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[On Company Letterhead]  (على ورق الشركة)  
  
  
Date: التاريخ : 
 مدير العناية  
The Manager,  
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)  (ع.م.ش)بنك رأس الخيمة الوطني 
__________________________ ------------------------------------------- 
(Branch) (فرع ال) 
  
Account Number(s): 

_________________________________ 
 : رقم الحساب 

-------------------------------------------- 
  
Account Name : 

___________________________________  
 : اسم الحساب

-------------------------------------------- 
  
  
We hereby authorise the following 

employee(s) to submit Internal & External 

Funds Transfer requests on our name and 

duly signed by us as per the account 

mandate provided to The National Bank of 

Ras Al Khaimah (P.S.C) (“RAKBANK”) in 

respect of our above mentioned account: 

بموجب هذا نفوض الموظفين المذكورين أدناه لتقديم 

بإسم  يةوالداخل ةطلبات تحويل األموال الخارجي

بنك بنا لدى حساب الخاص لونيابة عن الشركة  ل

 "(راك بنك)" (ع .م.ش)رأس الخيمة الوطني 

 : المذكور أعاله

 

رقم هوية المندوب المفوض /نوع اسم المندوب المفوض  مفوضوظيفة المندوب ال   
No. Name of Authorized 

Representative 

ID Type/Number of 

Authorized 

Representative 

Designation of 

Authorized 

Representative 

    

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

 

We undertake to notify RAKBANK in writing 

if one/any of the person/s listed above, for 

any reason, ceases to be an employee of our 

Company or ceases to be authorised to 

submit/deliver Internal & External Funds  

 

 

 

_________________________ 

Authorised Signatory 

فرد من /في حالة أي ونتعهد بإخطار راك بنك كتابيا 

م يعد المذكوريين أعاله لم يعد موظفا لدى الشركة أو ل

مفوضا من قبل الشركة لتقديم وتسليم طلبات تحويل 

 األمول الداخلية والخارجية الموقعة من طرف 

 

 
_____________________ 

 المفّوض بالتوقيع
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Transfer requests duly signed by us on 

behalf of the Company. In the absence of 

RAKBANK’s acknowledgement of receipt of 

such notice of revocation of authority, 

RAKBANK may continue to treat the persons 

named above as valid and authorised to 

submit/deliver the Internal & External Funds 

Transfer requests in the Company’s name for 

the above-mentioned account. We confirm 

that RAKBANK has highlighted to us and we 

are fully aware of the various risks in 

providing such authorisation to a third party. 

في حالة عدم إستالم إشعار من راك بنك يفيد . الشركة

بإلغاء تلك الصالحيات ، سوف يستمر راك بنك في  

ه بصفتهم أعال نشخاص المذكوريالتعامل مع األ

طلبات تحويل األمول الداخلية مفوضين لتقديم وتسليم 

. والخارجية بإسم الشركة فيما يخص الحساب أعاله

بموجب هذا نقر بأن راك بنك قد قام بإشعارنا ، ونحن 

مدركون للمخاطر العديدة المترتبة عن هذا التفويض 

 .ألطراف أخرى

  
In consideration of RAKBANK agreeing to 

accept this instruction, we hereby 

irrevocably and unconditionally undertake to 

indemnify and keep indemnified, RAKBANK 

against any/ all claims, losses, damages, 

actions, costs, charges, penalties, expenses, 

interest/ profit and legal costs incurred, 

suffered or sustained by RAKBANK of 

whatsoever nature, which may be brought 

by any third party in consequence to acting 

pursuant to this instructions. We also waive 

all our rights for any claim that we might 

otherwise have against the RAKBANK on 

account of RAKBANK acting upon or in 

accordance with this instructions. 

مقابل موافقة راك بنك لهذه التعليمات ، بموجب هذا 

نتعهد بصورة غير مشروطة وغير قابلة للنقض 

المطالبات ، كافة / بتعويض راك بنك عن  أي

الخسائر واألضرار واإلجراءات والتكاليف والرسوم 

ت التى يتكبدها أو  يتحملها والعقوبات والمصروفا

راك بنك مهما كانت طبيعتها التي يرفعها أي طرف 

أيضا نتنازل عن . آخر نتيجة لإلمتثال لهذه التعليمات

كافة حقوقنا بخصوص أي مطالبة ضد راك بنك 

 . ناتجة عن إمتثال البنك لهذه التعليمات

  
We fully understand that RAKBANK may at 

its sole discretion accept or refuse to accept 

such Internal and External Funds Transfer 

requests submitted/delivered by third party 

on our behalf.  

نحن نتفهم بصورة تامة بانه يحق لـ راك بنك بناء 

طلبات تحويل على تقديره المطلق قبول أو رفض 

مة نيابة عنا من قبل األمول الداخلية والخارجية المقد

 . أطراف أخرى
  
  
  
_______________________ ----------------------------------- 
Authorised Signatory  المفّوض بالتوقيع 
  
  
_______________________ ------------------------------------ 
Company stamp  ختم الشركة 
 


