نموذج طلب الخدمات المصرفية الشخصية
Personal Banking Application Form

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) is a Licensed Financial
Institution regulated by the Central Bank of the United Arab Emirates
) بنك تجاري منظم.ع.م.بنك رأس الخيمة الوطني (ش
.ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

نموذج طلب الخدمات المصرفية الشخصية
Personal Banking Application Form

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Serial No.

Do you require any special support during your relationship with the Bank?
£ YES

تحتاج إلى أي دعم خاص خالل عالقتكم مع البنك؟

£ NO

 نعم£

 ال£

If yes, please select one of the reasons:

: يرجى تحديد أحد هذه األسباب،إذا كانت اإلجابة بنعم

£ People of Determination

 أصحاب الهمم£

£ Others, please specify __________________________________________________________
£ YES

Are you a RAKBANK existing customer?*

________________________________________________________________  يرجى التحديد، آخرى£

£ NO

 ال£

If Yes, fill fields marked under “*E” and any other updated information

		
*هل أنت عميل حالي مع راك بنك؟

 نعم£

.” وأي معلومات اخرى محدثةE*“  يرجى ملء المعلومات تحت عالمة،إذا نعم

PERSONAL INFORMATION

البيانات الشخصية

£ Mr.

E

£ Ms. *

* اآلنسة£

E

Full Name of the Applicant as per passport*E
Identiﬁcation Document No.*E

*االسم بالكامل حسب جواز السفر

_________________________________________________________________________ـ

£ Emirates ID

£ Passport

 بطاقة الهوية اإلماراتية£

 الجواز£

(Select one of the listed IDs)

*رقم تعريف المستندات

E

(اخت ــر واح ــدة م ــن قائم ــة مس ــتندات التعري ــف
)الش ــخصية المذك ــورة أع ــاه

(UAE Resident to provide Emirates
ID No.)

(علـــى المقيميـــن فـــي دولـــة االمـــارات تقديـــم
)الهويـــة االماراتيـــة

Expiry Date of the Identification Document*

D

D

M

Gender*

M

Y

*الجنس

£ Male £ Female

Y

Y

*تاريخ انتهاء مستندات التعريف

Y

Marital Status *

*الحالة اإلجتماعية

£ Married £ Single £ Other ____________________  أﺧـــﺮى£  أعـــزب£  متـــزوج£

 أنثى£  ذكر£

Mother’s Maiden Name*

*دولة السكن

Country of Residence *

*اسم األم قبل الزواج

_____________________________________________________________________________________

£ UAE

Since

____________________

منذ

 اإلمارات£

£ Other

Specify

____________________

حدد

 أخرى£

تفاصيل العمل

EMPLOYMENT DETAILS
Designation*

Company Name*

*المنصب

Department

D

£ Yes

D

M

M

(AED)

)(بالدرهم اإلماراتي

Accommodation provided by employer

Y

Y

Y

تاريخ اإللتحاق بالعمل الحالي
 ال£

*الدخل األساسي الشهري/الراتب
D

Y

*إمارة المكتب الرئيسي

£ No

Basic Monthly Salary/income*
Salary date each month

الرقم الوظيفي

Head office Emirate*

*إماراة العمل

Date of Joining current employer

*إسم الشركة

Employee No.

القسم

Emirate of work*

Confirmed employee 		

D

Gross Salary (AED)

 نعم£

تأكيد التوظيف

)الراتب اإلجمالي (بالدرهم اإلماراتي

تاريخ الراتب الشهري
£ Yes

£ No

 ال£

 نعم£

صاحب العمل
		
بدل السكن مقدم من

عنواني

MY ADDRESS
Preferred mailing address*

 السيد£

E

£ Residence

Current residence address*E

£ Office
E

Flat/ Villa No.*
Building/ Villa Name*

 العمل£

*عنوان السكن

Office address

عنوان العمل

* الفيال/رقم الشقة

Office/ Shop No.*

* المحل/رقم المكتب

Building/ Villa Name*

* الفيال/اسم المبنى

Street/ Location*

		
*عنوان البريد المفضل

السكن
		
£

* الفيال/اسم المبنى

Street/ Location*

* الموقع/اسم الشارع

* الموقع/اسم الشارع

Nearest Landmark

أقرب معلم بارز

Nearest Landmark

أقرب معلم بارز

P.O.Box*

*صندوق البريد

P.O.Box*

*صندوق البريد

Emirate/ City*

Emirate/ City*

* المدينة/اإلمارة

Country*

* المدينة/اإلمارة

Country*

*الدولة

Residence type £ Owned £ Rented £ Provided by Employer

*الدولة
 مقدم من طرف صاحب العمل£

£ Other __________________________________________________________________________
*Mandatory Fields for NEW customers only
*EMandatory for ALL customers (existing and new)
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

 إيجار£

 ملك£

نوع السكن

 أخرى£
*حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
)حقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجددE*
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) (”البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري.ع.م.بنك رأس الخيمة الوطـني (ش
.منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

Serial No.

Home country address *1

* عنوان السكن في الوطن األم

1

Flat/ Villa No.

Building/ Villa Name*

 الفيال/رقم الشقة

Street/ Location*

* الموقع/اسم الشارع

Nearest Landmark

ZIP/ PIN Code

الرمز البريدي

City*

أقرب معلم بارز

Country*

* الفيال/اسم المبنى

*الدولة

*المدينة

Residence type*

*فئة السكن

My Reference Details (in UAE)*

*)تفاصيل معارفي (بدولة اإلمارات
*اسم المرجع

Reference Name*1
£ Mr.

1

£ Ms.

 اآلنسة£

Relationship with Applicant*

*العالقة مع مقدم الطلب

 السيد£

Mobile
phone*1

رقم
Country Code

*الجوال
ّ

1

Number

MY CONTACT DETAILS

بيانات اإلتصال الخاصة بي

I hereby indicate below my preference for receiving communications from the
Bank for the specific purposes set out below:

أق ــدم أدن ــاه اختي ــاري لقن ــاة اإلتص ــال الت ــي أفضله ــا فيم ــا يتعل ــق بتواص ــل البن ــك مع ــي بالنس ــبة
:لألغ ــراض المذك ــورة أدن ــاه

(a) contact me directly or through any authorized third party for all marketing
and advertising communication through:		
£ Yes
£ No

	)أ(يقوم باإلتصال بي مباشرة أو من خالل أي طرف ثالث معتمد فيما يتعلق بجميع اإلتصاالت
 أوافق£
:التسويقية واإلعالنية من خالل
 أرفض£

£ Email

£ SMS

£ Telephone Calls

 إتصال هاتفي£

 رسالة نصية£

 البريد اإللكتروني£

for the purpose of direct marketing and/or promotional communications
(of any kind including but not limited to future sales and advertising) from
the Bank regarding any of the Bank’s products and services;

 أو اإلتصـــاالت الترويجية(مـــن أي نـــوع بمـــا فـــي ذلـــك علـــى/ وذلـــك لغـــرض التســـويق المباشـــر و
س ــبيل المث ــال ولي ــس الحص ــر المبيع ــات واإلعالن ــات المتوف ــرة بالمس ــتقبل) فيم ــا يتعل ــق ب ــأي
مـــن منتجـــات وخدمـــات البنـــك؛

(b) contact me by any means deemed appropriate by the Bank for the purpose
of conducting surveys to assess my/our onboarding experience with the
Bank and other interactions with the Bank whether directly or through a
third party platform.
£ Yes
£ No

	)ب(يقوم باإلتصال بي بأي وسيلة يراها البنك مناسبة لغرض إجراء الدراسات االستقصائية
لتقييم تجربتي مع البنك والتفاعالت األخرى مع البنك سواء بشكل مباشر أو من خالل

I acknowledge that I have the right not to provide the consent in items (a &
b) above, or to withdraw it by 30 days’ notice in writing.
Mobile 1*E
Residence
contact No.

*1 الجوال
رقم
ّ

E

Country Code

Number

Country Code

Number

هاتف السكن

Home Country
contact No.*1
Email ID 1*E

Country Code

هاتف في
1 *الوطن األم

Number

_____________________________________________

 أرفض£

.منصة طرف ثالث

 و ســـحب موافقتـــي عـــن،أقـــر بـــأن لـــدي الحـــق برفـــض البنـــود الـــواردة فـــي الفقـــرات (أ و ب) أعـــاه
. ي ــوم30 طري ــق من ــح إش ــعار كتاب ــي للبن ــك مدت ــه ال تق ــل ع ــن
Mobile 2
Office
No.*E

Country Code

Country Code

Number

Extension

هاتف
*المكتب

E

فاكس
Country Code

*1  البريد اإللكترونيEmail ID 2

2 الجوال
ّ

Number

Fax

E

Note: Bank will record mobile1 and Email ID 1 as preferred contacts.

 أوافق£

Number

_____________________________________________

2 البريد اإللكتروني

 كبيانــات االتصــال1  وبريــدك االلكترونــي1  ســوف يقــوم البنــك بتســجيل رقــم هاتفــك الجــوال:مالحظــه
.المفضلة

CUSTOMER LIFESTYLE DECLARATION*E

E

I confirm the following information is correct and true:

*إقرار العميل المتعلق بأسلوب حياة العميل
:أنا أؤكد أن المعلومات التالية صحيحة وحقيقية

My Earning/ Household Details:

:المعلومات المتعلقة براتبي وتفاصيل عائلتي

No. of Dependents

عدد ااألشخاص المعتمدين على راتبي

No. of Earning members in the Family

عدد األشخاص ذوي دخل في العائلة

My Monthly Salary

قيمة راتبي الشهري

Total Household income

إجمالي دخل األسرة

Important Note: The Bank is using the total household income for overall
assessment purposes only. For lending purposes and to arrive at the final
lending amount, Debt Burden Ratio (DBR) and final approval, the Net income
related to the Borrower will be considered.

 ألغــراض، يســتخدم البنــك إجمالــي دخــل األســرة ألغــراض التقييــم العــام فقــط:مالحظــة مهمــة
،) والموافقــة النهائيــةDBR( اإلقــراض وللوصــول إلــى مبلــغ اإلقــراض النهائــي ونســبة عــبء الديــن
.ســيتم النظــر فــي صافــي الدخــل المتعلــق بالمقتــرض

*Mandatory Fields for NEW customers only
*EMandatory for ALL customers (existing and new)
*1Mandatory for NON-UAE National Customers only
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

*حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
)حقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجددE*
حقول إلزامية لغير مواطني دولة اإلمارات العربية1*
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) (”البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري.ع.م.بنك رأس الخيمة الوطـني (ش
.منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

Serial No.

My Monthly Spending pattern:

نمط اإلنفاق الشهري الخاص بي:
)Amount (AED

Definition

Expenses type

المبلغ (درهم)

المعنى

نوع المصاريف

Lifestyle expenses include expenses related to monthly food expenses, medical, travel, education,
…child and spousal maintenance, etc
تش ــمل نفق ــات نم ــط النفق ــات المتعلق ــة بمصاري ــف الطع ــام الش ــهرية ،والمصاري ــف الطبي ــة ،والس ــفر ،والتعلي ــم ،ونفق ــة
األطف ــال وال ــزوج /الزوج ــة ،إل ــخ ...
Service expenses include expenses related to monthly rent, utility, internet, mobile, maintenance,
…property related, wages to domestic workers, etc
تشـــمل مصاريـــف الخدمـــات المتعلقـــة باإليجـــار الشـــهري ،ومصاريـــف الكهربـــاء والمـــاء ،واإلنترنـــت ،والهاتـــف المحمـــول،
والصيانـــة ،والممتلـــكات ،وأجـــور العمـــال المنزلييـــن ،إلـــخ ...
Additional Loans taken are for the additional loans taken from Employer, Family, Friends, or any
other sources excluding those taken from Banks
الق ــروض اإلضافي ــة المأخ ــوذة م ــن الش ــركة أو صاح ــب العم ــل أو العائل ــة أو األصدق ــاء أو أي مص ــادر أخ ــرى باس ــتثناء تل ــك
المأخ ــوذة م ــن البن ــوك
This section can include other expenses not mentioned above including Insurance/ takaful expenses
…(Cars, health, life, property), etc
يمكـــن أن يشـــمل هـــذا القســـم المصاريـــف األخـــرى الغيـــر مذكـــورة أعـــاه بمـــا فـــي ذلـــك مصاريـــف التأميـــن /التكافـــل
(الســـيارات ،الصحـــة ،الحيـــاة ،الممتلـــكات) ،إلـــخ ...

Lifestyle Expenses
مصاريف أسلوب الحياة

Service expenses
مصاريف الخدمات

Additional Loans taken
قروض إضافية

Any other expenses
أي مصاريف أخرى

Total Additional Expenses
إجمالي المصاريف اإلضافية
Important Notes:

مالحظات مهمة:

1. Based on the information provided above, the Bank has the right to
request for additional/ supporting documents or suggestions to complete the
assessment and provide the final decision.

ـاء علــى المعلومــات الــواردة أعــاه ،يحــق للبنــك طلــب مســتندات أو تفاصيــل إضافيــة /داعمــة
 .1بنـ ً
الســتكمال التقييــم وتقديــم القــرار النهائــي.
بنــاء علــى مبلــغ النفقــة التقريبــي مــن راتبــك الشــهري
 .2يرجــى مــلء نمــط اإلنفــاق الشــهري
ً
وليــس مــن إجمالــي دخــل األســرة.

2. Please fill up the Monthly Spending pattern based on an approximate
spending from your own Monthly Salary and not the Total Household Income.

MY ACCOUNTS AND SERVICES

تفاصيل الحساب البنكي

SELECT ACCOUNT(S) & CURRENCY(IES) AND SERVICES

اختر نوع الحساب /الحسابات والعملة /العمالت المذكورة أدناه

نوع الحساب

طلب دفتر الشيكات للحساب
بالدرهم اإلماراتي (نعم/ال)

طلب بطاقة الخصم المباشر حساب بالدرهم
اإلماراتي حيثما ينطبق ذلك (نعم /ال)

Cheque Book Required For AED A/C
)where applicable (Yes/No

Debit Card Required For AED A/C
)where applicable (Yes/No

درهم
AED

Account Type

Current Account

حساب جاري
حساب الرواتب

Payroll Account

حساب راك مور

RAKmore Account
Emirates Skywards Savings
Account

حساب التوفير سكاي واردز طيران
اإلمارات
أينما ينطبق* ،الرجاء كتابة رقم عضويتك
إذا نعم ،الرجاء كتابة أول وآخر أربعة أرقام لبطاقتك

K

______________________________________________________

If Applicable ,please provide the first and last 4 digits of
your existing Skywards World Elite Mastercard Credit
Card No

DEBIT CARD & CHEQUE BOOK DETAILS

بيانات بطاقة الخصم المباشر ودفتر الشيكات

Name on Debit Card

االسم على بطاقة الخصم المباشر

£ I have reviewed and approve the Debit Card withdrawal and deposit daily
limits, which are regularly updated in the Service and Price Guide, available
on www.rakbank.ae.

£لقــد قمــت بمراجعــة والموافقــة حــدود الســحب واإليــداع اليومــي لبطاقــة الخصــم ،والتــي يتــم
تحديثهــا بانتظــام فــي دليــل الخدمــة واألســعار المتــاح علــى www.rakbank.ae

Delivery Mode:

طريقة التوصيل:

The Cheque Book and Debit Card will be sent by courier to the registered
address with the Bank

س ــيتم إرس ــال دفت ــر الش ــيكات وبطاق ــة الخص ــم ع ــن طري ــق البري ــد إل ــى العن ــوان المس ــجل ل ــدى
البن ــك

Note:

مالحظة:

- Name on cheque book will be printed as per account name.

 -سيتم طباعة االسم على دفتر الشيكات حسب اسم صاحب الحساب.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

E

If Applicable*, please provide your Emirates Skywards
membership No
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

Warnings:

تحذيرات:

- If you are new to Bank and do not have any other banking relationship
within the UAE, then first cheque book will be issued at 10 cheque leaves.
Otherwise, a 25 cheque leaves can be issued based on your request.

 إذا كنتــم حديثــي التعامــل مــع البنــك وليــس لديكــم أي عالقــة مصرفيــة أخــرى داخــل دولــةاإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فســيتم إصــدار دفتــر الشــيكات األول ب 10أوراق شــيك .خــاف ذلــك،
ـاء علــى طلبكــم.
يمكنكــم إصــدار  25أوراق شــيك بنـ ً
 تــم تعييــن حــدود الســحب النقــدي اليومــي علــى بطاقــة الخصــم مــا بيــن  15٫000و50٫000ـادا علــى نــوع الحســاب الخــاص بكــم (عــادي ،ســيليكت ،أو النخبــة إليــت) مــع البنــك،
درهــم ،اعتمـ ً
وهــذه الحــدود قابلــة للتغييــر وذلــك مــن خــال تزويدكــم بإخطــار مســبق.

- Daily cash withdrawal limits on Debit Card is set between AED 15,000
and 50,000, depending on your segment (Normal, Select or Elite) with
the Bank, and is subject to change by providing you with prior notice.

)FOR PAYROLL ACCOUNT (Applicable to Primary Account Holders only

لحساب الرواتب (يقدم فقط لمقدم الحساب الرئيسي)

£ Share IBAN and Account number with Employer:

ُ £مشاركة رقم اآليبان والحساب الخاص بي مع صاحب العمل:

I irrevocably and unconditionally authorize RAKBANK to share my Account
number and IBAN details with my Employer (as specified in the personal
information section of this form) through e-mail or any other method of
communication in order to process my salary credit to the Payroll Account.

فوض ــت راك بن ــك  -تفويض ــا غي ــر قاب ــل الرج ــوع عن ــه وغي ــر مش ــروط  -بمش ــاركة رق ــم الحس ــاب
ـدد ف ــي قس ــم البيان ــات
وتفاصي ــل اآليب ــان الخ ــاص ب ــي م ــع صاح ــب العم ــل المعن ــي (كم ــا ه ــو ُمح ـ َّ
الشــخصية فــي هــذا النمــوذج) مــن خــال رســالة بريــد إلكترونــي أو أي طريقــة تواصــل أخــرى إليــداع
الرات ــب ف ــي حس ــاب الروات ــب.

£ Send Debit card/Cheque Book to Employer:

 £إرسال بطاقة الخصم ودفتر الشيكات إلى صاحب العمل:

I irrevocably and unconditionally authorize and instruct RAKBANK to forward my
debit card and cheque book (if applicable) to my Employer (as specified in the
personal information section of this form) for me to collect from the authorised
personnel of my Employer concerned for Payroll Account.

فوضــت راك بنــك  -تفويضــً غيــر قابــل الرجــوع عنــه وغيــر مشــروط  -واإليعــاز إليــه بتقديــم بطاقــة
الخصـــم ودفتـــر الشـــيكات  -حيـــث ينطبـــق -إلـــى صاحـــب العمـــل المعنـــي أو أصحـــاب العمـــل
ـدد ف ــي قس ــم البيان ــات الش ــخصية ف ــي ه ــذا النم ــوذج) للتحصي ــل م ــن
المعنيي ــن (كم ــا ه ــو ُمح ـ َّ
فوضي ــن ل ــدى صاح ــب العم ــل المعن ــي بص ــدد حس ــاب الروات ــب.
الم َّ
الموظفي ــن ُ

Customer Declaration:

إقرار العميل:

If selected any of the options provided in this section, I acknowledge that this
authorization is given by me without any responsibility on RAKBANK and/
or any of its branches/offices and I understand and confirm that under no
circumstances shall RAKBANK be liable for any loss, claim, demand or liability
whatsoever (including indirect or consequential loss or damages) incurred by
me or my Employer as a result of sharing IBAN details and Account number or
sending the debit card or cheque book to my Employer or in relation with any
delay, loss or misuse of the above-mentioned debit card, data or information
that will be delivered to my Employer.

أي م ــن االختي ــارات ال ــواردة ف ــي ه ــذا القس ــم ،وافق ــت بإص ــدار ه ــذا التفوي ــض دون
ف ــي ح ــال اختي ــار ٍّ
أي مم ــا س ــبق .كم ــا أدرك ــت أن راك
أي مس ــؤولية عل ــى عات ــق راك بن ــكٍّ ،
وأي م ــن فروع ــه ،ومكاتب ــه أو ٍّ
بن ــك ل ــن يتحم ــل -ف ــي أي ظ ــرف م ــن الظ ــروف -المس ــؤوليةَ إزاء أي خس ــائر أو مطالب ــات أو طلب ــات
أو التزامـــات أيـــً كان نوعهـــا (وتشـــمل الخســـائر واألضـــرار غيـــر المباشـــرة والمترتبـــة) متكبـــدة أو
تكبده ــا صاح ــب العم ــل المعن ــي أو أصح ــاب العم ــل المعنيي ــن نتيج ــةً لمش ــاركة تفاصي ــل رق ــم
اآليب ــان والحس ــاب الخ ــاص ب ــي أو إرس ــال بطاق ــة الخص ــم أو دفت ــر الش ــيكات إل ــى صاح ــب العم ــل
المعن ــي أو أصح ــاب العم ــل المعنيي ــن أو فيم ــا يتعل ــق ب ــأي تأخي ــر أو خس ــائر أو س ــوء اس ــتخدام
بطاقـــة الخصـــم أو البيانـــات أو المعلومـــات المذكـــورة آنفـــً والتـــي تُســـ َّلم إلـــى صاحـــب العمـــل
المعن ــي أو أصح ــاب العم ــل المعنيي ــن.

I hold RAKBANK harmless and agree to indemnify RAKBANK against any loss,
cost, damages, expenses, liability or proceedings which RAKBANK may incur or
suffer as a result of RAKBANK acting upon or delaying to act upon or refraining
from acting upon my instructions above.

أب ــرأت ذم ــة راك بن ــك ووافق ــت عل ــى تعويض ــه نظي ــر أي خس ــائر أو تكالي ــف أو أض ــرار أو مصروف ــات
أو التزام ــات أو إج ــراءات ق ــد يتكبده ــا نتيج ــةً ألداء التعليم ــات المذك ــورة آنف ــً أو التأخُّ ــر ف ــي أدائه ــا
أو االمتن ــاع ع ــن أدائه ــا.

PERSONAL LOAN

تفاصيل القرض الشخصي
		
نوع القرض*

			
 £جديد

 £إعادة جدولة

		
 £تولي القرض من بنك آخر

 £زيادة على القرض الحالي

£ Reschedulement

		£ New

£ Top-up

£ Take-over
Loan Terms requested by Customer

شروط القرض المطلوبة من قبل العميل
*First Instalment Date

تاريخ القسط األول*

		*Loan type

Fees

الرسوم

*Loan amount

مبلغ القرض*

*Monthly instalment

القسط الشهري*

مدة القرض (باألشهر)

)Tenor (in months

مجموع القرض*

*Repayable balance

سبب طلب القرض*

*Purpose of Loan

معدل الفائدة  ٪السنوي

Interest Rate % p.a.
Total Interest

الفائدة اإلجمالية

?*Have you guaranted any loan for a RAKBANK customer

*هل قمت بضمان أي قرض لعميل آخر لراك بنك؟
نعم £

ال £

إذا نعم ،يرجى إدخال رقم الحساب أو القرض

_________________________________________________________

Repayment Account Number

رقم حساب السداد

£ Existing Account Number

 £رقم الحساب الحالي
الحد األدنى لمبلغ القرض المطلوب

If Yes, A/C or Loan NO.

£No

£Yes

_______________________________________________________________________________________________________ Minimum acceptable loan amount

الرسوم*:E

Fees*E:

 £القرض الجديد  %1 -من مبلغ القرض (بحد أدني  500درهم وبحد أقصى  2٫500درهم)

)£ New Loan: 1% of loan amount (minimum of AED 500 and maximum of AED 2,500

£زي ــادة عل ــى الق ــرض الحال ــي  %1 -م ــن مبل ــغ الق ــرض (بح ــد أدن ــي  500دره ــم وبح ــد أقص ــى
 2٫500درهم)

£ Top-up Loan: 1% of top-up amount (minimum of AED 500 and maximum of
)AED 2,500

قسط التأمين* :Eقرض جديد _______________  %من قيمة القرض

Insurance Premium*E: New Loan _____________ % of loan amount

زيادة القرض _______________  %من قيمة القرض

Top-up loan: _____________ % of loan amount
+5% VAT, if applicable

تطبق ضريبة القيمه المضافه  ،5%حيثما ينطبق

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

أوافـــق وأقـــر وأفهـــم أنـــه يجـــوز منـــح القـــرض المطلـــوب وفقـــً لتقديـــر راك بنـــك وحـــده ومبلـــغ
القـــرض المعتمـــد مـــن قبـــل راك بنـــك قـــد يكـــون أقـــل مـــن مبلـــغ القـــرض المطلـــوب فـــي هـــذا
الطلـــب .نتيجـــة لذلـــك التخفيـــض ،وإليفـــاء المتطلبـــات التنظيميـــة والمصرفيـــة ،قـــد تتغيـــر
شــروط ومبالــغ الســداد المحــددة أعــاه .ســيقوم البنــك يإرســال تفاصيــل الســداد النهائيــة علــى
ش ــكل ج ــدول س ــداد ص ــادر عن ــد الموافق ــة.

I agree, acknowledge and understand that the requested loan may be granted at
the sole discretion of RAKBANK and the loan amount approved by RAKBANK may
be lesser than the requested loan amount. As a consequence of such reduction,
and to meet regulatory and bank requirements, the terms of repayments specified
above may change. The final terms of repayment will be shared with me in the form
of a repayment schedule issued for the approved loan amount.

£أق ــر وأش ــهد بأنن ــي بصح ــة جي ــدة وأم ــارس عمل ــي دون أي موان ــع صحي ــة تتعل ــق بم ــرض أو أي
إصاب ــات وبأنن ــي طيل ــة الـــ ( )12ش ــهرًا الماضي ــة ل ــم أنقط ــع ع ــن العم ــل ألكث ــر م ــن ( )15يوم ــً
ألي أســـباب تتعلـــق بظـــروف مرضيـــة أو إصابـــات ولـــم يتـــم إحالتـــي للمستشـــفى أكثـــر مـــن
عش ــرة أي ــام طيل ــة الـــ ( )12ش ــهرًا الماضي ــة.

Good Health Certificate
£ I hereby declare and certify that I am in sound health, that I am currently
actively at work with no health restriction due to sickness or accident, that I
have not during the past 12 months been unable to work more than 15 days
due to sickness or accident and that I have not been hospitalized for more
than 10 days during the past 12 months.

£بم ــا أنن ــي غي ــر ق ــادر عل ــى إثب ــات اإلق ــرار الصح ــي أع ــاه ل ــذا فق ــد أكمل ــت اإلس ــتبيان الصح ــي
لعنايتك ــم .وأواف ــق بع ــد إطالعك ــم عل ــى ه ــذا اإلس ــتبيان الطب ــي بأنك ــم ق ــد تطلب ــون من ــي
إج ــراء فح ــص طب ــي.

£ I am unable to certify the above health statement and have completed the Medical
Questionnaire for your consideration. I understand that after reviewing this
Medical Questionnaire, you may request me to go for medical test.

إذا كان البنــك بصــدد تأجيــل قســط للقــروض المنتظمــة وأنــا مؤهــل لذلــك ،فإننــي أرغــب بقبــول
هــذا التأجيــل.

If RAKBANK grants a general Instalment deferral on regular loans and I am
eligible, I wish to accept this deferral.

إقرار لياقة صحية

 £نعم

£ No

 £ال

)GUARANTOR DETAILS (if applicable

تفاصيل الضامن (حيث ينطبق)

 £السيد

* £ Ms.

 £اآلنسة*

االسم بالكامل حسب جواز السفر*
رقم تعريف المستندات*
(اخت ــر واح ــدة م ــن قائم ــة مس ــتندات التعري ــف
الشــخصية المذكــورة أعــاه)( .علــى المقيميــن
ف ــي دول ــة االم ــارات تقدي ــم الهوي ــة االماراتي ــة)

£ Yes

*Full Name as per passport

_________________________________________________________________________________________

 £الجواز

£ Emirates ID

 £بطاقة الهوية اإلماراتية

£ Mr.

£ Passport

*Identiﬁcation Document No.
)(Select one of the listed IDs
(UAE Resident to provide Emirates
)ID No.

جوال *1

Country Code

Number

عنوان السكن*

*Residence Address

رقم الشقة /الفيال*

*Flat/ Villa No.
*Building/ Villa Name

اسم المبنى /الفيال*

*Street/ Location

اسم الشارع /الموقع*

عنوان العمل

Office address

رقم المكتب /المحل*

*Office/ Shop No.

اسم المبنى /الفيال*

Nearest Landmark

أقرب معلم بارز

*Building/ Villa Name
*Street/ Location

اسم الشارع /الموقع*

Nearest Landmark

أقرب معلم بارز

*Emirate/ City

اإلمارة /المدينة*

*Mobile 1

*Emirate/ City

اإلمارة /المدينة*

صندوق البريد*

*P.O.Box

صندوق البريد*

*P.O.Box

الدولة*

*Country

الدولة*

*Country

)UNDERTAKING FOR UNUSED CREDIT CARDS (If applicable

تعهد لبطاقات اإلئتمان الغير مستخدمة (حيث ينطبق)
ُأقر وأؤكد وأتعهد بأنني:

I, hereby confirm and undertake that:

	)أ(حصلــت -بصفتــي الشــخصية -علــى بطاقــات االئتمــان مــن بنــوك أخــرى فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

(a) I, in my personal capacity, availed credit cards from other banks in the
;United Arab Emirates

	)ب(مـــن البطاقـــات التـــي أحملهـــا ،ال أســـتخدم حاليـــً البطاقـــات التاليـــة ،فـــي الوقـــت الحالـــي،
فعالـــة («البطاقـــات االئتمانيـــة») خـــال االثنـــي عشـــر ()12
كمـــا أن تلـــك البطاقـــات لـــم تكـــن ّ
شـــهرًا الماضيـــة:

(b) Out of the credit cards held, the following cards are currently not being
)used by me and are dormant (the “Credit Cards”) for the last twelve (12
months:

حد /وضعية البطاقة

نوع البطاقة

Limit/Status

Card Type

صدر للبطاقة
الم ِ
البنك ُ
Card Issuing Bank

I shall close/cancel the above Credit Cards within a maximum period
of thirty (30) days starting from the date of this Application whether
those Credit Cards show or not any debit or credit balance due by/to
me. I assume full responsibility in relation whatsoever with any of those
Credit Cards, and/or with any outstanding balances of those Credit Cards
;including any interest and fees

	)ج(أتعهــــد بإغــــاق بطاقــــات االئتمــــان المذكــــورة أعــــاه وإلغائهــــا فــــي غضــــون ثالثيــــن ()30
يومـــً بحـــد أقصـــى تبـــدأ مـــن تاريـــخ هـــذا الطلـــب ســـواء كانـــت بطاقـــات االئتمـــان هـــذه
تُظهــــر أي رصيــــد للمديــــن أو الدائــــن مترصــــد بذمتــــي أو بذمتهــــم مــــن عدمــــه .أتحمــــل
المســـؤولية كاملـــة فيمـــا يتعلـــق بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع بطاقـــات االئتمـــان هـــذه ،و /أو مـــع أي
أرصـــدة مســـتحقة الســـداد مـــن بطاقـــات االئتمـــان هـــذه بمـــا فـــي ذلـــك أي فوائـــد ،ورســـوم.

)(c

	)د(إذا قام ــت أي بن ــوك أخ ــرى -ب ــأي ح ــال م ــن األح ــوال -بإب ــاغ أي ش ــركة أو مكت ــب معلوم ــات
ائتمانيـــة و /أو راك بنـــك بهـــذه البطاقـــات االئتمانيـــة فســـأصدر علـــى الفـــور التعليمـــات
للتواصـــل مـــع هـــذه البنـــوك األخـــرى إلغـــاق هـــذه البطاقـــات االئتمانيـــة أو إلغائهـــا .كمـــا
ســـأحصل علـــى إثبـــات خطـــي وال ســـيما تأكيـــد خطـــي و /أو كشـــف حســـاب مـــن البنـــوك
األخـــرى فيمـــا يتعلـــق بهـــذا الشـــأن.

(d) in any event, if other banks are reporting those Credit Cards to any credit
information bureau company and/or RAKBANK then I shall immediately
thereafter instruct and liaise with such other banks to close/cancel those
Credit Cards. I shall obtain written proof from such other banks in this
;regard, notably a written confirmation and/or a statement of account

	)ه(ســــيؤدي أي عــــدم مطابقــــة أو خــــرق لمــــا ســــبق إلــــى إلغــــاء أو رفــــض هــــذا الطلــــب
الخـــاص بـــي ،كمـــا أن أي مبلـــغ مســـتحق الســـداد فيمـــا يتعلـــق بـــأي بطاقـــة ائتمـــان
أو أي تســـهيالت أخـــرى تـــم الحصـــول عليهـــا ســـيعتبر مســـتحق الســـداد علـــى الفـــور
وقابــــ ً
ا للتنفيــــذ.

(e) any non-conformity or breach of the above will result in cancellation/
rejection of this Application and any outstanding amount in respect of
any credit card or any other facilities availed by me from RAKBANK shall be
;immediately thereafter be deemed due payable and enforceable

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

كشف الحساب واالشعارات*
		
يرجى تسليم كافة المكاتبات بواسطة

*STATEMENT AND ADVICES
 £كشف إلكتروني

£ Mail

 £البريد

£ e-Statement

Please deliver all communication by
Important Note:

مالحظة هامة:

1. For faster delivery of statements, it is advisable to chose your registered email
as your preferred channel.
2. By requesting for ‘e-statements’ and providing the email address in the
contact details, I/We agree and confirm that all statement/advices pertaining
to any accounts or Credit Cards under my/our name(s) will be sent to me/
us to the e-mail ID provided.
3. By requesting for ‘Mail’, I/we agree & confirm that all statements/ advices
pertaining to any accounts or Credit Cards under my/our name will be sent
to me/ us through post.
4. Statement frequency will be automatically be placed as monthly.

.1الســتالم كشــوف الحســاب بشــكل أســرعُ ،ينصــح باختيــار بريــدك اإللكترونــي المســجل كالوســيلة
المفضلة الرســال الكشــوفات.
.2مــن خــال طلــب «كشــوفات الحســاب اإللكترونيــة» أوافــق /نوافــق وأؤكــد /نؤكــد أنــه ســيتم
إرســال جميــع الكشــوفات واإلخطــارات المتعلقــة بــأي حســابات أو بطاقــات ائتمــان باســمي/
اســمنا إلــى البريــد اإللكترونــي المســجل مــع البنــك.
.3مــن خــال طلــب «البريــد» ،أوافــق /نوافــق وأؤكــد /نؤكــد أن جميــع الكشــوفات واإلخطــارات
المتعلقــة بــأي حســابات أو بطاقــات ائتمــان باســمي /اســمنا ســيتم إرســالها إلــي /إلينــا عبــر
عنــوان البريــد المســجل مــع البنــك.
 .4سنقوم بإرسال كشف الحساب تلقائيا على أساس شهري.

FOR TAKE-OVER OF OTHER BANKS
)CREDIT CARDS (if applicable

المصدرة
لسداد مديونيات البطاقات اإلئتمانية ُ
من البنوك األخرى (حيث ينطبق)

I irrevocably and unconditionally authorize RAKBANK to:

1.أفوض راك بنك بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط للقيام بما يلي:

1.

(a) Utilize the proceeds of the Personal Loan to make payment of the outstanding
balance of my existing liabilities as specified in the Liability Certificates
including the Credit Cards mentioned below. I acknowledge and understand
that any remaining balance from the loan amount, if available, post settlement
of the existing liabilities shall be made available to me for utilization.

	)أ(اســتخدام عائــدات القــرض الشــخصي لســداد المبلــغ المســتحق مــن التزاماتــي الحاليــة
كمــا هــو محــدد فــي خطــاب اإللتزامــات بمــا فــي ذلــك بطاقــات االئتمــان المذكــورة أدنــاه.
أقــر وأفهــم أن أي متبقــي الرصيــد مــن مبلــغ القــرض ،إن وجــد ،بعــد تســوية االلتزامــات
الحاليــة يجــب أن تتــاح لــي الســتخدامها.
المصــدر
	)ب(إصــدار خطــاب ضمــان بالشــكل واألســلوب الــذي قــد يقتضيــه البنــك (البنــوك) ُ
للبطاقــة المحــددة أدنــاه ،ويلتــزم بدفــع أي مبلــغ إضافــي قــد يكــون مســتحقًا للدفــع
مقابــل بطاقــات اإلئتمــان المذكــورة أدنــاه.

(b) Issue a letter of guarantee, in a form and manner as may be required by Card
Issuing Bank(s) specified below, undertaking to pay any additional amount
that may be due and payable towards the below mentioned Credit Cards.
In consideration of RAKBANK issuing the letter of guarantee, I hereby irrevocably
declare, confirm and undertake that, if RAKBANK is required to pay any additional
amount to the Card Issuing Bank(s) pursuant to the letter of guarantee, RAKBANK shall
be authorised to recover such amount by debiting it from my RAKBANK Account or by
any other means as it may determine in its sole discretion without any prior notice.

بالنظ ــر إل ــى قي ــام راك بن ــك بإص ــدار خط ــاب الضم ــان ،فإنن ــي بموج ــب ه ــذا أص ــرح وأؤك ــد وأتعه ــد
بالقي ــام بدف ــع أي مبل ــغ إضاف ــي إل ــى البن ــك (البن ــوك) ال ــذي أص ــدر البطاق ــة وفق ــً لخط ــاب الضم ــان
إذا كان راك بن ــك ُملزم ــً بذل ــك ،ويح ــق ل ــراك بن ــك باس ــترداد ه ــذا المبل ــغ ع ــن طري ــق خصم ــه م ــن
حس ــاب راك بن ــك الخ ــاص ب ــي أو بواس ــطته أي وس ــيلة أخ ــرى ق ــد يحدده ــا وفق ــً لتقديره ــم الخ ــاص
دون أي إش ــعار مس ــبق.
Card Issuing Bank

Serial No

المصدر لبطاقة اإلئتمان
اسم البنك ُ

الرقم المتسلسل

 ¢الموافقة على إصدار كشف الحساب

¢ CONSENT FOR RELEASE OF STATEMENT OF ACCOUNT

عن ــد تحدي ــد له ــذا الخي ــار ،فأن ــا أواف ــق /أف ــوض راك بن ــك لطل ــب كش ــف حس ــابي م ــن خ ــال البن ــك
المرك ــزي لدول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،م ــن مصرف ــي (كم ــا يمك ــن تحدي ــد الحس ــاب م ــن خ ــال
رق ــم  )IBANوكذل ــك امن ــح اإلذن لمصرف ــي بتقدي ــم ه ــذه المعلوم ــات م ــن خ ــال البن ــك المرك ــزي
لدول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،دون الحص ــول عل ــى موافق ــة إضافي ــة.

By selecting this option, I consent/Provide permission to RAKBANK to request
for my statement of account through the Central Bank of the United Arab
Emirates, from my bank (as can be identiﬁed by the account number IBAN) and
also for my bank to provide this information through the Central Bank of the
United Arab Emirates, without taking additional consent.

وثيقة الهوية المستخدمة*

_____________________________________________________________________________________________________________

*Name as per document

اإلسم حسب الوثيقة*
 £السيد

 £اآلنسة

_____________________________________________________________________________________________________________
E

£ Ms.

£ Mr.

A

*Account Number

_____________________________________________________________________________________________________________

*Statement period

رقم الحساب*
فترة كشف الحساب*

*Identity Document Used

WHY CONSENT IS NEEDED AND HOW THE
?INFORMATION WILL BE USED

لماذا تطلب الموافقة وكيف سيتم
استخدام المعلومات؟

Your consent (permission) for us to obtain and share your account information,
including the transaction details for the identiﬁed period, is needed for the
purposes listed and explained below. The information provided will be shared
and retained in accordance with applicable law concerning data security and
privacy protections. The information you authorize us to obtain and share
will be used determine your eligibility for the product. You understand that
some services may not be available to you unless you consent to share/release
information as stated in this Authorization.

تعتبـــر موافقتـــك إذن لنـــا للحصـــول علـــى بيانـــات حســـابك ومشـــاركتها ،بمـــا فـــي ذلـــك
تفاصي ــل المعامل ــة للفت ــرة المح ــددة ،مطلوب ــة لألغ ــراض المدرج ــة والموضح ــة أدن ــاه .س ــيتم
مش ــاركة المعلوم ــات المقدم ــة واالحتف ــاظ به ــا وفقً ــا للقان ــون المتعل ــق بأم ــن المعلوم ــات
وحمايــة الخصوصيــة .المعلومــات التــي تــأذن لنــا بالحصــول عليهــا ومشــاركتها ستســتخدم
لتحدي ــد أهليت ــك للمنت ــج المصرف ــي المطل ــوب .أن ــت ت ــدرك أن بع ــض الخدم ــات ق ــد ال تك ــون
متاح ــة ل ــك إال بع ــد موافقت ــك عل ــى مش ــاركة /الكش ــف ع ــن المعلوم ــات كم ــا ه ــو مذك ــور
ف ــي ه ــذا التفوي ــض.

FOR BANK USE ONLY

الستخدام البنك فقط
__________________________________________________________________ FTS ID as obtained

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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________________________________________________________________ Reference Number

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

CREDIT CARDS AND SERVICES

تفاصيل وخدمات بطاقات اإلئتمان

SPECIFY YOUR CHOICE OF CARD AND LIMIT

يرجى تحديد نوع البطاقة ومبلغ حد اإلئتمان

أود أن اتقــدم بطلــب للحصــول علــى بطاقــة _________________________________________________ I would like to apply for ______________________________________________________ card
الحــد اإلئتمانــي المطلــوب (بالدرهــم اإلماراتــي) ________________________________________________ ___________________________________________________ )Requested Credit Limit (in AED
To be filled by Emirates Skywards Card applicants only

تمأل فقط من قبل المتقدمين لبطاقة سكاي واردز طيران اإلمارات

?Are you an existing Emirates Skywards member

هل أنت عضو حالي في سكاي واردز طيران اإلمارات؟
K

 £نعم ،رقم عضويتي في سكاي واردز طيران اإلمارات:

£ Yes, my Emirates Skywards membership No:

E

)£ No (you will be automatically enrolled in the program

 £ال ،سوف يتم تسجيلك تلقائيا في البرنامج

Note: Annual/Joining fee will be applicable for the Emirates Skywards World
Elite, RAKBANK World Credit Card as per the Service & Price Guide, available on
www.rakbank.ae

مالحظــة :تطبــق رســوم سنوية/االشــتراك علــى بطاقــة ســكاي واردز طيــران االمــارات ،وورلدإليــت،
راك بنــك وورلــد ،بحســب دليــل االســعار والخدمــات ،المتوفــر علــى موقعنــا األلكترونــي
.www.rakbank.ae

Name as it should appear

اإلسم كما يجب أن يظهر على
البطاقة اإلئتمانية

on your card

)(Maximum 19 characters, leave one space between names.Name should be derived from passport

( 19حرف كحد أقصى  -يجب ترك مسافة بين األسماء .يجب كتابة اإلسم كما هو مبين في جواز السفر)

Delivery Mode:
The Credit Card will be sent by courier to the registered address with the Bank.

طريقة التسليم:
سيتم إرسال بطاقة االئتمان عن طريق البريد إلى العنوان المسجل لدى البنك.

STANDING INSTRUCTION FOR DIRECT DEBIT

التعليمات الثابتة للخصم المباشر

£ Debit my/ our
RAKBANK A/C Number
£ Direct Debit Authority

 £يرجى الخصم من
حسابي في راك بنك رقم
 £تفويض بالخصم المباشر

*Please fill the separate Direct Debit Authority - Credit Card Form

*يرجى ملء نموذج طلب الخصم المباشر  -لبطاقات اإلئتمان
لسداد مستحقات بطاقتي االئتمانية:

towards settlement of my Credit Card dues:

وذلك

 £بقيمة الحد األدنى المستحق

 £نسبة ___________ %

في

االستحقاق
		
 £تاريخ

 £يوم _____________ من كل شهر

£ _____________ %

£ minimum payment due or

for

£ _____________ day of each month

£ payment due date or

on

طلب بطاقة إضافية

SUPPLEMENTARY CARD REQUEST

 £البطاقة اإلضافية 1

£ Supplementary Card 1

 £السيد

(اإلسم حسب الجواز لمقدم طلب البطاقة اإلضافية)

 £اآلنسة

االسم بالكامل

£ Ms.

)(Name as in Passport of Supplementary Card Applicant

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

اإلس ــم كم ــا يج ــب أن يظه ــر عل ــى
البطاق ــة اإلئتماني ــة اإلضافي ــة

Name as it should appear
on your Supplementary
Card

)(Maximum 19 characters, leave one space between names.Name should be derived from passport

( 19حرف كحد أقصى  -يجب ترك مسافة بين األسماء .يجب كتابة اإلسم كما هو مبين في جواز السفر)

مقيم في دولة اإلمارات  £نعم  £ال ،بلد اإلقامة*:
رقم مستند التعريف*

 £الجواز		

______________________________________________________________

*£ No, Country of residence:

£ Emirates ID

 £بطاقة الهوية اإلماراتية

		£ Passport

£ Yes

UAE resident

*Identification Document No.
(Select one of the listed IDs. UAE
Residents to provide Emirates ID
No.).

(اختــر واحــدة مــن قائمــة مســتندات التعريــف
الشــخصية المذكــورة أعــاه .علــى المقيميــن
فــي دولــة االمــارات تقديــم رقــم الهويــة االماراتيــة).

تاريخ الميالد

Y

Y

Y

M

Y

M

D

Date of Birth

D

Relationship to Primary Cardholder

العالقة مع حامل البطاقة الرئيسي
أخـــرون Others £

£ Mr.
Full Name

شقيق/شـــقيقة Sibling £

نجــــل Child £

أب/أم Parent £

زوج Spouse £

نفـــس Self £

إسم األم قبل الزواج* ________________________________________________________________________________________________________________________________ *Mother’s Maiden Name
الوظيفة* _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Occupation
سقف/حد البطاقة
التابعة بالدرهم

______________________________________________

)Sublimit (If any
on supplementary
)card (In AED

جوال *1

Number

To be filled by Emirates Skywards World Elite Card applicants only

تمأل فقط من قبل المتقدمين لبطاقات سكاي واردز طيران اإلمارات وورلد إليت

Select your supplementary card options

اختر بطاقتك اإلضافية

£ With Emirates Skywards Silver membership (AED 999 + VAT).

 £مع عضوية سكاي واردز طيران اإلمارات الفضية ( 999درهم  +ضريبة القيمة المضافة).

)(Only for supplementary applicants 18+ years of age

(ال بد أن يكون عمر حامل البطاقة اإلضافية  18عام أو أكثر)
هل أنت عضو حالي في سكاي واردز طيران اإلمارات؟
 £نعم ،رقم عضويتي في سكاي واردز طيران اإلمارات:
 £ال ،سوف يتم تسجيلك تلقائيا في البرنامج

K

?Are you an existing Emirates Skywards member
E
£ Yes, my Emirates Skywards membership No:
)£ No (you will be automatically enrolled in the program

£ Without Emirates Skywards Silver membership (AED 200 + VAT).

 £بدون عضوية سكاي واردز طيران اإلمارات الفضية ( 200درهم  +ضريبة القيمة المضافة)
مالحظـــة :ســـيتم إرســـال رســـائل تنبيـــه عنـــد اســـتخدام البطاقـــة اإلضافيـــة إلـــى رقـــم الجـــوال
المذك ــور أع ــاه لصاح ــب البطاق ــة اإلضافي ــة .س ــوف تُطب ــق الرس ــوم عل ــى البطاق ــات اإلضافي ــة وف ــق
لدليـــل الخدمـــات واألســـعار الســـاري.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

Country Code

*Mobile 1
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Note: Transaction alerts for usage of Supplementary Card will be sent to the
above mentioned mobile number of Supplementary Cardholder. Supplementary
Card fees will be applicable as per the effective service and price guide.

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

 £البطاقة اإلضافية 2
 £السيد

£ Supplementary Card 2
(اإلسم حسب الجواز لمقدم طلب البطاقة اإلضافية)

 £اآلنسة

£ Ms.

)(Name as in Passport of Supplementary Card Applicant

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

االسم بالكامل

اإلس ــم كم ــا يج ــب أن يظه ــر عل ــى
البطاق ــة اإلئتماني ــة اإلضافي ــة

Name as it should appear
on your Supplementary
Card

)(Maximum 19 characters, leave one space between names.Name should be derived from passport

( 19حرف كحد أقصى  -يجب ترك مسافة بين األسماء .يجب كتابة اإلسم كما هو مبين في جواز السفر)

مقيـــم فـــي دولـــة اإلمـــارات  £نعـــم
اإلقامـــة*:
		
رقم مستند التعريف*

 £ال ،بلـــد

______________________________________________________________

 £الجواز
		

*£ No, Country of residence:

£ Emirates ID

 £بطاقة الهوية اإلماراتية

		£ Passport

تاريخ الميالد

Y

*Identification Document No.

Y

Y

M

Y

M

D

Date of Birth

D

Relationship to Primary Cardholder

العالقة مع حامل البطاقة الرئيسي
أخـــرون Others £

£ Yes

UAE resident

(Select one of the listed IDs. UAE
Residents to provide Emirates ID
No.).

(اختــر واحــدة مــن قائمــة مســتندات التعريــف
الشــخصية المذكــورة أعــاه .علــى المقيميــن
فــي دولــة االمــارات تقديــم رقــم الهويــة االماراتيــة).

شقيق/شـــقيقة Sibling £

إسم األم قبل الزواج*

£ Mr.
Full Name

نجــــل Child £

أب/أم Parent £

زوج Spouse £

نفـــس Self £

_____________________________________________________________________________________________________________________________ *Mother’s Maiden Name

الوظيفة* _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Occupation
)Sublimit (If any

سقف/حد البطاقة
التابعة بالدرهم

______________________________________________

on supplementary
)card (In AED

جوال *1

Number

Country Code

*Mobile 1

Note: Transaction alerts for usage of Supplementary Card will be sent to the
above mentioned mobile number of Supplementary Cardholder. Supplementary
Card fees will be applicable as per the effective service and price guide.

مالحظــة :ســيتم إرســال رســائل تنبيــه عنــد اســتخدام البطاقــة اإلضافيــة إلــى رقــم الجــوال المذكــور
أعــاه لصاحــب البطاقــة اإلضافيــة .ســوف تُطبــق الرســوم علــى البطاقــات اإلضافيــة وفقــً لدليــل
الخدمــات واألســعار الســاري.

 ¢التسجيل لراك بروتكت**

**¢ RAKPROTECT ENROLLMENT
I hereby irrevocably and unconditionally confirm my application and authorization
for RAKBANK to enrol me for a Personal Accident Insurance policy (“RAK
Protect”) under Plan 1 which covers Accidental Death, Permanent Total Disability,
Permanent Partial Disability, Accidental Medical Expenses and Repatriation
Expenses up to the limits specified and on the conditions stated in the policy
– terms and conditions (available under the insurance section on the website
www.rakbank.ae).

بموجبـــه فإننـــي بشـــكل غيـــر قابـــل للرجـــوع عنـــه ودون قيـــد أو شـــرط أؤكـــد طلبـــي وأفـــوض بنـــك
رأس الخيمـــة الوطنـــي (راك بنـــك) لضمـــي فـــي برنامـــج غطـــاد التأميـــن اإلئتمانـــي الفـــردي للحـــوادث
(“راك بروتكـــت”) تحـــت الخطـــة ( )1لتغطيـــة حالـــة الوفـــاة جـــراء حـــادث ،العجـــز الكلـــي الدائـــم أو
الجزئـــي .مصاريـــف الحـــادث الطبيـــة ومصاريـــف الترحيـــل للحـــدود المنصـــوص عليهـــا فـــي الشـــروط
الـــواردة فـــي شـــروط وأحـــكام البوليصـــة (المتوفـــرة فـــي قســـم التأميـــن علـــى الموقـــع االلكترونـــي
.)www.rakbank.ae
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك فإنن ــي أؤك ــد إطالع ــي وعلم ــي الت ــام وموافقت ــي الصريح ــة عل ــى أن ــه س ــيتم
قي ــد عل ــى بطاق ــة اإلئتم ــان العائ ــدة ل ــي ،كم ــا ه ــو موض ــح للخط ــة ( ،)1رس ــوم قس ــط ش ــهري
باإلضاف ــة للضرائ ــب المطبق ــة عل ــى راك بروتك ــت ف ــي كش ــف الحس ــاب الش ــهري لبطاق ــة اإلئتم ــان
المتوف ــر ف ــي قس ــم التأمي ــن عل ــى الموق ــع اإللكترون ــي  .www.rakbank.aeإنن ــي أفه ــم تمام ــا
وأق ــر ب ــأن راك بن ــك ه ــو الجه ــة الت ــي تق ــوم بتوزي ــع بوليص ــة راك بروتك ــت فق ــط ولي ــس الجه ــة
المصـــدرة لبوليصـــة التأميـــن وتبعـــا لذلـــك ،ال يلتـــزم راك بنـــك بتقديـــم أي ضمانـــات أو تعهـــدات
عل ــى اإلط ــاق ف ــي م ــا يتعل ــق بالبوليص ــة وال يتحم ــل أي ــة مس ــؤولية أو إلت ــزام ف ــي ه ــذا الش ــأن.

I further more confirm my awareness, acknowledgement and express approval that
monthly premium as specified for Plan 1 of RAK Protect under the insurance section
on the website – www.rakbank.ae and applicable taxes will be charged to my Credit
Card in each month’s Credit Card Statement. I fully understand and acknowledge
that RAKBANK is only distributing the RAK Protect policy and is not the issuer of the
insurance policy and accordingly makes no representation or warranty whatsoever
in respect of the policy and assumes no liability or obligation in respect thereof.
**Not Applicable for World and World Elite Credit Cards.

**ال ينطبق على بطاقات وورلد و وورلد إليت األئتمانية

CURRENT CREDIT CARD REQUEST

طلب بطاقة االئتمان الحالية

Credit Card Number

رقم البطاقة اإلئتمانية

£ Close my current RAKBANK Credit Card

 £يرجى إغالق بطاقتي االئتمانية الحالية من راك بنك

£ Reduce the limit of my current RAKBANK Credit Card

 £يرجى تقليل حد بطاقة االئتمان الحالية الخاصة بي من راك بنك

أخرى (الرجاء التحديد) ________________________________________________________________________________________________________________________________ )Others (Please specify
Delivery Mode (Where Applicable):

طريقة التوصيل (أينما ينطبق):

The Credit Card will be sent to the registered address with the bank.

سيتم إرسال بطاقة االئتمان عن طريق البريد السريع إلى العنوان المسجل لدى البنك

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

INSTRUCTIONS

التعليمات
1.فــي حــال طلــب إعــادة إصــدار البطاقــة يرجــى التأكــد مــن إعــادة البطاقــة إلــى البنــك مقطوعــة
إلــى نصفيــن.

In case you are requesting for a reissue, please ensure to return your card, cut
into two, to the bank.

1.

2.فــي حــال فقــدان /ســرقة بطاقتــك أو إســاءة اســتخدام رقــم بطاقتــك ،يرجــى إبــاغ البنــك فــورا
باالتصــال علــى الرقــم .04-2130000

In case your card is lost/ stolen or your card number has been misused please
report to the Bank immediately by calling on 04-2130000.

2.

3.فــي حــال طلــب زيــادة أو ترقيــة دائمــة لحــد االئتمــان المشــترك للبطاقــة ،يرجــى إرفــاق نســخة
أصليــة مــن آخــر شــهادة راتــب مــع آخــر كشــف حســاب مصرفــي لمــدة  3أشــهر (إذا لــم تكــن
حامــل حســاب راك بنــك).

In case you are requesting for a permanent combined limit increase or upgrade
of Card, please attach your latest Salary certiﬁcate in original along with your last
)3 months bank statements (if you are not a RAKBANK account holder.

3.

All requests will be processed based on the Bank’s prevailing policies and procedures.

4.

4.ستتم معلجة جميع الطلبات وفقًا لسياسات وإجراءات البنك السائدة.

FOR BANK USE ONLY

الستخدام البنك فقط

____________________________________ Customer CIF ID: ____________________________________ Branch ____________________________________ Date Received:
______________________________________________________________________________________________________________________________ Cardholder Identiﬁed by

SANCTION DECLARATION

إقرار باإللتزامات

I/We, hereby agree, acknowledge, understand, declare and confirm that:

قمت /قمنا بالموافقة واإلقرار واإلدراك والتأكيد على ما يلي:
	)أ(يتعيــن علــى راك بنــك أن يتصــرف وفقــً لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ولوائحها،فضــ ً
ا عــن القوانيــن واللوائــح الخاصــة بالــدول أو البلــدان األخــرى التــي
يتــداول فيهــا راك بنــك بالعمــات ،وتشــمل اللوائــح التــي تصــدر عــن األمــم المتحــدة،
ودولــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ومجلــس االتحــاد األوروبــي .ويشــمل هــذا أي
مقاطعــات أو حظــر أو عقوبــات قــد تُنفَّ ــذ ضــد أي بلــدان أو دول أو هيئــات أو أفــراد
مــن وقــت آلخــر.

(a) RAKBANK is required to act in accordance with laws and regulations of
the United Arab Emirates as well as laws and regulations of other states/
countries in whose currencies it transacts including regulations issued by
the United Nations, United States and Council of European Union. This
includes any boycotts, embargoes or sanctions which may be enforced
;against countries, states, entities or individuals from time to time

	)ب(ال يقبـــل راك بنـــك أي تعامـــات ال تُراعـــي القوانيـــن واللوائـــح الخاصـــة بالمقاطعـــات
النافــــذة ،ومكافحــــة تبييــــض األمــــوال ،ومكافحــــة اإلرهــــاب ،ومكافحــــة االتِّجــــار
بالمخـــدرات ،والعقوبـــات االقتصاديـــة .كمـــا ال يقبـــل راك بنـــك المبالـــغ التـــي تتعلـــق
بــــأي بلــــدان تخضــــع العقوبــــات ،ولــــن يقــــوم راك بنــــك بإجــــراء أي أعمــــال تُخالــــف
سياســــته.

(b) Any transaction not in compliance with the applicable boycott, anti-money
laundering, anti-terrorism, anti-drug trafficking and economic sanctions
laws and regulations is not acceptable to RAKBANK and RAKBANK does not
accept payment involving any sanctioned countries and will not conduct any
;business which is contrary to RAKBANK’s policy

	)ج(ليـــس هنـــاك أي صفقـــات أو تعامـــات مـــع أي بلدان/منطقـــة تخضـــع لعقوبـــات ،مثـــل:
الس ــودان ،وإي ــران ،وس ــوريا ،وكوب ــا ،وكوري ــا الش ــمالية ،وش ــبه جزي ــرة الق ــرم ،وأي بل ــدان
أخــــرى تخضــــع لعقوبــــات كمــــا يســــتجد مــــن وقــــت آلخــــر مــــن قبــــل الســــلطات ذات
الصلـــة.

I/ we do not and will not have any dealings or transactions with any
sanctioned countries/region such as Sudan, Iran, Syria, Cuba, North Korea,
Crimea and any other sanctioned countries as updated from time to time
;by the relevant authorities

)(c

	)د( ُيحظـــر شـــحن البضائـــع مـــن خـــال أو عـــن طريـــق البلـــدان التـــي تخضـــع ألي عقوبـــات،
والتعهـــد بضمـــان عـــدم اســـتخدام نظـــام نقـــل البضائـــع مـــن ســـفينة ألخـــرى بـــأي
طريقـــة.

(d) Transhipments through/via any sanctioned countries are also prohibited
and I/ we undertake to ensure that such transhipments are not used by
;me/us in any way

	)ه(فــــي حــــال مخالفــــة أي طــــرف أو هيئــــة أو شــــخص كان طرفــــً أو ُمشــــاركًا فــــي أي
ألي مــــن القوانيــــن واللوائــــح الخاصــــة
معاملــــة أو يكــــون ُمخالفــــً  -فيمــــا بعــــد ٍّ -
بالمقاطع ــات الناف ــذة أو مكافح ــة تبيي ــض األم ــوال أو مكافح ــة اإلره ــاب أو مكافح ــة
االتجــــار بالمخــــدرات التــــي تســــري فــــي دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة ،واألمــــم
المتحــــدة ،ودولــــة الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة ،ومجلــــس االتحــــاد األوروبــــي و /أو
ألي م ــن العقوب ــات الت ــي تن ــص عليه ــا  -ف ــي
كان/أصب ــح ف ــي وق ــت الح ــق يخض ــع ٍّ
وقـــت الحـــق  -أي هيئـــة مختصـــة لـــدى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،ومكتـــب
مراقبـــة األصـــول األجنبيـــة بـــوزارة الخزانـــة األمريكيـــة ،ومجلـــس األمـــن لـــدى األمـــم
المتحـــدة (بموجـــب قـــرار يتخـــذه) ،ومجلـــس االتحـــاد األوروبـــي أو أي ممـــا ســـبق فلـــن
التعهــــد
ويحــــق لــــه تأخيــــر
يكــــون راك بنــــك ملزمــــً بإجــــراء المعاملــــة وإكمالهــــا،
ُّ
ُّ
بالســـداد أو تجميـــده أو رفضـــه أو إلغـــاؤه وفقـــً لذلـــك؛ و

(e) In the event any party, entity, individual involved or part of any transaction with
me/ us is in breach or subsequently breaches any applicable boycott, antimoney laundering, anti-terrorism or anti-drug trafficking laws and regulations
then in force of the United Arab Emirates, the United Nations, the United States
and/or the Council of the European Union and/or is, or becomes subject to
any sanctions then created and maintained by any competent authority of the
United Arab Emirates, the United States Department of the Treasury’s Office
of Foreign Assets Control, the Security Council of the United Nations (by way
of resolution) and/or the Council of the European Union, RAKBANK shall have
no obligation to process and complete the transaction and shall be entitled to
delay, freeze, refuse or cancel the payment obligation accordingly; and

ــــؤدي أي تبايــــن أو ُمخالفــــة للمذكــــور آنفــــً إلــــى إغــــاق الحســــابات بــــراك بنــــك
	)و( ُي
ِّ
على الفور.

Any non-conformity or breach of the above will result in immediate closure
of my/ our accounts with RAKBANK.

)(f

تعهـــدت /تعهدنـــا بموجبـــه بإبـــراء ذمـــة راك بنـــك وتعويضـــه نظيـــر أي خســـائر أو
تكاليـــف أو أضـــرار أو مصروفـــات أو التزامـــات أو إجـــراءات قـــد يتكبدهـــا نتيجـــةً إلجـــراء
بنـــاء علـــى اإلقـــرار الـــوارد
أي معاملـــة أو التأخُّ ـــر فـــي إجرائهـــا أو االمتنـــاع عـــن إجرائهـــا
ً
هنا أعاله.

I/We hereby undertake to hold RAKBANK harmless and indemnify RAKBANK against
any loss, cost, damages, expenses, liability or proceedings which RAKBANK may incur
or suffer as a result of RAKBANK acting upon or delaying to act upon or refraining
from acting upon any transaction based on my/our declarations herein above.

وافقـــت /وافقنـــا علـــى أنـــه يحـــق لـــراك بنـــك طلـــب معلومـــات وتوثيقـــات إضافيـــة  -أو
ُحـــول أو المعاملـــة
أي منهمـــا  -وقـــد يطلـــب توفيـــر دليـــل علـــى مصـــدر أي أمـــوال ت َّ
األساســـية ،كمـــا يحـــق لـــه أن ُيؤخِّ ـــر إجـــراء أي معاملـــة إلـــى أن ُيو َّفـــر ذاك الدليـــل
ل ــراك بن ــك .ل ــن يتحم ــل راك بن ــك أي مس ــؤولية ع ــن التأخي ــر أو الخس ــائر الناش ــئة ع ــن تل ــك
التحقيق ــات.

I/We agree that RAKBANK has the right to request for additional information and/
or documentation from me/ us and may also require me/ us to provide proof of the
source of any funds transfer or the underlying transaction and delay the processing
of any transaction until I/we provide such proof to RAKBANK. RAKBANK will not be
held liable or responsible for any delay or loss arising as a result of these enquiries.

CUSTOMER CONSENT

إقرار وموافقة العميل
أنـــا /نحـــن الموقعـــون أدنـــاه ،أقر/نقـــر وأوافق/نوافـــق علـــى أن بنـــك رأس الخيمـــة الوطنـــي
(ش.م.ع) (“البنـــك“):

I/We, the undersigned, hereby consent and agree that The National Bank of Ras
Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank”):

	)أ(قــد يمنــح ويشــارك جميــع المعلومــات المتعلقــة بــي /بنــا (بمــا فــي ذلــك تفاصيــل
جميــع مســاهمينا ،فــي حــال أن يكــون مقــدم الطلب شــركة) ،أو إلى حســابي /حســابنا
أو أي تمويــات أو منتجــات متاحــة لــي /لنــا أو أي شــركة تحــت ســيطرتي /ســيطرتنا إمــا
كمســاهم أو كمفــوض بالتوقيــع أو غيــر ذلــك التــي لــدى البنــك (“المعلومــات“) مــع:

)(a

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

may share all information relating to me/us (including details of all our shareholders,
where the applicant is a company), to my/ our account or any facilities or products
made available to me/us or to entities over which I/We have control either as
shareholder, authorized signatory or otherwise (“Information”) with:
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Serial No.

i.أي مؤسســة ماليــة أو شــركة أو جهــة مختصــة بالمعلومــات اإلئتمانيــة (بمــا فــي ذلــك،
علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر ،شــركة اإلتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة ش.م.ع)
	ii.وكالة تحصيل للديون
	iii.أي سلطة حكومية أو قضائية أو تنظيمية
	iv.أعضــاء مجلــس اإلدارة ووكالء وموظفــي البنــك ومستشــاريه ومقدمــي الخدمــات
للبنــك؛ أو
v.أي عضــو مــن مجموعــة البنــك بمــا فــي ذلــك أي شــركة فرعيــة تابعــة للبنــك أو
شــركة ذات صلــة؛
	vi.المســتفيدون مــن الشــيكات الصــادرة منكــم ،فــي حــال طلبهــم لخدمــة الصــرف
الجزئــي للشــيكات

any other financial institution, credit information company or entity
)(including, without limitation the Al Etihad Credit Bureau (P.J.S.C.
debt collection agency
any Government, judicial or regulatory authority
the directors, employees, agents, advisors and service providers of
the Bank or
any member of the Bank’s group including any subsidiary or related
;company
beneficiaries of cheques issued by you, if requesting for partial
cheque payments

)(i
)(ii
)(iii
)(iv
)(v
)(vi

سواء كان مقرهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في أي بلد اّخر
( ُيشار إلى كل منها باسم «كيان ذي صلة»)
	)ب(يس ــتطيع جم ــع أي م ــن المعلوم ــات م ــن أي كي ــان ذات صل ــة أو أي ط ــرف ثال ــث لغ ــرض
قانونـــي يتعلـــق بالمنتجـــات والخدمـــات التـــي أطلبهـــا /نطلبهـــا مـــن البنـــك ويجـــوز
للبن ــك اس ــتخدام ه ــذه المعلوم ــات إلج ــراء أي تقيي ــم ائتمان ــي أو أي تقيي ــم آخ ــر فيم ــا
يتعلـــق بحســـاباتي /حســـاباتنا لـــدى البنـــك أو تمويالتـــي /تمويالتنـــا (بمـــا فـــي ذلـــك
الحســـابات أو التســـهيالت المقترحـــة) مـــن البنـــك؛

whether in the UAE or in any other jurisdiction
;)”(each a “Relevant Entity
(b) may collect any Information from a Relevant Entity or any third party for a
lawful purpose related to the products and services requested by me/us
from the Bank and may apply or use such Information in making any credit
or other assessment in relation to my/our accounts or facilities (or proposed
;accounts or facilities) with the Bank

	)ج(يقـــوم بتقديـــم ومنـــح معلومـــات إلـــى كل كيـــان ذي صلـــة لمصلحتـــي /لمصلحتنـــا،
وبنــــاء علــــى ذلــــك ،أتعهــــد /نتعهــــد بتعويــــض البنــــك عــــن أي خســــارة أو تكلفــــة أو
ً
مطالبـــة أو ضـــرر يتكبـــده البنـــك نتيجـــة تقديـــم هـــذه المعلومـــات فـــي حالـــة قيـــام
أي طـــرف ثالـــث (بمـــا فـــي ذلـــك أي كيـــان ذي صلـــة) بتقديـــم أي مطالبـــة أو رفـــع دعـــوى
أو شــــكوى فيمــــا يتعلــــق بتقديــــم ومنــــح هــــذه المعلومــــات ألي كيــــان ذي صلــــة أو
االعتمـــاد عليهـــا مـــن قبـــل ذلـــك الكيـــان؛

(c) is providing Information to each Relevant Entity for my/our benefit
and accordingly, I/We undertake to indemnify the Bank for any loss,
cost, claim or damage incurred or sustained by the Bank as a result of
providing such Information in the event that any third party (including
any Relevant Entity) brings any claim in connection with the provision
;of, or reliance on, such Information

	)د(ق ــد يق ــوم بزيارت ــي /زيارتن ــا أو اإلتص ــال ب ــي /بن ــا ف ــي م ــكان العم ــل أو اإلقام ــة الخ ــاص
بــــي /بنــــا فيمــــا يتعلــــق بــــأي خــــرق أو خــــرق محتمــــل مــــن قبلــــي /قبلنــــا لشــــروط
وأحـــكام البنـــك المطبقـــة أو إذا أصبحـــت /أصبحنـــا غيـــر منتظميـــن بالتزامـــات الدفـــع
الخاصـــة بـــي /بنـــا تجـــاه البنـــك؛ و

(d) may visit or contact me/us at my/our place of employment or residence
regarding any breach or potential breach by me/us of the applicable terms
and conditions of the Bank or if I/We become irregular in my/our payment
obligations towards the Bank; and

	)ه(قـــد يقـــوم بتعديـــل شـــروط وأحـــكام البنـــك المطبقـــة علـــى حســـابي /حســـابنا أو أي
تســـهيالت أو منتجـــات وذلـــك بمخاطبتـــي /مخاطبتنـــا مـــن خـــال إشـــعار مدتـــه 60
يومـــا لـــي /لنـــا عبـــر قنـــوات البنـــك العاديـــة.
ً

(e) may amend the Bank’s terms and conditions applicable to my/our account
or any facilities or products by 60 days’ notice to me/us through the normal
Bank channels.

أق ــر /نق ــر ب ــأن البن ــك ق ــد أبلغن ــي /أبلغن ــا أن ــه م ــن اإللزام ــي بالنس ــبة لي/لن ــا تقدي ــم
موافقتـــي /موافقتنـــا علـــى اإلقـــرارات المذكـــورة أعـــاه فـــي الفقـــرات (أ) إلـــى (هـــ) وإذا
لـــم يتـــم تقديـــم الموافقـــة ،قـــد يقـــوم البنـــك برفـــض توفيـــر كل أو بعـــض المنتجـــات
والخدم ــات .ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،ال يمك ــن س ــحب ه ــذه الموافق ــات تح ــت الفق ــرات م ــن (أ)
إل ــى (هـــ) أع ــاه.

I/We acknowledge that the Bank has informed me/us that it is mandatory for
me/us to provide my/our consent with respect to the above consents in items
(a) to (e) and to the extent they are not provided, the Bank will not be able to
provide all or some of the products and services. Also, such consents under
items (a) to (e) cannot be withdrawn.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،إذا كنـــت أرغـــب /نرغـــب بتقديـــم أي شـــكوى بخصـــوص التعامـــل مـــع
معلوماتـــي /معلوماتنـــا ،فيمكننـــي /يمكننـــا اإلتصـــال بالبنـــك علـــى  04-2130000أو
إرســـال بريـــد إلكترونـــي إلـــى .contactus@rakbank.ae

In addition, should I/We wish to lodge a complaint regarding the handling
of my/our Information, I/We may contact the Bank on 04 213 0000 or email
contactus@rakbank.ae.
I/We agree that each of the consents applies to us jointly and individually.

أوافق /نوافق على أن كل من الموافقات واإلقرارات أعاله تنطبق علينا بشكل مشترك وفردي.

The above consents have been duly given by me/us after due and careful review
of its terms.

لق ــد ت ــم من ــح الموافق ــات المذك ــورة أع ــاه حس ــب األص ــول م ــن قبل ــي /قبلن ــا بع ــد مراجع ــة
ش ــروطها بدق ــة تام ــة.

MANDATE AND DECLARATION

إقرار التفويض

Important Information

معلومات هامة

مــن المهــم أن يعــرف مقــدم (مقدمــو) الطلــب مــن هــو البنــك وكيفيــة االتصــال بــه .البنــك
ومرخــص بواســطة البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
هــو بنــك تجــاري منظــم ُ
يمكنــك إرســال اإلشــعارات أو اإلخطــارات والشــكاوى إلــى البنــك علــى عنوانــه البريــدي،
صنــدوق بريــد رقــم ،1531 :دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى
 contactus@rakbank.aeأو االتصــال بالرقــم.04 2130000 :
يوصــي البنــك مقــدم (مقدمــو) الطلــب الحصــول علــى استشــارة قانونيــة وماليــة مســتقلة
قبــل تقديــم هــذا الطلــب .مــن المهــم بشــكل خــاص أن يفهــم مقــدم (مقدمــو) الطلــب أنــه
بمجــرد قيــام البنــك بفتــح أو صــرف الحســاب ،القــرض الشــخصي ،أو بطاقــة اإلئتمــان ،ســيكون
مقــدم (مقدمــو) الطلــب ملزميــن بجميــع عمليــات إســتخدام الحســاب ،القــرض ،أو بطاقــة
اإلئتمــان علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي هــذا الطلــب والشــروط العامــة الخاصــة بالبنــك.
يتعيــن أن يــدرك مقــدم (مقدمــو) الطلــب أنــه فــي حالــة قيــام طــرف خارجــي أو وســيط أو
استشــاري بعــرض أو تيســير القــرض ،قــد يكــون لــدى البنــك ترتيــب فيمــا يتعلــق بأجــر هــذا
الطــرف.

It is important that the Applicant(s) know who the Bank is and how to contact it.
The Bank is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of the
United Arab Emirates. You may serve notices on the Bank or notify it of a complaint
at its postal address, PO Box 1531, Dubai, UAE or by email to contactus@rakbank.
ae or calling- 04-2130000.
The Bank recommends that the Applicant(s) seek independent legal and financial
advice before submitting this Application. It is particularly important for the
Applicant(s) to understand that once the Bank has provided the Account, Loan, or
Credit Card, the Applicant(s) will be liable for all use of the Account, Loan, or Credit
Card as set out in this Application and the Bank’s General Terms.
The Applicant(s) should be aware that where a party, broker or adviser has introduced
or facilitated the Account, Loan, or Credit card, the Bank may have an arrangement
for remuneration of that party.

)If applied for Account(s

إذا تقدمت بطلب للحصول على حساب (حسابات)
يتقــدم مقــدم (مقدمــو) الطلــب («المتقدمــون)» أو «أنــت») بموجــب هــذا بطلــب لفتــح حســاب
بنكــي لــدى مــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع«( ).البنــك») علــى النحــو المفصــل
فــي نمــوذج الطلــب هــذا ،و ُيقــر مقــدم الطلــب بــأن توفيــر الحســاب (الحســابات) المطلوبــة
ســتخضع إلــى التقديــر المطلــق للبنــك .إذا لــم يوافــق البنــك علــى هــذا الطلــب ،فســيقوم
بإخطــار مقــدم (مقدمــي) الطلــب بســبب هــذا القــرار .يؤكــد مقــدم (مقدمــو) الطلــب أنهــم
قــرأوا وفهمــوا ووافقــوا صراحــة وقبلــوا االلتــزام بالحســاب (الحســابات) وفــق موقــع البنــك علــى
شــبكة الويــب www.rakbank.ae :والــذي يحــدد مميــزات كل حســاب إلــى جانــب الشــروط
العامــة للبنــك (كمــا يمكــن تعديلهــا مــن وقــت آلخــر) ســواء كانــت مذكــورة باللغتيــن
اإلنجليزيــة أو العربيــة.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

The applicant(s) (“Applicant(s)” or “you”) hereby apply for the Account from The
National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (“Bank”) as detailed in this Application and
acknowledge that the Account(s) requested will be made available at the absolute
discretion of the Bank. If the Bank does not approve this Application it will notify the
Applicant(s) with the reason for such decision. The Applicant(s) confirms that they
have read, understood and expressly agree and accept to be bound in respect of
the Account(s) by the Bank’s website, www.rakbank.ae which sets out the features
of each Account together with the Bank’s General Terms (as may be amended from
time to time) whether set out in English or Arabic.
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مــن المهــم أن يفهــم مقــدم (مقدمــو) الطلــب أن جميــع الحســابات (الحســابات) لهــا مواصفــات
ومتطلبــات مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك الرســوم والمزايــا المطبقــة ،ومــا إذا كانــت دفاتــر الشــيكات
وبطاقــات الخصــم متاحــة ،وقابليــة تطبيــق الفائــدة ،ومتطلبــات الحــد األدنــى مــن الرصيــد وشــروط
أخــرى .ويمكــن االطــاع علــى المعلومــات المتعلقــة بالحســاب (الحســابات) فــي مســتند ملخــص
الحقائــق الرئيســية وعلــى موقــع البنــك علــى شــبكة الويــب.www.rakbank.ae :

It is important that the Applicant(s) understand that all of the Account(s) have
different features and requirements, including the applicable fees, benefits,
whether cheque books and debit cards are available, applicability of interest,
minimum balance requirements and other conditions. Information on the
Account(s) can be found in the Key Fact Statement and on www.rakbank.ae.

أيضــا بعــض المخاطــر التــي يجــوز أن تطبــق علــى بعــض الحســابات .يمكــن اإلطــاع
هنــاك ً
علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي مســتند ملخــص الحقائــق الرئيســية

There are also certain risks which may be applicable to certain Accounts. Further
information can be found in the Key Fact Statement.
Warning:
- Applicant(s) must keep any debit card or cheque book safe and must
inform the Bank immediately if it is lost or misplaced to prevent any
misuse.
- Applicant(s) must be aware that civil or criminal liability could arise if a
cheque is dishonoured.

تحذيرات:
 يجــب علــى مقــدم (مقدمــي) الطلــب االحتفــاظ بــأي بطاقــة خصــم أو دفتــر شــيكات بصــورة آمنــةوينبغــي عليهــم إبــاغ البنــك علــى الفــور فــي حــال فقــدان أو اإلســتخدام غيــر المصــرح بــه وذلــك
لمنــع أي إســاءة اســتخدام.
 يجــب أن يــدرك مقــدم (مقدمــو) الطلــب تبعــات المســؤولية المدنيــة أو الجنائيــة التــي يمكــن أنتنشــأ فــي حــال إرتــداد الشــيك دون صــرف.

)If applied for Credit Card(s

في حال التقدم بطلب للحصول على بطاقة (بطاقات) االئتمان
يتقــدم مقــدم الطلــب («مقــدم الطلــب» أو «أنــت») بموجــب هــذا بطلــب للحصــول علــى
بطاقــة االئتمــان مــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع«( ).البنــك») علــى النحــو المفصــل
فــي هــذا الطلــب ويقــر بأنــه يخضــع توافــر بطاقــة االئتمــان المطلوبــة ســتتاح إلــى التقديــر
المطلــق للبنــك .إذا لــم يوافــق البنــك علــى هــذا الطلــب ،فســيقوم بإخطــار مقــدم الطلــب
بســبب هــذا القــرار .ويؤكــد مقــدم الطلــب أنــه قــرأ وفهــم ووافــق صراحــة علــى قبــول
اإللتــزام بشــروط بطاقــة اإلئتمــان المتوفــرة مــن خــال موقــع البنــك علــى شــبكة الويــب،
 www.rakbank.aeوالتــي تحــدد خصائــص كل بطاقــة ائتمــان إلــى جانــب الشــروط العامــة
للبنــك (وفــق مــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات مــن وقــت آلخــر) ســواء كانــت مذكــورة باللغتيــن
اإلنجليزيــة أو العربيــة.

The applicant (“Applicant” or “you”) hereby apply for the Credit Card from The
National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.)(“Bank”) as detailed in this Application
and acknowledges that the Credit Card requested will be made available at the
absolute discretion of the Bank. If the Bank does not approve this Application it
will notify the Applicant with the reason for such decision. The Applicant confirms
that they have read, understood and expressly agree and accept to be bound in
respect of the Credit Card by the Bank’s website, www.rakbank.ae which sets out
the features of each Credit Card together with the Bank’s General Terms (as may
be amended from time to time) whether set out in English or Arabic.

مــن المهــم أن يفهــم مقــدم الطلــب أن جميــع بطاقــات االئتمــان المتاحــة مــن البنــك لهــا
ســمات ومتطلبــات مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك الرســوم والمزايــا والشــروط األخــرى المعمــول بهــا.
يمكــن االطــاع علــى المعلومــات المتعلقــة ببطاقــات االئتمــان فــي بيــان الحقائــق الرئيســي
وعنــد .www.rakbank.ae

It is important that the Applicant understands that all of the Credit Cards available
from the Bank have different features and requirements, including the applicable
fees, benefits and other conditions. Information on the Credit Cards can be found
in the Key Fact Statement and on www.rakbank.ae.

يوافــق مقــدم (مقدمــو) الطلــب علــى دفــع جميــع الرســوم التــي تنطبــق علــى بطاقــة االئتمــان
والتــي يمكــن اإلطــاع عليهــا فــي دليــل الخدمــات واألســعار المتوافــر علــى موقــع البنــك علــى
موقعنــا اإللكترونــي.www.rakbank.ae :

The Applicant(s) agree to pay all fees which apply to the Credit Card which
can be found in the Service and Price Guide available on www.rakbank.ae.

هنــاك أيضــً بعــض المخاطــر التــي مــن الممكــن تطبيقهــا عنــد اســتخدام بطاقــة االئتمــان.
يمكــن اإلطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي مســتند ملخــص الحقائــق الرئيســية.

There are also certain risks which can apply when using a Credit Card. Further
information can be found in the Key Fact Statement.

باإلضافــة إلــى االلتزامــات المقــررة عليكــم بموجــب الشــروط العامــة ،يجــب عليكــم تزويــد البنــك
بشــيك بالمبلــغ المطلــوب مــن البنــك قبــل إصــدار بطاقــة االئتمــان.

In addition to the obligations you have in the General Terms, you must provide
the Bank with a cheque in the amount required by the Bank prior to issuance
of the Credit Card.

عنــد قبــول البنــك علــى طلــب مقــدم الطلــب لتحويــل الرصيــد ،فمــن ثــم يقــوم مقــدم الطلــب
بتخويــل البنــك بخصــم المبلــغ المنطبــق مــن بطاقــة االئتمــان والترتيــب لتســليم شــيك مديــر
إلــى مقــدم الطلــب لتســوية الرصيــد الحالــي.

Where the Bank approves the Applicant’s request for a balance transfer, the
Applicant authorises the Bank to debit the applicable amount to the Credit
Card and arrange for a managers cheque to be delivered to the Applicant for
settlement of the existing balance.

فــي حالــة طلــب بطاقــة اضافيــة ،يؤكــد مقــدم الطلــب أن حامــل البطاقــة االضافيــة المقترحــة
يتجــاوز عمــره  15عامــً ،وإذا كان عمــره أقــل مــن  21عامــً ،عندئــذ يكــون مقــدم الطلــب هــو
الوصــي الطبيعي/القانونــي لحامــل البطاقــة االضافيــة.

Where a supplementary card has been requested, the Applicant confirms that the
proposed supplementary cardholder is over the age of 15, and if younger than 21 years
of age, the Applicant is the natural/legal guardian of the supplementary cardholder.
Warnings:
- Applicant must keep any Credit Card safe and must inform the Bank
immediately if it is lost or misplaced to prevent any misuse of the Credit
Card.
- If the Applicant only makes the minimum repayments each statement period,
the Applicant will pay more interest and it will take longer to pay off the
outstanding balance. In addition, to avoid any late payment fee, penal
interest or additional charges the Applicant needs to pay the minimum
amount due every month.

تحذيرات:

 يتعيــن علــى مقــدم الطلــب االحتفــاظ بــأي بطاقــة ائتمــان بطريقــة آمنــة ويجــب إبــاغ البنــكعلــى الفــور فــي حــال فقــدان أو اإلســتخدام فــي غيــر محلــه لمنــع أي إســاءة اســتخدام
لبطاقــة االئتمــان.
 إذا قــام مقــدم الطلــب بســداد الحــد األدنــى فقــط فــي كل فتــرة كشــف حســاب،فســيدفع مقــدم الطلــب المزيــد مــن الفائــدة وسيســتغرق األمــر وقــت أطــول لســداد
الرصيــد المســتحق .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لتجنــب أي رســوم دفــع متأخــر أو فائــدة تأخيريــة
أو رســوم إضافيــة ،يحتــاج مقــدم الطلــب إلــى ســداد الحــد األدنــى للمبلــغ المســتحق
عــن كل شــهر.

If applied for Personal Loan

في حال التقدم بطلب قرض شخصي
يتقــدم مقــدم (مقدمــو) الطلــب («المتقدمــون)» أو «أنــت») بموجــب هــذا بطلــب للحصــول
علــى القــرض مــن بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (ش.م.ع«( ).البنــك») علــى النحــو المفصــل
فــي طلــب القــرض هــذا ،حيــث ُيقــر مقــدم الطلــب بــأن القــرض المطلــوب ســيكون متاحــً وفقــً
للتقديــر المطلــق للبنــك .إذا لــم يوافــق البنــك علــى طلــب القــرض هــذا ،فســيقوم بإخطــار
مقــدم (مقدمــي) الطلــب بســبب هــذا القــرار.

The applicant(s) (“Applicant(s)” or “you”) hereby apply for the Loan from
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (“Bank”) as detailed in this Loan
Application and acknowledges that the Loan requested will be made available
at the absolute discretion of the Bank. If the Bank does not approve this Loan
Application it will notify the Applicant(s) with the reason for such decision.

يؤكــد مقــدم (مقدمــو) الطلــب أنهــم قــرأوا وفهمــوا ووافقــوا صراحــة وقبلــوا االلتــزام باألحــكام
والشــروط المنصــوص عليهــا فــي طلــب القــرض هــذا فيمــا يتعلــق بالقــرض ،إلــى جانــب
الشــروط العامــة للبنــك (وفــق مــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات مــن وقــت آلخــر) ســواء كانــت
مذكــورة باللغتيــن اإلنجليزيــة أو العربيــة.

The Applicant(s) confirm that they have read, understood and expressly agree
and accept to be bound in respect of the Loan by the terms and conditions set
out in this Loan Application together with the Bank’s General Terms (as may be
amended from time to time) whether set out in English or Arabic.

يوافــق مقــدم الطلــب (المتقدمــون) علــى دفــع جميــع الرســوم المطبقــة علــى القــرض الشــخصي
والتــي يمكــن العثــور عليهــا فــي دليــل الخدمــة واألســعار المتــاح علــى .www.rakbank.ae

The Applicant(s) agree to pay all fees which apply to the Personal Loan which can
be found in the Service and Price Guide available on www.rakbank.ae.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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PERSONAL LOANS TERMS & CONDITIONS

شروط وأحكام القروض الشخصية
1.يخضــع القــرض الشــخصي («القــرض») المحــدد فــي نمــوذج الطلــب أعــاه («طلــب
القــرض») لألحــكام والشــروط المنصــوص عليهــا فــي طلــب القــرض هــذا والشــروط
العامــة للبنــك (وفــق مــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات مــن وقــت آلخــر) .يكــون للشــروط
المحــددة فــي الشــروط العامــة للبنــك نفــس المعنــى عنــد اســتخدامها فــي طلــب
القــرض هــذا ،حيــث يكــون طلــب القــرض هــذا هــو «شــروط القــرض» ألغــراض هــذه
الشــروط العامــة .تســود شــروط طلــب القــرض هــذا فــي حالــة التعــارض مــع أحــكام
الشــروط العامــة.

The Personal Loan (the “Loan”) specified in the application form above (“Loan
Application”) shall be subject to the terms and conditions set out in this Loan
Application and the Bank’s General Terms (as may be amended from time to
time). Terms defined in the Bank’s General Terms shall have the same meaning
’when used in this Loan Application, this Loan Application being ‘Loan Terms
for the purposes of such General Terms. The terms of this Loan Application will
prevail in case of conflict with the provisions of the General Terms.

1.

2.يخضــع توافــر القــرض إلــى حــق البنــك فــي إلغــاء إلتزامــه بشــأن تقديــم القــرض أو
خفــض مبلــغ القــرض المذكــور فــي طلــب القــرض هــذا أو تأخيــر الصــرف فــي أي وقــت
قبــل صــرف القــرض فــي الحــاالت المدرجــة فــي الشــروط العامــة.

The availability of the Loan is subject to the Bank’s right to cancel the
commitment to make the Loan available, reduce the Loan amount mentioned
in this Loan Application or delay disbursal at any time prior to disbursal of a
Loan in the situations listed in the General Terms.

2.

3.يتعيــن الوفــاء بجميــع الشــروط المدرجــة فــي الشــروط العامــة قبــل أن يقــوم البنــك
بصــرف القــرض ،بمــا فــي ذلــك دفــع جميــع الرســوم والتكاليــف .يجــوز للبنــك الشــروع
فــي صــرف القــرض فــي حســابكم إلــى حيــن أن يتــم اســتالم شــهادات المديونيــة ذات
الصلــة وتنفيــذ ترتيبــات تحويــل الراتــب ،بمــا فــي ذلــك اســتالم أول تحويــل للمرتــب .لــن
تتمكــن مــن الوصــول إلــى عائــدات القــرض حتــى يتــم اســتيفاء هــذه الشــروط .إذا لــم
يتــم الوفــاء بهــذه الشــروط ألي ســبب مــن األســباب ،فقــد ينهــي البنــك القــرض وعندئــذ
يتعيــن ســداد القــرض وأي فوائــد ورســوم مســتحقة (والتــي يمكــن للبنــك خصمهــا مــن
حســابكم).

All conditions listed in the General Terms must be satisfied before the Bank will
disburse the Loan, including payment of all fees and costs. The Bank may proceed
to disburse the Loan into your account pending receipt of the relevant liability
certificates and implementation of your salary transfer arrangements, including
receipt of the first salary transfer. You will not have access to the Loan proceeds
until these conditions are satisfied. If for any reason the conditions are not
satisfied, the Bank may terminate the Loan and you will need to repay the Loan
and any accrued interest and fees (which the Bank can debit from your account).

3.

4.يتــم تحديــد الدفعــات الشــهرية المطلوبــة منكــم فــي طلــب القــرض .ســيقدم البنــك
أيضــً جــدول للســداد ســيمنحكم مزي ـدًا مــن التفاصيــل حــول الدفعــات ،بمــا فــي ذلــك
أصــل القــرض ومقــدار الفائــدة فــي كل قســط والرصيــد المخفــض .يتعيــن عليكــم ســداد
جميــع الدفعــات المطلوبــة فــي تاريــخ االســتحقاق .عنــد ســداد الدفعــات ،يتــم تخصيــص
المبالــغ التــي نتلقاهــا أوالً علــى أي رســوم وتكاليــف مســتحقة ،ثــم علــى أي فائــدة
مســتحقة وأخي ـرًا علــى المبلــغ األصلــي للقــرض.

The monthly payments required from you are set out in the Loan Application.
The Bank will also provide a repayment schedule which will give you more
detail on the payments, including the principal and interest component of
each instalment and the reducing balance. You need to make all required
payments on the due date. When you do make payments, the amounts
we receive are applied first to any outstanding fees and costs, then to any
interest due and lastly to the principal amount of the Loan.

4.

5.ســيتم تطبيــق ســعر الفائــدة المحــدد فــي طلــب القــرض علــى القــرض ،والتــي ســيبدأ
فــي التراكــم اعتبــارًا مــن تاريــخ صــرف القــرض وتســتمر حتــى يتــم ســداد القــرض
بالكامــل .ســيكون المبلــغ اإلجمالــي للفائــدة التــي ســتدفعها مقابــل إجمالــي القــرض
فــي جــدول الســداد .هــذا مــع إفتــراض حــدوث أي تغييــرات فــي ســعر الفائــدة أو المــدة
أو المدفوعــات المســبقة أو التأجيــات .ال يفــرض البنــك فائــدة علــى الفائــدة (الفائــدة
المركبــة).

The interest rate set out in the Loan Application will apply to the Loan, which
will start to accrue from the date of disbursal of the Loan and continue until
the Loan is repaid in full. The total amount of interest which would be payable
by you for the total Loan tenor will be in the repayment schedule. This assumes
no changes to the interest rate, tenor and no prepayments or deferrals. The
Bank does not charge interest on interest (compound interest).

5.

6.يكــون ســعر الفائــدة هــو ســعر ثابــت مــع فائــدة تراكميــة مســتحقة الدفــع شــهريًا .يخضــع
ســعر الفائــدة أيضــً للتغييــر مــن ِقبــل البنــك بموجــب موافاتكــم بإشــعار ُمســبق مدتــه
 30يومــً وفقــً للقانــون المعمــول بــه .إذا تغيــر ســعر الفائــدة ،فقــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة
الدفعــات التــي يتعيــن عليكــم ســدادها إلــى البنــك.

The interest rate is a fixed rate with accrued interest payable monthly. The
interest rate is also subject to change by the Bank by providing 30 days prior
notice to you in accordance with applicable law. If the interest rate does change,
this could increase the payments you are required to make to the Bank.

6.

7.تحســب الفائــدة بضــرب الرصيــد المســتحق فــي بدايــة الشــهر المعنــي فــي ســعر
الفائــدة .قــد تختلــف الفتــرة الشــهرية األولــى ،وفــي هــذه الحالــة يتــم حســاب الفائــدة
بقســمة ســعر الفائــدة الســنوي علــى  365وضــرب عــدد األيــام فــي ذلــك الشــهر .يتــم
ذلــك باســتخدام طريقــة تخفيــض الرصيــد ممــا يعنــي أنــك ســتدفع المزيــد مــن الفائــدة
علــى األقســاط المبكــرة ،ولكــن نظــرًا لنقــص رصيــد القــرض الخــاص بكــم ،فســوف
تنخفــض الفائــدة المطبقــة علــى األقســاط.

Interest is calculated by multiplying the balance due at the beginning of the
relevant month by the interest rate. The first monthly period may vary, in
which case that interest is calculated by dividing the annual interest rate by
365 and multiplying by the number of days in that month. This is done using
a reducing balance method which means you will pay more interest in your
early instalments, but as your Loan balance reduces the interest component
of your instalments will reduce.

7.

8.عنــد إنتهــاء مــدة القــرض ،يتعيــن عليكــم ســداد جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب
القــرض.

At the end of the tenor of the Loan, you must repay all amounts outstanding
under the Loan.

8.

9.إذا وافــق البنــك علــى طلــب تأجيــل القســط ،فــإن هــذا التأجيــل ســيؤدي إلــى تحصيــل
فائــدة إضافيــة وتمديــد تاريــخ الســداد النهائــي علــى أســاس هــذه الشــروط وســعر
الفائــدة المنطبــق علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك.

If the Bank agrees to a request for an instalment deferral, such deferral will result
in additional interest being charged and the final repayment date being extended
upon such terms and applicable interest rate as prescribed by the Bank.

9.

	10.يكــون لكــم مطلــق الحريــة فــي إجــراء الدفــع المســبق قبــل موعــد االســتحقاق .ومــع ذلــك،
سـ ُـيطلب منكــم دفــع رســوم علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي دليــل الخدمــة واألســعار
(متوفــر علــى موقعنــا اإللكترونــي .)www.rakbank.ae ،ســيتم تحصيــل الرســوم
المطبقــة كنســبة مئويــة مــن المبلــغ المســتحق بموجــب القــرض مقابــل المدفوعــات
المســبقة الكاملــة وكنســبة مئويــة مــن المبلــغ المدفــوع مســبقًا مقابــل المدفوعــات
المســبقة الجزئيــة.

10. You are free to make prepayments before the due date. However,
you will be required to pay a fee as set out in the Service & Price
Guide (available on our website). The applicable fee will be charged
as a percentage of the outstanding amount under the Loan for full
prepayments and as a percentage of the amount prepaid for partial
prepayments.

	11.يجــوز للبنــك خصــم أي مبلــغ مســتحق فيمــا يتعلــق بالقــرض (بمــا فــي ذلــك جميــع
الرســوم والتكاليــف واألقســاط) مــن أي حســاب بنكــي تحتفــظ بــه لــدى البنــك بمــا فــي
ذلــك كل أو جــزء مــن المبالــغ الــواردة مــن صاحــب العمــل.

11. The Bank may deduct any amount due in relation to the Loan (including all
fees, costs and premium) from any bank account you hold with the Bank
including all or part of the amounts received from your employer.

المــودع فــي حســاب الراتــب الخــاص بكــم ،لمــدة  3أشــهر متتاليــة،
	12.إذا كان مقــدار الراتــب ُ
أقــل مــن نســبة  %75مــن الراتــب أو إذا لــم يتــم قيــد الراتــب لمــدة  3أشــهر متتاليــة،
عندئــذ يتعيــن إلزامكــم بدفــع  %2ســنويًا بالزيــادة عــن معــدل الفائــدة المتفــق عليــه
أصـ ً
ا حتــى ســداد القــرض بالكامــل .إذا لــم يتــم دفــع أي مبلــغ بحلــول تاريــخ اســتحقاقه،
فيجــب عليكــم دفــع فائــدة البنــك بمعــدل ( )%2ســنويًا أعلــى مــن معــدل الفائــدة
المعمــول بــه علــى إجمالــي المبلــغ المتأخــر حتــى تاريــخ التســوية الكاملــة والنهائيــة.
تحســب الفائــدة علــى الرصيــد اليومــي غيــر المســدد.

12.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

If, for a period of 3 consecutive months, the salary credited to your
salary account is less than 75% of the salary or if salary is not credited for
consecutive 3 months, you will be obliged to pay 2% per annum above the
rate of interest originally agreed until repayment of the Loan in full. If any
amount is not paid by the due date, you must pay the Bank interest at the
rate of two percent (2%) per annum above the applicable rate of interest on
the total overdue amount until the date of full and final settlement. Interest
shall be calculated on the daily balance outstanding.
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	13.باإلضافة إلى االلتزامات المقررة عليكم بموجب الشروط العامة ،يتعين عليكم:

13. In addition to the obligations you have in the General Terms, you must:
(a) provide the Bank with a cheque in the amount of the Loan (including
;interest), or such other amount the Bank may require
(b) advise the Bank if you obtain any loan or finance from your employer or
;any third party, or if your employment is terminated
(c) do all things to implement and maintain a transfer of your salary to the
Bank, including:
i.
provide any liability certificates relating to your existing liabilities
;listed in the Loan Application
ii. instruct your employer to transfer your monthly salary payments and
your end of service benefits into your account number specified in
the Loan Application with the Bank until such time as the Loan has
;been repaid in full
iii. ensure that at least one month’s salary is credited to your account
with the Bank within sixty (60) days from the date of this Loan
Application; and
iv. utilise the Loan, when available, to first repay your existing liabilities
listed in the Loan Application.

	)أ(تزويــد البنــك بشــيك بمبلــغ القــرض (بمــا يشــمل الفائــدة) ،أو أي مبلــغ آخــر قــد
يطلبــه البنــك؛
	)ب(إبــاغ البنــك فــي حالــة حصولكــم علــى أي قــرض أو تمويــل مــن صاحــب العمــل أو
مــن أي طــرف آخــر ،وفــي حالــة إنهــاء عملكــم؛
	)ج(إتخــاذ جميــع مــا يلــزم لتنفيــذ ومواصلــة تحويــل راتبكــم إلــى البنــك ،بمــا فــي
ذلك:
i.تقديــم أي شــهادات مديونيــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتكــم القائمــة المدرجــة فــي
طلــب القــرض؛
	ii.توصيــة صاحــب العمــل بتحويــل راتبكــم الشــهري واســتحقاقات نهايــة
الخدمــة إلــى رقــم حســابكم المحــدد فــي طلــب القــرض لــدى البنــك حتــى
يتــم ســداد القــرض بالكامــل؛
	iii.ضمــان قيــد راتــب شــهر واحــد علــى األقــل فــي حســابكم لــدى البنــك فــي
غضــون ســتين ( )60يومــً مــن تاريــخ طلــب القــرض هــذا ؛ '
	iv.اســتخدام القــرض ،عنــد توفــره ،لســداد التزاماتكــم الحاليــة المدرجــة فــي
طلــب القــرض أوالً.

You acknowledge and agree that the Bank may, from the salary payments received
into your account, block sufficient funds for the upcoming Loan instalment which
will be held by the Bank and allocated to that instalment on the due date.

تقــروا وتوافقــوا علــى أنــه يجــوز للبنــك تجميــد األمــوال الكافيــة ،مــن مدفوعــات الراتــب
المســتلمة فــي حســابكم ،وذلــك إلــى صالــح دفعــة القــرض القادمــة التــي ســيحتفظ بهــا
البنــك وتخصيصهــا لذلــك القســط فــي تاريــخ االســتحقاق.

(d) avail a life insurance cover equal to the outstanding Loan amount
(calculated on a monthly basis) (“Life Insurance”) from one of the
third party insurance companies approved by the Bank (“Insurance
Company”). In relation to the Life Insurance:

	)د(الحصــول علــى تغطيــة تأميــن علــى الحيــاة تســاوي مبلــغ القــرض المســتحق
(المحســوب علــى أســاس شــهري) («التأميــن علــى الحيــاة») مــن إحــدى شــركات
التأميــن التابعــة لجهــات خارجيــة معتمــدة لــدى البنــك («شــركة التأميــن») .فيمــا
يتعلــق بالتأميــن علــى الحيــاة:
i.يتطلــب منكــم دفــع جميــع الرســوم واألقســاط الكاملــة المســتحقة الدفــع
مقابــل التأميــن علــى الحيــاة لكامــل مــدة القــرض مقدمــً وذلــك كقســط
ُمســبق.
	ii.تفويــض البنــك بالقيــام بالخصــم مــن حســاباتكم لــدى البنــك مقابــل القســط
الكامــل الواجــب التطبيــق (علــى النحــو المحــدد فــي طلــب القــرض) ودفــع
هــذا المبلــغ لشــركة التأميــن التــي ســيتم االحتفــاظ بهــا فــي الحســاب
كقســط ُمســبق .ستســتخدم شــركة التأميــن هــذا المبلــغ وفقــً لجــدول دفــع
األقســاط وعنــد اإلنهــاء المبكــر الســتحقاق التأميــن علــى الحيــاة ،ســتقوم
شــركة التأميــن بــرد األقســاط الزائــدة (إن وجــدت) والمســددة مســبقًا مــن
جانبكــم.
	iii.ضمــان صحــة واكتمــال اقــرار الحالــة الصحيــة الجيــدة المقــدم مــن جانبكــم
فــي طلــب القــرض ووجــوب تنازلكــم عــن المطالبــة بــأي مزايــا للتأميــن علــى
الحيــاة المقــررة لكــم مــن ِقبــل شــركة التأميــن ،إذا تبيــن عــدم صحــة اقــرار
الحالــة الصحيــة فــي أي وقــت.
	iv.أنــه معلــوم لديكــم أيضــً أن التأميــن علــى الحيــاة مقــدم مــن ِقبــل شــركة
التأميــن وليــس البنــك ويخضــع لموافقــة شــركة التأميــن .تطبــق أحــكام
وشــروط التأميــن علــى الحيــاة (بمــا فــي ذلــك االســتثناءات) كمــا عرضتهــا
شــركة التأميــن وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية أو إلتــزام تجاهكــم فيمــا
يتعلــق بهــذا التأميــن علــى الحيــاة أو أي مــن مزايــاه .التصريــح للبنــك بتقديــم
جميــع المعلومــات إلــى شــركة التأميــن لضمــان تســهيل معالجة/خدمــة
التأميــن علــى الحيــاة.
v.ســيكون مخــوالً لكــم ترشــيح مســتفيد بموجــب التأميــن علــى الحيــاة ،ولكــن
ســيتم أوالً تطبيــق أي عائــدات تأميــن علــى الحيــاة لدفــع التزاماتكــم المقــررة
لصالــح البنــك.

You will be required to pay all charges and full premium payable
towards such Life Insurance for the entire tenor of the Loan upfront
as advance premium.
You authorize the Bank to debit your accounts with the Bank for the
full premium applicable (as specified in the Loan Application) and to
pay such amount to the Insurance Company to be held on account
as advance premium. The Insurance Company will utilize this amount
in accordance with the premium payment schedule and upon early
termination of the Life Insurance benefit, excess premium (if any) paid
by you in advance would be refunded by the Insurance Company.
You confirm that the Good Health Statement made by you in the Loan
Application is true and complete and you shall forego any claim to any
Life Insurance benefits to be made available to you by the Insurance
Company, if the declaration is found to be untrue at any time.
You also understand the Life Insurance is provided by the Insurance
Company and not the Bank and is subject to approval of the
Insurance Company. Life Insurance Terms and Conditions (including
exclusions) shall apply as offered by the Insurance Company and
the Bank shall have no liability or responsibility to you in relation to
such Life Insurance or any of its benefits. You authorize the Bank to
provide all information to the Insurance Company so as to ensure
smooth processing/servicing of the Life Insurance.
You will be able to nominate a beneficiary under the Life Insurance,
however any Life Insurance proceeds will first be applied in payment
of your liabilities to the Bank.

	14.فــي حــال إخاللكــم بتنفيــذ أيــً مــن شــروط طلــب القــرض هــذا ،أو حــال وقــوع أيــً مــن أحــداث
التخلــف عــن الســداد المدرجــة فــي الشــروط العامــة للبنــك ،يجــوز للبنــك ،بموجــب إشــعار
كتابــي ،إنهــاء التزاماتــه بموجــب القــرض واإلعــان عــن اســتحقاق إجمالــي قيمــة القــرض فــي
تاريــخ حــدوث التخلــف عــن الســداد وتصبــح أي فائــدة مســتحقة عليــه ،الزمــة وواجبــة الدفــع
علــى الفــور .فــي حالــة عــدم اإللتــزام بالشــروط الخاصــة بـــ طلــب القــرض وإعــان البنــك تحقق
تخلفكــم عــن الســداد ،يجــوز للبنــك علــى الفــور الشــروع فــي إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة
المناســبة ضدكــم دون إصــدار أي إشــعار آخــر لكــم.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

14. If you breach any of the terms of this Loan Application, or if any of the events
of default listed in the Bank’s General Terms occur, the Bank may, by written
notice, terminate its obligations under the Loan and declare the full amount
of the Loan at the date of event of default occurred and any interest accrued
thereon to be due and payable immediately. If you do not comply with the
terms of this Loan Application and the Bank’s declaration of an event of
default, the Bank may immediately initiate appropriate legal action against
you without any further notice to you.

تحذيرات:
 إذا لــم يتمكــن مقدم)مقدمــو( الطلــب مــن ســداد الدفعــات فــي تواريــخ االســتحقاقالمعنيــة ،يمكــن للبنــك أن يطالــب بســداد القــرض الــذي ،إذا لــم يتــم دفعــه ،قــد يــؤدي
بنــا إلــى إنفــاذ حقوقنــا مــن خــال بــدء اإلجــراءات القانونيــة المناســبة وإبــاغ الســلطات
التنظيميــة المختصــة بالتخلــف عــن الســداد بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وشــركة اإلتحــاد للمعلومــات اإلئتمانيــة ووكاالت التصنيــف االئتمانــي
األخــرى.

Warnings:
- If the Applicant(s) cannot make the payments on the respective due dates,
the Bank can demand repayment of the Loan which, if not paid, may result
in us enforcing our rights by initiating appropriate legal proceedings and
reporting the default to the appropriate regulatory authorities including
the Central Bank of the United Arab Emirates, Al Etihad Credit Bureau and
other credit rating agencies.

 يجــوز للبنــك خصــم أي مبلــغ مســتحق فيمــا يتعلــق بدفعــات القــرض (بمــا فــي ذلــك جميــعالرســوم والتكاليــف واألقســاط) مــن أي حســاب بنكــي تحتفــظ بــه لــدى البنــك بمــا فــي ذلــك
كل أو جــزء مــن المبالــغ الــواردة مــن صاحــب العمــل.

- The Bank may deduct any amount due in relation to the Loan payments
(including all fees, costs and premium) from any bank account you hold with
the Bank including all or part of the amounts received from your employer.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.
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إقرار العميل

CUSTOMER DECLARATION
Submitting the Application

تقديم الطلب
يحــق لمقــدم (مقدمــي) الطلــب إلغــاء الطلــب فــي غضــون خمســة ( )5أيــام عمــل مــن توقيــع طلــب
الطلــب هــذا وال يمكــن للبنــك صــرف القــرض أو إعطــاء البطاقــة اإلئتمانيــة حتــى تنتهــي هــذه
الفتــرة ،مــا لــم يتنــازل مقــدم (مقدمــو) الطلــب عــن هــذا الحــق .إللغــاء طلــب القــرض هــذا ،يجــب
علــى مقــدم (مقدمــي) الطلــب تقديــم إشــعار للبنــك.

The Applicant(s) are entitled to cancel the Personal Loan or Credit Card within
five (5) Business Days of signing this Application and the Bank cannot advance
the Personal Loan or issue the Credit Card until this period expires, unless the
Applicant(s) waive this right. To cancel this Application, the Applicant(s) must
give the Bank notice.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تعديــل الشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي الطلــب هــذا جنبــً
إلــى جنــب مــع الشــروط العامــة للبنــك عــن طريــق إخطــار مقــدم (مقدمــي) الطلــب خطيــً وفقــً
للقانــون المعمــول بــه.

The Bank reserves the right to amend the terms and conditions set out in this
)Application together with the Bank’s General Terms by notice to the Applicant(s
in writing in accordance with applicable law.

ُ £
أؤكــد أننــي /أننــا اســتلمنا مســبقًا مســتند ملخــص الحقائــق الرئيســية لهــذا الحســاب والقــرض
وبطاقــة اإلئتمــان وقرأنــاه وفهمنــاه .كمــا أوافــق /نوافــق أنا/نحــن علــى االلتــزام والتصــرف وفقــً
لألحــكام والشــروط المنصــوص عليهــا فــي طلــب القــرض هــذا جنبــً إلــى جنــب مــع الشــروط
العامــة للبنــك.

£ I/We confirm having previously received, read and understood a Key Fact
Statement for the relevant products applied for. I/We also accept to abide
and be bound by the terms and conditions set out in this Application
together with the Bank’s General Terms

إقرار التنازل عن فترة إلغاء الشراء

COOLING OFF PERIOD WAIVER FORM

طلب (اسم المنتج) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________)(product name

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

أؤكــد أن البنــك قــام بتزويــدي بنمــوذج الطلــب /خطــاب العــرض (حيثمــا ينطبــق) إلــى جانــب
الشـــروط األحـــكام العامـــة ،شـــروط وأحـــكام المنتـــج ذي الصلـــة ،دليـــل الخدمـــة واألســـعار،
باإلضاف ــة إل ــى مس ــتند ملخ ــص الحقائ ــق الرئيس ــية (حيثم ــا ينطب ــق) للمنت ــج المعن ــي.

I confirm that the Bank has provided me with the application form/ offer letter
(as applicable) along with the General Terms, relevant product terms and
conditions, service and price guide, as well as the Key Fact Statement (where
applicable) of the relevant product.

أؤك ــد أيض ــً أنن ــي قم ــت بق ــراءة وفه ــم والموافق ــة عل ــى ش ــروط وأح ــكام الطل ــب /خط ــاب
العـــرض وشـــروط المنتـــج (أســـعار ورســـوم وميـــزات أخـــرى معتمـــدة للمنتـــج والمطبقـــة
علـــي) ،إلـــى جانـــب وثيقـــة التقييـــم (حيثمـــا ينطبـــق) المقدمـــة مـــن ٍقبـــل البنـــك ،فيمـــا
يتعلـــق بمـــدى مالئمتـــي الحاليـــة والمســـتقبلية للمنتـــج المطلـــوب.

I also confirm that I have read, understood, and agree to the terms and
conditions of the application/ offer Letter, the product terms (rates, charges
and other approved product features applicable to me), along the assessment
document (where applicable) provided by the Bank, in relation to my current
and future suitability to the requested product.

أفهـــم أيضـــً أن البنـــك قـــد قـــدم لـــي فتـــرة إلغـــاء الشـــراء تصـــل إلـــى  5أيـــام عمـــل لمراجعـــة
وتقيي ــم المس ــتندات المقدم ــة ،وأؤك ــد وأتن ــازل بش ــكل ال رج ــوع في ــه ع ــن متطلب ــات ه ــذه الفت ــرة.
أفهـــم أننـــي أمضـــي قدمـــً نحـــو تنفيـــذ المنتـــج كإلتـــزام فـــوري ،وبالتالـــي أتنـــازل عـــن حقوقـــي
لفت ــرة إلغ ــاء الش ــراء البالغ ــة م ــن  5أي ــام ول ــن أتمك ــن م ــن طل ــب االس ــتفادة م ــن المنت ــج بع ــد
التوقي ــع عل ــى ه ــذا المس ــتند.

I also understand that the Bank has provided me with a cooling-off period of up
to 5 business days to further review the documents provided, and irrevocably
confirm and waive the requirement for this period. I do understand that I am
proceeding with the product as an immediate commitment and therefore waive
my rights to the cooling-off period of 5 days and will not be able to rescind my
request for availing the product post signing this document.
Signature

التوقيع

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

إقرار العميل

CUSTOMER AUTHORISATION

أقـــررت بالتوقيـــع أدنـــاه بـــأن جميـــع المعلومـــات أو البيانـــات المقدمـــة فـــي نمـــوذج
الطلـــب صحيحـــة وكاملـــة وحديثـــة ودقيقـــة حســـب العلـــم ،وأنـــه لـــم يكـــن هنـــاك
حجـــب عـــن عمـــد ألي معلومـــة أو حقيقـــة جوهريـــة .وأتعهـــد بتزويـــد البنـــك بـــأي
معلومـــات إضافيـــة يطلبهـــا راك بنـــك فـــي أي وقـــت ،مـــع إخطـــار البنـــك خطيـــً فـــي
أي م ــن المعلوم ــات أو البيان ــات ال ــواردة ف ــي نم ــوذج الطل ــب ه ــذا لضم ــان
تغي ــر ٍّ
ح ــال ُّ
تســـجيل أحـــدث المعلومـــات فـــي جميـــع األوقـــات.

The below signature declares and confirms that all the information/ details
provided by me in the Application Form is true, complete, updated and accurate
to the best of my knowledge and I have not wilfully withheld any material
fact / information. I also undertake to provide RAKBANK with any additional
information as required by RAKBANK from time to time and advise you in writing
if any of the information/details provided in this Application Form is changed to
ensure that you hold current information at all times.

أف ــوض راك بن ــك بتحدي ــث بيانات ــي الحالي ــة ل ــدى البن ــك وفق ــً للمعلوم ــات المقدم ــة ف ــي
ه ــذا النم ــوذج.

I authorise RAKBANK to update my existing details with RAKBANK as per the
information provided in the form.

إلستخدام البنك فقط

FOR BANK USE ONLY
__________________________________________________________ Applicant CIF ID
_________________________________________________________ Guarantor CIF ID

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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Serial No.

بطاقة التوقيع ألصحاب الحسابات الشخصية

SIGNATURE CARD FOR RETAIL PRODUCTS APPLICATION FORM
تعليمات توقيع الحساب

Applicant Signature

مقــدم الطلـب
توقيع
ّ

Account signing instructions

_________________________________________________________________________________ I
Primary Applicant Name

declare and confirm that this signature will be treated as my specimen
signature for all banking transactions and services related to the following
products (Please tick the product(s) applied for in this application form):
£ Credit card

£ Personal loan

£ Account

By signing this application, I confirm to have read, understood, accepted and
received this application having specific application reference number on
each page.
I understand that RAKBANK may retain this application in any mode/manner
as deemed appropriate by RAKBANK at its sole discretion.

أنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدم الطلب الرئيسي

ُأ ِق ـ ُّـر ب ــأن ه ــذا التوقي ــع ُس ــيعامل عل ــى أن ــه توقيع ــي المعتم ــد فيم ــا يتعل ــق بجمي ــع المعام ــات
والخدم ــات المصرفي ــة المتعلق ــة بالمنتج ــات التالي ــة:
(يرجى إختيار المنتج/المنتجات المقدم طلبها في هذا النموذج)
 £الحسابات

 £قرض شخصي

 £بطاقة اإلئتمان

أكــدت  -بموجــب التوقيــع علــى هــذا النمــوذج  -علــى قــراءة النمــوذج الــذي يحتــوي فــي كل صفحــة
م ــن صفحات ــه عل ــى رق ــم نم ــوذج مرجع ــي ممي ــز ،وفه ــم محت ــواه ،والموافق ــة علي ــه ،وتس ـ ُّـلمه .كم ــا
أفه ــم أن ــه يج ــوز ل ــراك بن ــك االحتف ــاظ به ــذا النم ــوذج ب ــأي أس ــلوب أو طريق ــة يراه ــا مناس ــبةً وفق ــً
لتقدي ــره الخ ــاص.

اسم الضامن
Name of Guarantor

توقيع الضامن

Signature of Guarantor

شوهد من

دقق من ______________________________________________________

____________________________________________________ Witnessed by

Verified by

مالحظات ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Remarks

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

تعليمات العميل

CUSTOMER INSTRUCTIONS
Please read these instructions carefully before completing the form.

ُيرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استكمال هذا النموذج

All fields are mandatory to be filled.

تعبئة جميع الحقول إلزامية.

)COMMON REPORTING STANDARD (CRS

معيار اإلبالغ المشترك ()CRS
ُ
الـــب بنـــك رأس الخيمـــة الوطنـــي (شـــركة مســـاهمة عامـــة)  -بموجـــب معيـــار اإلبـــاغ
يط
َ
الضريب ــي لمنظم ــة التع ــاون االقتص ــادي والتنمي ــة -بجم ــع بيان ــات اإلقام ــة الضريبي ــة الخاص ــة
بصاحـــب البطاقـــة الضريبيـــة واإلبـــاغ عنهـــا .لـــكل ســـلطة ضريبيـــة قواعدهـــا الخاصـــة التـــي
تح ــدد المقيمي ــن الذي ــن تنطب ــق عليه ــم الش ــروط الضريبي ــة ،وتوف ــر تل ــك الس ــلطات البيان ــات
الت ــي يمكنك ــم م ــن خالله ــا تحدي ــد م ــا إذا كنت ــم مم ــن تنطب ــق عليه ــم الضرائ ــب المح ــددة
عب ــر الموق ــع التال ــي:

Regulations based on the OECD Common Reporting Standard (“CRS”) require
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (“RAKBANK”) to collect and report
certain information about an account holder’s tax residence. Each jurisdiction
has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided
information on how to determine if you are resident in the jurisdiction on the
following website:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and./assistance/tax-residency

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-andassistance/tax-residency/.

إذا كان مح ــل اإلقام ــة الضريبي ــة الخ ــاص ب ــك (أو صاح ــب الحس ــاب  -ف ــي ح ــال اس ــتكمال النم ــوذج
نياب ــةً عن ــه) خ ــارج ح ــدود دول ــة اإلم ــارات العربي ــة؛ فق ــد نج ــد أنفس ــنا ملزمي ــن قانون ــا باإلب ــاغ ع ــن
البيانـــات التـــي يتضمنهـــا هـــذا النمـــوذج وغيرهـــا مـــن البيانـــات الماليـــة الخاصـــة بحســـاباتكم
الماليـــة إلـــى الســـلطات الضريبيـــة الوطنيـــة المختصـــة ويجـــوز لنـــا  -أيضـــً  -مشـــاركة هـــذه
دول أخ ــرى غي ــر ه ــذه الدول ــة.
البيان ــات م ــع الس ــلطات الضريبي ــة الموج ــودة ف ــي
ٍ

If your tax residence (or the account holder, if you are completing the form on
their behalf) is located outside the U.A.E., we may be legally obliged to pass on
the information in this form and other financial information with respect to your
financial accounts to the National tax authorities and this may then be shared
with tax authorities of different countries.

يظـــل هـــذا النمـــوذج ســـاريا مـــا لـــم يطـــرأ أي تغييـــر علـــى البيانـــات الموضحـــة فيـــه .نرجـــو
منكـــم  -فـــي حـــال تغييـــر أي مـــن بياناتكـــم المثبتـــة فـــي هـــذا النمـــوذج ممـــا يـــؤدي إلـــى
كونهـــا غيـــر صحيحـــة  -إخطارنـــا بهـــذا األمـــر علـــى الفـــور وتزويدنـــا بنمـــوذج إقـــرار ذاتـــي
محـــدث.

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to
information. If your circumstances change and any of the information provided
in this form becomes incorrect, please let us know immediately and provide an
updated self-certification.

يرج ــى التأك ــد -ف ــي ح ــال م ــلء ه ــذا النم ــوذج نياب ــةً ع ــن الغي ــر -م ــن إخطاره ــم به ــذا األم ــر م ــع
ُ
توضي ــح صفت ــك الت ــي وقع ــت بموجبه ــا ف ــي قس ــم االق ــرارات و التوقي ــع .ق ــد تك ــون -علىس ــبيل
ـاب م ــا نياب ــةً ع ــن صاح ــب الحس ــاب أو ق ــد تك ــون اس ــتكملت
المث ــال -القي ــم أو المع َّي ــن عل ــى حس ـ ٍ
ه ــذا النم ــوذج بموج ــب توكي ــل.

If you are filling in this form on behalf of someone else, please ensure that you
let them know that you have done so and tell us in what capacity you are signing
under “Declaration and Signature ”. For example, you may be the custodian
or nominee of an account on behalf of the account holder, or you may be
completing the form under a power of attorney.

اذا كنـــت مواطنـــا أمريكيـــا أو ملزمـــا بســـداد الضرائـــب وفقـــا لقانـــون دولـــة الواليـــات المتحـــدة
األمريكي ــة فق ــد تحت ــاج  -أيض ــً -إل ــى مل ــىء نم ــوذج الضرائ ــب المفروض ــة عل ــى األرب ــاح IRS W-9

If you are a U.S. citizen or tax resident under U.S. law, you should indicate that
you are a U.S. tax resident on this form and you may also need to fill in an IRS
W-9 form.

الهــدف مــن هــذا النمــوذج الحصــول علــى البيانــات علــى النحــو الــذي يتفــق مــع متطلبــات
القانــون المحلــي .وبصفتنــا مؤسســةً ماليــةً  ،فلســنا مخوليــن بتقديــم االستشــارات
الضريبيــة.

This form is intended to request information consistent with local law
requirements. As a financial institution, we are not allowed to give tax
advice.

)FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA

قانون اإلمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ()FATCA

The information requested herein is collected in order to comply with regulations
issued by the Central Bank of the United Arab Emirates in connection with the
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), a section of the United States
Internal Revenue Code of 1986 that affects tax residents of the United States
living abroad - including in the UAE.

المعلومـــات الـــواردة فيمـــا يلـــي يتـــم جمعهـــا التـــزام ًا باللوائـــح الصـــادرة عـــن مصـــرف اإلمـــارات
العربي ــة المتح ــدة المرك ــزي بخص ــوص قان ــون االمتث ــال الضريب ــي للحس ــابات األجنبي ــة («قان ــون
االمتثــال الضريبــي») ،وهــو أحــد أقســام قانــون اإليــرادات الداخليــة للواليــات المتحــدة لســنة 1986
خاضـــع لـــه دافعـــو الضرائـــب األمريكيـــون الذيـــن يعيشـــون خـــارج الواليـــات المتحـــدة  -بمـــا فـــي
ذل ــك الذي ــن يعيش ــون ف ــي اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة.

