
 

مع التحية ،،،       

ا�سم: …………………………………………………………...................................................

التوقيع: …………………………………………………………..............................................

التاريخ: …………………………………………………………..........................................…………

Best Regards

Name: .................................................................................................

Signature: ........................................................................................

Date: ...................................................................................................

إلى:

بنك مسقط

تحية طيبة وبعد ،،،

Undertaking not to Drive Form
إستمارة عدم سياقة

24 79 5555 PO Box 134, PC 112, Sultanate of Oman ص.ب ١٣٤، الرمز البريدي ١٢٢، سلطنة ُعمان

BANK USE

Staff Name:
Staff Signature & Stamp:

إسم  الموظف:
توقيع وختم الموظف :

�ستخدام البنك

CAR DETAILS

Vehicle Type:
Chassis No.:
Engine No.:
Engine Type:

نوع المركبة:      
رقم القاعدة (الشاصي):    

رقم المحرك: 
نوع المحرك:     

سنة الطراز: 

تفاصيل السيارة

To, 
Bank Muscat
After compliments,

، أحمل بطاقة   ………......................................……………………………… أنا  تقدمت 

قرض  بطلب  شخصية رقم        

قيادة،  رخصة  أملك  ال  أنني  وأعلن  ش.م.ع.ع،  مسقط  بنك  من  سيارتي 

تفاصيلها  المذكور  السيارة  قيادة  بعدم  الرسالة  هذه  بموجب  وأتعهد 

أدناه والتي قمـت بشـرائها بمـوجب إتفاقية القرض ذات رقـم الحســاب: 

مع البنك إلى أن يصبح مسموح© لي من الناحية القانونية بقيادة السيارات 

وفق© لقوانين سلطنة عمان. 

لذلك فإن أي حادث أو ضرر يحدث للسيارة نتيجة لقيادتي لها سيكون من 

مسؤوليتي، وأتعهد با�لتزام بجميع شروط ا�تفاقية المبرمة والموقعة 

بيني وبين البنك. 

يتخذ  أن  وله  بالكامل  حقوقه  على  الحصول  في  بالحق  البنك  ويحتفظ 

المذكورة  الشروط  من  «ي  مخالفتي  حالة  في  الالزمة  ا�جراءات  جميع 

ا«ضرار  أو  الخسائر  من  نوع  أي  عن  مسقط  بنك  بتعويض  أقوم  وأن  أعاله 

التي قد تلحق بالبنك نتيجة «ي مخالفة لهذا التعهد. 

I, …………………………………………………………………...........................…….., 
holder of ID number      applied 
for a Sayyarati car loan from bank Muscat S.A.O.G. and I disclose 
that I do not possess a driving license. I hereby undertake not to 
drive the car, whose particulars are given below and which I 
have bought through account number : 

with the bank until it becomes legally permissible for me to drive 
a car pursuant to the laws of the Sultanate of Oman. 

Therefore, any accident or damage sustained by the car because 
of my involvement shall be my sole responsibility, and I shall 
abide by all the requirements of the agreement concluded and 
signed jointly with the bank.

The bank shall reserve the right to receive its rights in full and 
shall take all the necessary procedures in case of any violation on 
my part of any of the requirements above and I will indemnify 
the Bank Muscat for any kind of losses or damages sustained by 
the bank as a result of any breach to this undertaking.

Model Year:

SV

SV

Date :........../................./............ التاريخ:


