
ملخص االئتمان

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البيانات

503420424رمز الشخص لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

-رقم الشخص لدى مزود البيانات

---اللقب

---االسم االخير

---االسم األول

15 أكتوبر SANJAY RATHIC012019االسم الكامل

---االسم األخير باللغة العربية

---االسم األول باللغة العربية

---االسم الكامل باللغة العربية

15 أكتوبر C012019ذكرالجنس

1960تاريخ الميالد ناير 15 أكتوبر 01C012019 ي

االجنسية ي ب مي ا 15 أكتوبر C012019ن

---مقيم

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البياناتاالسم الكامل

SANJAY RATHIC012019 15 أكتوبر

البيانات السابقة

SANJAY RATHIB032019 14 أكتوبر

SANJAY RATHIB022019 14 أكتوبر

SANJAY RATHIB042019 14 أكتوبر

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البياناتالجنس

15 أكتوبر C012019ذكر

البيانات السابقة

14 أكتوبر B032019أنثى

14 أكتوبر B022019أنثى

14 أكتوبر B042019أنثى

تاريخ آخر تحديثرمز مزود البياناتتاريخ الميالد

1960 15 أكتوبر 01C012019 يناير

البيانات السابقة

1960 14 أكتوبر 01B032019 يناير

1960 14 أكتوبر 01B022019 يناير

1960 14 أكتوبر 01B042019 يناير

إجمالي المبالغ المتبقية: 1,215,307
إجمالي المتأخرات: 200
عدد العقود المتعثرة: 0

معلومات العميل
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تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتتاريخ االنتهاءالرقمنوع الوثيقة

15 أكتوبر 10C012019 أكتوبر SR1204142025جواز السفر

تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتالرقمنوع الوثيقة

15 أكتوبر 0C012019-8480888-1960-784بطاقة هوية اإلمارات

تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتعناوين التواصلنوع االتصال

14 أكتوبر 455456B022019رقم الهاتف المتحرك

تاريخ اخر تحديثرمز مزود البياناتإجمالي الدخل السنويالمصدر

14 أكتوبر 9,000B022019آخر

ملخص العقود

التسهيالت االئتمانية

مغلققائمةمرفوضلم تؤخذمرتجعطلبتوزيع العقود

لمقسطة ا 000010

لغير مقسطة ا 000011

لبطاقات االئتمانية ا 000020

الخدمات 000000

الملخص

الهوية

عناوين التواصل

دخل أخر

5عدد العقود

3إجمالي عدد مزودي البيانات

1,215,307إجمالي االنكشاف

0اجمالي االنكشاف للعقود الغير ممولة

0نسبة استخدام الحد االئتماني على البطاقات االئتمانية (%)

30أسوأ تأخير في الدفع حاليًا

30أسوأ تأخير في الدفع في األشهر ال 24 الماضية

دفعات قائمةأسوأ حالة في األشهر ال 24 الماضية

اير 2017تاريخ بدء أقدم عقد ن 01 ي

اير 2017تاريخ بدء أحدث عقد ن 01 ي

0عدد االستفسارات في ال 90 يوم الماضية

12,016إجمالي المبالغ المتبقية للعقود المضمونة

3,021إجمالي المبالغ المتأخرة للعقود المضمونة

المقسطة 

لقائمة: 1 صاحب العقد الرئيسي/شريكعدد العقود ا
صاحب العقد

ضامن

11,0710المبلغ اإلجمالي

1,215,3070إجمالي المبالغ المتبقية

2000إجمالي المتاخرات

الغير مقسطة 

لقائمة: 1 صاحب العقد الرئيسي/شريكعدد العقود ا
صاحب العقد

ضامن

050,008إجمالي الحد االئتماني

010,008إجمالي المبالغ المتبقية

01,004إجمالي المتاخرات

SANJAY RATHI

التقرير االئتماني تم انشائه في 15/10/2019 01:11:37 م
c5f09b14-bfa4-4cff-a09d-2729f15941f2 :رمز الرد على االستعالم

سري وخاص

الصفحة 2 من 8

Tem
pa

lte
 

Tem
pla

te 



 الرصيد المتبقيرقم العقد لدى مزود البياناترمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانيةتاريخ اخر تحديثتاريخ البدءالعالقةحالة العقدنوع العقدالرقم

31005497492S107_002_071,215,307 يوليو 012019 يناير 2017صاحب العقد الرئيسيقائمدمج مالي (المقسطة)1

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
2017

2018

2019

البطاقات االئتمانية 

لقائمة: 2 صاحب العقد الرئيسي/شريكعدد العقود ا
صاحب العقد

ضامن

020,000إجمالي الحد االئتماني

02,008إجمالي المبالغ المتبقية

02,017إجمالي المتاخرات

بيانات سابقة

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
2017

2018

2019

معدل المبالغ المتبقية من المتأخرات

المبلغ المتبقيالمتأخرنوع العقد

00األقساط ( قروض شخصية)

00األقساط (االعتمادات اإلسالمية)

00األقساط ( القروض العقارية)

00األقساط( قروض السيارات)

2001,215,307األقساط (اآلخرين)

2001,215,307األقساط (االجمالي)

00الغير مقسطة (السحب على المكشوف)

ئتمانية تجارية) لغير مقسطة (تسهيالت ا 00ا

1,00412,340الغير مقسطة (أخرى)

00الغير مقسطة (االجمالي)

00بطاقات االئتمان (البطاقات االئتمانية)

00بطاقات االئتمان (بطاقة ائتمان مضمونة)

00بطاقات االئتمان (االجمالي)

00الخدمات (االجمالي)

تفاصيل التسهيالت االئتمانية

المقسطة

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
30غير متوفرغير متوفرغير متوفر3030303030303030

30غير متوفر30غير متوفرغير متوفرغير متوفر30
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تفاصيل األقساط 1: دمج مالي )المقسطة(, قائم

 الرصيد المتبقيرقم العقد لدى مزود البياناترمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانيةتاريخ اخر تحديثتاريخ البدءالعالقةحالة العقدنوع العقدالرقم

30L05500702S108_002_072,332 يونيو 012019 مايو 2017صاحب العقد الرئيسيمغلقدمج مالي (غير مقسط)1

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
2017

2018

2019

005497492رمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

B02رقم مزود البيانات

دمج مالي (المقسطة)نوع العقد

ئمحالة العقد ا ق

صاحب العقد الرئيسيالعالقة

تحويل راتبطريقة الدفع

درهم إماراتيرمز العملة األصلية

1,215,307الرصيد المتبقي

1,290,000المبلغ اإلجمالي

48إجمالي عدد االقساط

24عدد االقساط المتبقية

ومفترات الدفع أقساط شهرية – 30 ي

11,071مبلغ القسط

اير 2017تاريخ البدء ن 01 ي

-تاريخ االغالق

رقمعقد إسالمي

مالعقد مضمون ع ن

200المتاخرات

30عدد أيام التأخير في الدفع

200أقصى مبلغ متأخر

31 يوليو 2019تاريخ أقصى مبلغ متأخر

30الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 يوليو 2019تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

دفعات قائمةأسوأ حالة

31 يوليو 2019تاريخ أسوأ حالة

األطراف ذات العالقة

العالقةشخص

SANJEEVAN MEDICALSشريك صاحب العقد

MININSTRY OF MAGICالضامن

VIJAY JOSHIصاحب العقد الرئيسي

ضمانات

وصفرمز

NTS8(غير مادي) ضمان تجاري

تفاصيل العقود غير المقسطة

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
نعمغير متوفرغير متوفرنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
نعمنعمغير متوفرغير متوفرغير متوفرنعم
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تفاصيل العقود غير المقسطة 1: دمج مالي )غير مقسط(, مغلق

 الرصيد المتبقيرقم العقد لدى مزود البياناترمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانيةتاريخ اخر تحديثتاريخ البدءالعالقةحالة العقدنوع العقدالرقم

31D05500254A108_002_0710,008 يوليو 012019 مايو 2017الضامنقائمدمج مالي (غير مقسط)2

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
2017

2018

2019

L05500702رمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

B02رقم مزود البيانات

دمج مالي (غير مقسط)نوع العقد

مغلقحالة العقد

صاحب العقد الرئيسيالعالقة

درهم إماراتيرمز العملة األصلية

23,434الحد االئتماني

-المتاخرات

01 مايو 2017تاريخ البدء

19 يونيو 2019تاريخ االغالق

-عقد إسالمي

مالعقد مضمون ع ن

1,003أقصى مبلغ متأخر

31 مايو 2019تاريخ أقصى مبلغ متأخر

60الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 مايو 2019تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

دفعات قائمةأسوأ حالة

30 يونيو 2019تاريخ أسوأ حالة

تفاصيل الدفعات السابقة

الحالةالرصيد المتبقيالحد االئتمانيشهرالسنة

دفعات قائمة23,4342,332يونيو2019

دفعات قائمة50,00810,012مايو2019

اير2019 ن دفعات قائمة50,00810,008ي

دفعات قائمة50,00810,008ديسمبر2018

تمبر2018 دفعات قائمة50,00810,008سب

دفعات قائمة50,00710,007أغسطس2018

دفعات قائمة50,00610,006يوليو2018

دفعات قائمة50,00510,005يونيو2018

دفعات قائمة50,00410,004مايو2018

بريل2018 دفعات قائمة50,00310,003أ

دفعات قائمة50,00210,002مارس2018

دفعات قائمة50,00110,001فبراير2018

اير2018 ن دفعات قائمة50,00010,000ي

األطراف ذات العالقة

العالقةشخص

MININSTRY OF MAGICالضامن

SANJEEVAN MEDICALSشريك صاحب العقد

VIJAY JOSHIصاحب العقد الرئيسي

ضمانات

وصفرمز

NTS8(غير مادي) ضمان تجاري

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
نعمغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
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تفاصيل العقود غير المقسطة 2: دمج مالي )غير مقسط(, قائم

 الرصيد المتبقيرقم العقد لدى مزود البياناترمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانيةتاريخ اخر تحديثتاريخ البدءالعالقةحالة العقدنوع العقدالرقم

31405497677S01_002_071,000 يوليو 172019 يناير 2012الضامنقائمبطاقة ائتمان1

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
2017

2018

2019

D05500254رمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

B04رقم مزود البيانات

دمج مالي (غير مقسط)نوع العقد

ئمحالة العقد ا ق

الضامنالعالقة

درهم إماراتيرمز العملة األصلية

50,008الحد االئتماني

1,004المتاخرات

01 مايو 2017تاريخ البدء

-تاريخ االغالق

-عقد إسالمي

مالعقد مضمون ع ن

1,004أقصى مبلغ متأخر

31 يوليو 2019تاريخ أقصى مبلغ متأخر

60الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 يوليو 2019تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

دفعات قائمةأسوأ حالة

31 يوليو 2019تاريخ أسوأ حالة

تفاصيل الدفعات السابقة

الحالةالرصيد المتبقيالحد االئتمانيشهرالسنة

دفعات قائمة50,00810,008يوليو2019

األطراف ذات العالقة

العالقةشخص

MININSTRY OF MAGICصاحب العقد الرئيسي

SANJEEVAN MEDICALSالضامن

VIJAY JOSHIشريك صاحب العقد

ضمانات

وصفرمز

NTS7(غير مادي) ضمان شخصي

NTS8(غير مادي) ضمان تجاري

تفاصيل بطاقات االئتمان

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
الحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
306090الحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنى
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تفاصيل بطاقات االئتمان 1: بطاقة ائتمان, قائم

 الرصيد المتبقيرقم العقد لدى مزود البياناترمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانيةتاريخ اخر تحديثتاريخ البدءالعالقةحالة العقدنوع العقدالرقم

30E05499862A01_040_071,008 يونيو 172019 يناير 2012الضامنقائمبطاقة ائتمان2

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
2017

2018

2019

405497677رمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

B02رقم مزود البيانات

ئتماننوع العقد بطاقة ا

ئمحالة العقد ا ق

الضامنالعالقة

درهم إماراتيرمز العملة األصلية

1,000المبلغ المتبقي

10,000الحد االئتماني

2,000المبلغ المستخدم في هذا الشهر

1,009المتاخرات

90عدد أيام التأخير في الدفع

ومفترات الدفع أقساط شهرية – 30 ي

اير 2012تاريخ البدء ن 17 ي

-تاريخ االغالق

مالبطاقة المستخدمة ع ن

رقمعقد إسالمي

مالعقد مضمون ع ن

-تاريخ استحقاق الدفعة

-المبلغ المستحق وفق كشف الحساب

-المبلغ المسدد من أصل المبلغ المستحق

1,009أقصى مبلغ متأخر

31 يوليو 2019تاريخ أقصى مبلغ متأخر

90الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

31 يوليو 2019تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

دفعات قائمةأسوأ حالة

31 يوليو 2019تاريخ أسوأ حالة

تفاصيل الدفعات السابقة

الحالةالرصيد المتبقينسبة االستخدام(٪)شهرالسنة

دفعات قائمة101,000يوليو2019

دفعات قائمة101,008يونيو2019

دفعات قائمة101,007مايو2019

بريل2019 دفعات قائمة101,006أ

دفعات قائمة101,005مارس2019

دفعات قائمة101,004فبراير2019

اير2019 ن دفعات قائمة101,003ي

دفعات قائمة101,002ديسمبر2018

دفعات قائمة101,001نوفمبر2018

دفعات قائمة101,000أكتوبر2018

تمبر2018 دفعات قائمة101,000سب

دفعات قائمة101,000أغسطس2018

دفعات قائمة101,000يوليو2018

دفعات قائمة101,000يونيو2018

دفعات قائمة101,000مايو2018

األطراف ذات العالقة

العالقةشخص

SANJEEVAN MEDICALSصاحب العقد الرئيسي

MININSTRY OF MAGICشريك صاحب العقد

VIJAY JOSHIالضامن

ضمانات

وصفرمز

NTS7(غير مادي) ضمان شخصي

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
الحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىغير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر
3060الحد األدنىالحد األدنىالحد األدنىالحد األدنى
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تفاصيل بطاقات االئتمان 2: بطاقة ائتمان, قائم

مزودو البيانات

رقم
مزود

البيانات

رمز
مزود

البيانات

اسم مزود
البيانات

عنوان البريداالمارةعنوان مزود البيانات
اإللكتروني

لتصحيح البيانات

عنوان الموقع االلكترونيرقم الهاتف

B02021Citibank
UAE

Citibank House, Khalid Bin Waleed StreetDubaiCitibank
N.A.|Al Wasl

Branch,
Dubai

97146044790+www.c i t ibank .ae

B03040RAK BANK.P. O. Box - 1531, 5th Floor, DSODubai---

B04031Janata
Bank

Limited

ZAYED THE 1ST STREET (ELECTRA) BUILDING NO 853
OBEID SAYAH AL MANSURI BUILDING PO BOX 2630

Abu Dhabi-97126340881+http: / /www.janatabank-bd.com

C0199999Se l f -
Correct ion

AECB

Authorized ChannelDubai--/https:/ /aecb.gov.ae

إن البيانات والمعلومات الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية أو المستخدمة في احتساب التقييم االئتماني تم تزويدها وتجميعها من مصادر وأطراف مختلفة استنادا للقانون االتحادي االماراتي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات االئتمانية. وإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية
ليست مسؤولة عن دقة أو اكتمال تلك البيانات أو المعلومات، وال تعطي الشركة أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من مكونات تقرير المعلومات االئتمانية أو التقييم االئتماني. وبناء على ذلك، فإن شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لن تكون مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار،
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تنتج عن استخدام تقرير المعلومات االئتمانية أو التقييم االئتماني. إن تقرير المعلومات االئتمانية والتقييم االئتماني ال يعبران عن رأي شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية، وأن قرار منح أو زيادة أو تمديد أية تسهيالت ائتمانية أو تعديل شروطها

وأحكامها يبقى متروكا للجهة التي تقدم الخدمات االئتمانية.

E05499862رمز العقد لدى االتحاد للمعلومات االئتمانية

B03رقم مزود البيانات

ئتماننوع العقد بطاقة ا

ئمحالة العقد ا ق

الضامنالعالقة

درهم إماراتيرمز العملة األصلية

1,008المبلغ المتبقي

10,000الحد االئتماني

2,008المبلغ المستخدم في هذا الشهر

1,008المتاخرات

60عدد أيام التأخير في الدفع

ومفترات الدفع أقساط شهرية – 30 ي

اير 2012تاريخ البدء ن 17 ي

-تاريخ االغالق

مالبطاقة المستخدمة ع ن

رقمعقد إسالمي

مالعقد مضمون ع ن

-تاريخ استحقاق الدفعة

-المبلغ المستحق وفق كشف الحساب

-المبلغ المسدد من أصل المبلغ المستحق

1,008أقصى مبلغ متأخر

30 يونيو 2019تاريخ أقصى مبلغ متأخر

60الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

30 يونيو 2019تاريخ الحد األقصى لعدد أيام التأخر في الدفع

دفعات قائمةأسوأ حالة

30 يونيو 2019تاريخ أسوأ حالة

تفاصيل الدفعات السابقة

الحالةالرصيد المتبقينسبة االستخدام(٪)شهرالسنة

دفعات قائمة101,008يونيو2019

دفعات قائمة101,007مايو2019

بريل2019 دفعات قائمة101,006أ

دفعات قائمة101,005مارس2019

دفعات قائمة101,004فبراير2019

اير2019 ن دفعات قائمة101,003ي

دفعات قائمة101,002ديسمبر2018

دفعات قائمة101,001نوفمبر2018

دفعات قائمة101,000أكتوبر2018

تمبر2018 دفعات قائمة101,000سب

دفعات قائمة101,000أغسطس2018

دفعات قائمة101,000يوليو2018

دفعات قائمة101,000يونيو2018

دفعات قائمة101,000مايو2018

األطراف ذات العالقة

العالقةشخص

VIJAY JOSHIشريك صاحب العقد

SANJEEVAN MEDICALSالضامن

MININSTRY OF MAGICصاحب العقد الرئيسي

ضمانات

وصفرمز

NTS7(غير مادي) ضمان شخصي

NTS8(غير مادي) ضمان تجاري

مزودو البيانات
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