامل Relationship طبيعة العالقة 

Contact No.:  رق  الهمتف Email Address: البريد االلاتروني 

Current Employment Details                                                                              تفاصيل العمل الحالي 

Employer Name                                                                                                       :جهة العم Position                                                                                                                     المنصب 

Joinning Date  تمريخ االلتحمق Employee No.  رق  الموظف 

Telephone No.                               رق  الهمتف                     Fax  No.                                                                                                             رق  الفمكس       

Employer Address                                                                                                                                                                                                    عنوان الشركة 



 

Private individual application form 

Contract No. ……………………………….  

 

 

Section 2: Vehicle Details                     ( تفاصيل المركبة2القسم :)  

SalesPerson Name إمس  البمئع Vehicle Description        لواصفمت المركبة 

Model Year                                                                مسنة الصنع              Vehicle Selling Price QAR مسعر المركبة 

Installment Agreement    أقسمط Agreement Term  لدة اإلتفمقية 

Options Agreement  أقسمط لع خيمرات Down Payment     االولى الدفعة  

Standard Leasing  إيجمر قيممسي Insurance  التألين 

 Installment Amount   قيمة القسط 

Section 3: Private Indvidual Income & Expenditure Statement ( 3القسم :)بيان بالدخل والمصاريف خاص باألفراد  

Income الدخل     Expenditure المصاريف    

Salary / Monthly Income  Installment  Term  Balance             الراتب/ الدخ: الشهري    

Housing Allowance                                      بدل السان    Personal Loan  
 قرض شخصي

   

Transportation  Allowance                   المواصالتبدل   

Deductions                                                       اقتطمعمت  Auto Loan  
 قرض مسيمرة 

   

Net Salary                                                  صمفي الراتب  Housing Loan / Rental  
 قرض مساني / ايجمر

   

Spouse’s Income      دخ: الزوج/الزوجة                         Credit Card Limit 
 مسقف البطمقة االئتممنية

   

 
Total Income  :إجمملي الدخ                                        

 
QAR لاير قطري                

 
Total Expenditure إجمملي المصمريف                     

 
QAR                             لاير قطري 

 DPR    لن الراتب االقتطمعنسبة  

Comments  
 

I/We hereby declare that the information on this application form is true and correct. 
I/We agree and consent that the said information provided herein may be used within 
any internal NBK Group companies, which will keep a record of the information 
whether or not an agreement is concluded.  In addition, NBK Services may use all and 
any information supplied by me/us and may include my / our name in any marketing 
campaign or list that may be distributed by NBK Services. 
 
I/We acknowledge and agree by signing this application that You can access and obtain 

My/Our credit information and details by and through the Qatar Credit Bureau. 

I/We acknowledge and agree as well that You can exchange and share  My/ Our credit 

information and details with the Qatar Credit Bureau. 

I/We further waive My/Our right to introduce any claim or legal proceedings of any 
nature whatsoever against You in respect of such exchange of information. And I/We 
hereby completely release and forever discharge  You from any and all claims, 
demands, compensation, damages, obligations, liabilities of any kind or nature 
whatsoever in this respect. 

 يةأل يجوز أنه على نوافق/وأوافق صحيحة االمستممرة هذه في الواردة المعلولمت بأن نقر/أقر إننم/إنني

 ت  واءمس لنهم بنسخة واالحتفمظ المعلولمت تلك امستخدام خملد بن نمصر شركمت لمجموعة تمبعة شركة

 المقدلة المعلولمت امستخدام للخدمات خملد بن نمصر لشركة يجوز كمم. بيننم فيمم اتفمقية إبرام يت  ل  أو

 للخدلمت دخمل بن نمصر شركة تقوم تسويقية قمئمة أو حملة أية في أمسممئنم/امسمي وإدراج قبلنم/قبلي لن

 توزيعهم أو بتنظيمهم

 

 إلى الوصول بإمكانكم انه الطلب هذا على التوقيع خالل من  نوافق/  وأوافق نقر/ أقر نحن/ انا 

 .االئتمانية للمعلومات قطر مركز خالل من بنا /بي الخاصة االئتمانية المعلومات على والحصول

 بنا /يب الخاصة االئتمانية المعلومات تبادل يمكنكم أنه على أيضا  نوافق/  وأوافق نقر/ أقر نحن/ انا

 .االئتمانية للمعلومات قطر مركز مع

 كمضد كانت نوع أي من دعوى أو مطالبة أي تقديم في حقنا/حقي عن نتنازل /اتنازل اننا/ انني كما

 أي نم بالكامل نبرؤكم/  وأبرؤكم مسؤوليتكم نخلي/  أخلي كما. المعلومات هذه بتبادل يتعلق فيما
 .الصدد هذا في كانت طبيعة أو نوع أي من التزامات أو أضرار أو تعويضات أو مطالبات

 

Date   
 
 

                                                                                   

 

 

 

                                 Customer Signature توقيع العميل                           
      

 التاريخ