SUMMARY DESCRIPTIONS OF DEFINED TERMS

أوصاف موجزة للمصطلحات المحددة
فيمـــا يلـــي شـــرح لبعـــض المصطلحـــات وضعناهـــا بغـــرض مســـاعدتك فـــي اســـتكمال هـــذا
النم ــوذج .يمك ــن االط ــاع عل ــى مزي ــد م ــن التفاصي ــل ف ــي منظم ــة التع ــاون االقتص ــادي والتنمي ــة
“معي ــار اإلب ــاغ الضريب ــي المش ــترك” للتب ــادل التلقائ ــي للمعلوم ــات والش ــرح المصاح ــب لمعي ــار
اإلب ــاغ الضريب ــي المش ــترك والتوجيه ــات المحلي ــة .يمك ــن الحص ــول عل ــى ه ــذه المعلوم ــات م ــن
بواب ــة التب ــادل التلقائ ــي للمعلوم ــات لمنظم ــة التع ــاون االقتص ــادي والتنمي ــة.

These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the
completion of this form. Further details can be found within the OECD Common
Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information
(the “CRS”), the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance. This
can be found at the OECD automatic exchange of information portal.

يرجـــى التواصـــل مـــع مستشـــارك الضريبـــي أو ســـلطتك
فـــي حـــال وجـــود أي استفســـارات ُ
الضريبيـــة المحليـــة.

If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic
tax authority.

“.صاحـــب الحســـاب” يقصـــد ب“صاحـــب الحســـاب” الشـــخص المذكـــور أو المعـــروف بأنـــه صاحـــب
حســاب مالــي .وال يعامــل الشــخص الــذي يمتلــك حســابا ماليــا -غيــر المؤسســة الماليــة -لصالــح
شــخص آخــر بمثابــة وكيــل لــه أو وصــي عليــه أو شــخص معيــن أو مفــوض بالتوقيــع مــن قبلــه أو
مستش ــار اس ــتثماري أو وس ــيط لدي ــه أو وص ــي قانون ــي علي ــه عل ــى أن ــه صاح ــب الحس ــاب ويك ــون
الش ــخص اآلخ ــر ه ــو صاح ــب الحس ــاب ف ــي ه ــذه الح ــاالت .فعل ــى س ــبيل المث ــال؛ ف ــي ح ــال وج ــود
عالق ــة والدي ــن /اب ــن حي ــث يتص ــرف الوال ــدان عل ــى أنهم ــا الوص ــي القانون ــي؛ يعام ــل االب ــن عل ــى
أنــه صاحــب الحســاب .وفيمــا يتعلــق بالحســاب المشــترك؛ يعامــل كل فــرد مــن أصحــاب الحســاب
المش ــترك عل ــى أن ــه صاح ــب الحس ــاب.

“Account Holder” The term “Account Holder” means the person listed or
identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial
Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person
as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an
intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In
these circumstances that other person is the Account Holder. For example
in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal
guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly
held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

“الشـــخص المســـؤول  /األشـــخاص المســـؤولون” الش ــخص المس ــؤول :ه ــو ش ــخص طبيع ــي
يتولـــى صالحيـــات المســـؤولية عـــن المنشـــأة .وفـــي حـــال معاملـــة هـــذه المنشـــأة .علـــى أنهـــا
ـذ ينبغ ــي للمؤسس ــة المالي ــة تحدي ــد م ــا إذا كان األش ــخاص
منش ــأة غي ــر مالي ــة جام ــدة ،وعندئ ـ ٍ
المس ــؤولون ه ــم أش ــخاص خاضع ــون لإلب ــاغ الضريب ــي أم ال .يتواف ــق ه ــذا التعري ــف م ــع مصطل ــح
“المال ــك المس ــتفيد” عل ــى النح ــو المذك ــور ف ــي التوصي ــة  10م ــن توصي ــات مجموع ــة العم ــل
المالـــي (المعتمـــدة فـــي فبرايـــر  )2012وعنـــد االحتفـــاظ بالحســـاب لصالـــح منشـــأة يعـــد
الف ــرد ش ــخصًا مس ــؤو ًال في ــه .وحينه ــا ينبغ ــي اس ــتيفاء نم ــوذج “اإلق ــرار الضريب ــي الذات ــي
للش ــخص المس ــؤول عم ــن تنطب ــق علي ــه الضريب ــة” ب ــد ًال م ــن ه ــذا النم ــوذج.

“Controlling Person” This is a natural person who exercises control over an entity.
)”Where an entity Account Holder is treated as a Passive Non-Financial Entity (“NFE
then a Financial Institution must determine whether such Controlling Persons
are Reportable Persons. This definition corresponds to the term “beneficial
owner” as described in Recommendation 10 and the Interpretative Note on
Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as
adopted in February 2012). If the account is maintained for an entity of which
the individual is a Controlling Person, then the “Controlling Person tax
residency self-certification” form should be completed instead of this form.

“المنش ــأة” يقُ ص ــد بعب ــارة “المنش ــأة” أي ش ــخص اعتب ــاري أو قانون ــي مث ــل المؤسس ــة أو الش ــراكة
أوصنــدوق االســتثمار أو المؤسســة.

”Entity” The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as
a corporation, organisation, partnership, trust or foundation.

“الحس ــاب المال ــي” يقصــد بـ“الحســاب المالــي” الحســاب الــذي تملكــه المؤسســة الماليــة ويضــم:
حســـابات الوديعـــة وحســـابات العهـــدة وحقـــوق الملكيـــة وفوائـــد الديـــن فـــي بعـــض المنشـــآت
االس ــتثمارية وعق ــود التأمي ــن ذات القيم ــة النقدي ــة وعق ــود معاش ــات التقاع ــد.

“Financial Account” A Financial Account is an account maintained by a Financial
Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and
;debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts
and Annuity Contracts.

“الســـلطة المشـــاركة” يقصـــد بالســـلطة المشـــاركة الســـلطة التـــي ترتبـــط باتفاقيـــة تقـــدم
بموجبه ــا البيان ــات المطلوب ــة ف ــي التب ــادل التلقائ ــي لبيان ــات الحس ــاب المال ــي .المذك ــورة ف ــي
معيـــار اإلبـــاغ الضريبـــي والمبينـــة فـــي القائمـــة المنشـــورة.

“Participating Jurisdiction” A Participating Jurisdiction means a jurisdiction with
which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information
required on the automatic exchange of financial account information set out
in the Common Reporting Standard and that is identified in a published list.

“الحســـاب الخاضـــع لإلبـــاغ الضريبـــي” يقصـــد بهـــذا المصطلـــح الحســـاب المملـــوك لواحـــد أو
أكث ــر م ــن األش ــخاص الخاضعي ــن لإلب ــاغ الضريب ــي أو بواس ــطة منش ــأة غي ــر مالي ــة جام ــدة عل ــى
أن يك ــون ب ــه واح ــد أو أكث ــر م ــن األش ــخاص المس ــؤولين بصفته ــم خاضعي ــن لإلب ــاغ الضريب ــي.

“Reportable Account” The term “Reportable Account” means an account held
by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more
Controlling Persons that is a Reportable Person.

“الس ــلطة الخاضع ــة لإلب ــاغ الضريب ــي” يقص ــد بالس ــلطة الخاضع ــة لإلب ــاغ الضريب ــي الس ــلطة
الملزم ــة بتقدي ــم معلوم ــات الحس ــاب المال ــي المطلوب ــة والمعرف ــة ف ــي القائم ــة المنش ــورة.

“Reportable Jurisdiction” A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which
an obligation to provide financial account information is in place and that is
identified in a published list.

“الشـــخص الخاضـــع لإلبـــاغ الضريبـــي” يقصـــد بـــه الفـــرد الخاضـــع للضريبـــة ضمـــن ســـلطة
ضريبي ــة خاض ــع لإلب ــاغ الضريب ــي بموج ــب قواني ــن الضرائ ــب المعم ــول به ــا ف ــي ه ــذه الس ــلطة.
يمك ــن لألف ــراد ذوي اإلقام ــة الضريبي ــة المزدوج ــة االعتم ــاد عل ــى القواع ــد الفاصل ــة المذك ــورة ف ــي
اتفاقي ــات الضرائ ــب (إن أمك ــن) لتحدي ــد إقامته ــا ألغ ــراض الضرائ ــب.

“Reportable Person”A Reportable Person is defined as an individual who is tax
resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of that jurisdiction. Dual
resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions
(if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining
their residence for tax purposes.

“رقـــم التعريـــف الضريبـــي (ويشـــمل المكافـــئ الضريبـــي)” رقـــم تعريـــف دافـــع الضريبـــة أو
المكافــئ الوظيفــي فــي حــال عــدم وجــود رقــم تعريــف ضريبــي .يتكــون رقــم التعريــف الضريبــي
مـــن مجموعـــة مميـــزة مـــن الحـــروف واألرقـــام التـــي تخصصهـــا الســـلطة لمصلحـــة األفـــراد أو
الش ــركات ،ويس ــتخدم ه ــذا الرق ــم لتعري ــف األف ــراد أو الش ــركات ألغ ــراض تطبي ــق قواني ــن الضرائ ــب
لتلـــك الســـلطة .يمكـــن االطـــاع علـــى المزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول أرقـــام التعريـــف الضريبـــي
المقبول ــة عل ــى بواب ــة التب ــادل التلقائ ــي للمعلوم ــات لمنظم ــة التع ــاون االقتص ــادي والتنمي ــة.

“TIN” (including “functional equivalent”) The term “TIN” means Taxpayer
Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN
is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an
individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes
of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable
TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal.

ال تص ــدر بع ــض الس ــلطات رق ــم تعري ــف ضريب ــي .وم ــع ذل ــك ،تس ــتخدم تل ــك الس ــلطات أرقام ــا
أخ ــرى ذات مس ــتوى س ــرية مماث ــل ومكاف ــئ لمس ــتوى التعري ــف (المكاف ــئ الوظيف ــي) .يتضم ــن
ه ــذا الن ــوع م ــن ه ــذا الرق ــم رق ــم التس ــجيل الخ ــاص باألف ــراد ورق ــم الضم ــان االجتماع ــي  /رق ــم
التأميـــن ورقـــم تعريـــف المواطـــن  /رقـــم التعريـــف الشـــخصي  /رمـــز الخدمـــة ورقـــم تســـجيل
المقيـــم..

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise
some other high integrity number with an equivalent level of identification (a
“functional equivalent”). Examples of that type of number include, for individuals,
a social security / insurance number, citizen / personal identification / service
code / number, and resident registration number.

)PERSONAL INFORMATION (MANDATORY

البيانات الشخصية (إلزامي)
مالحظة :إذا كن ــت مواطن ــً أمريكي ــً أو تخض ــع لضريب ــة اإلقام ــة ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة،
يرجـــى مـــلء نمـــوذج الضرائـــب المفروضـــة علـــى األربـــاح  W9أو تزويدنـــا بنمـــوذج W8
 BENوش ــهادة فق ــدان الجنس ــية
اآلنسة Ms. £

اسم صاحب الحساب
اإلسم األوسط

Note: If born in the USA or if US tax resident, Kindly complete W9 form OR
provide W8 BEN and Certiﬁcate of Loss of Nationality

السيدة Mrs. £

Name of Account Holder

السيد Mr. £

)Middle Name(s

اإلسم األول

First or Given Name

Town/City of Birth

بلد الميالد

Country of birth

اسم العائلة أو اللقب
(كما هو مثبت في جواز السفر)

قرية/مدينة الميالد

تاريخ الميالد (يوم/شهر/سنة)

Country

البلد

القرية/المدينة/المحافظة/
اإلقليم/الوالية

Town/City/Province/
County/State

)Date of Birth (dd/mm/yyyy

رقم المنزل/الشقة/الجناح/
الشارع (إن وجد)

House/Apartment/Suite
)Name/Number/Street (If any

Postal/Zip Code

Mailing address

عنوان المراسالت

”Note: To be filled only if different from “Current Residence Address

مالحظة :يرج ملء عنوان المراسالت اذا كان مختلفا عن “عنوان اإلقامة الحالي”
Country

البلد
الرقم/الرمز البريدي

)(As per passport

Current Residence Address

عنوان اإلقامة الحالي

الرقم/الرمز البريدي

)Family Name or Surname(s

القرية/المدينة/المحافظة/
اإلقليم/الوالية

Town/City/Province/
County/State

رقم المنزل/الشقة/الجناح/
الشارع (إن وجد)

House/Apartment/Suite
)Name/Number/Street (If any

Postal/Zip Code

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

المعلومات المتعلقة بـ ( FATCAإلزامي)

)FATCA RELATED INFORMATION (MANDATORY
State information with respect to citizenship and/ or TAX residence in the US.

يرجى تحديد المعلومات المتعلقة بالجنسية و /أو ضريبة اإلقامة في الواليات المتحدة األمريكية.

U.S Citizenship/ Residency

الجنسية /اإلقامة في الواليات المتحدة األمريكية

Please select one of the alternatives by ticking the appropriate box below:

يرجى إختيار إحدى الخيارات أدناه:
أن ــا أق ــر أنن ــي مواط ــن أمريك ــي /مقي ــم ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة /أحم ــل البطاق ــة
الخضـــراء للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة /أخضـــع لضريبـــة اإلقامـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة
األمريكي ــة وقم ــت بذك ــر الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة كإح ــدى ال ــدول ف ــي القس ــم الس ــابق( .إذا
قم ــت باإلختي ــار يرج ــى م ــلء نم ــوذج )W9

I hereby certify that I am a US national/ Resident of the USA/ Holder of
a US Green Card/ Tax Resident of US, and that I have stated U.S as one
of the countries in the previous section. (If selected please complete
)W9 form

£

I hereby certify that I am not a tax resident of the United States.

£

أنا أقر أنني ال أخضع لضريبة اإلقامة في الواليات المتحدة األمريكية.

)COUNTRY OF TAX RESIDENCE (MANDATORY

بلد/سلطة اإلقامة الضريبية (إلزامي)
يرج ــى اس ــتكمال الج ــدول التال ــي لتوضي ــح م ــا يل ــي )i( :مح ــل اإلقام ــة الضريبي ــة لصاح ــب الحس ــاب.
( )iiرقـــم التعريـــف الضريبـــي لصاحـــب الحســـاب فـــي كل بلد/ســـلطة خاضعـــة لإلبـــاغ الضريبـــي
المح ــدد .ف ــي ح ــال إص ــدار البلد/الس ــلطة رق ــم التعري ــف الضريب ــي ٬يتوج ــب تزويدن ــا بالرق ــم.

Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax
resident and (ii) the Account Holder TIN for each country/jurisdiction indicated.
If country issues TIN, TIN is required.

في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي يرجى كتابة السبب.

Taxpayer Identiﬁcation Number
(TIN) /Equivalent

Reason if unable obtain a TIN/Equivalent
سبب عدم توفر رقم التعريف الضريبي (/)TINما يعادله

رقم التعريف الضريبي (/)TINما يعادله

الســبب أ :البلد/الســلطة ال تصــدر رقــم التعريــف
الضريبي/مــا يعادلــه للمقيميــن فيهــا.

£

Reason A: Country does not issue TIN/
Equivalent

الســبب ب :صاحــب الحســاب غيــر قــادر علــى
الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبــي أو مــا
يعادلــه .يرجــى توضيــح الســبب:

£

Reason B: Unable to obtain TIN. Please
specify reason:

الســبب ج :الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبي
غيــر مطلوب

£

Reason C: No TIN required

الســبب أ :البلد/الســلطة ال تصــدر رقــم التعريــف
الضريبي/مــا يعادلــه للمقيميــن فيهــا.

£

Reason A: Country does not issue TIN/
Equivalent

£

Reason B: Unable to obtain TIN. Please
specify reason:

الســبب ج :الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبي
غيــر مطلوب

£

Reason C: No TIN required

الســبب أ :البلد/الســلطة ال تصــدر رقــم التعريــف
الضريبي/مــا يعادلــه للمقيميــن فيهــا.

£

Reason A: Country does not issue TIN/
Equivalent

الســبب ب :صاحــب الحســاب غيــر قــادر علــى
الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبــي أو مــا
يعادلــه .يرجــى توضيــح الســبب:

الســبب ب :صاحــب الحســاب غيــر قــادر علــى
الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبــي أو مــا
يعادلــه .يرجــى توضيــح الســبب:

الســبب ج :الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبي
غيــر مطلوب

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

If TIN is unavailable, please provide appropriate reason.

£

Reason B: Unable to obtain TIN. Please
specify reason:

£

Reason C: No TIN required
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Country of Tax Residence
بلد/سلطة اإلقامة الضريبية

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

)DECLARATION AND SIGNATURE (MANDATORY

اإلقرار والتوقيع (إلزامي)
قدمتهــا مشــمولة بجميــع األحــكام والشــروط التــي تحكــم
أتفهــم أن المعلومــات التــي
ُ
َّ
العالقــة بيــن صاحــب الحســاب وبنــك رأس الخيمــة الوطنــي (شــركة مســاهمة عامــة)
والتــي تحــدد كيفيــة اســتخدام بنــك رأس الخيمــة الوطنــي (شــركة مســاهمة عامــة)
ومشــاركتها للبيانــات التــي قدمتهــا.

I understand that the information supplied by me is covered by the full
provisions of the terms and conditions governing the Account Holder’s
relationship with The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) setting
out how The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) may use and
share the information supplied by me.

أقــر بجــواز اإلبــاغ عــن البيانــات المذكــورة فــي هــذا النمــوذج وبيانــات صاحــب الحســاب وأي
حساب/حســابات خاضعــة لإلبــاغ الضريبــي إلــى الســلطات ال ضريبيــة فــي البلــد /الســلطة
التــي يتبــع لهــا الحســاب (الحســابات) وتبادلهــا مــع الســلطات الضريبيــة لبلــد /ســلطة
أو بلــدان /ســلطات أخــرى يكــون الشــخص المســؤول مقيمــا بهــا ألغــراض الضريبــة وفقــا
لالتفاقيــات الدوليــة المنظمــة لتبــادل بيانــات الحســاب المالــي.

I acknowledge that the information contained in this form and information
regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be
provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this
account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another
country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account Holder
may be a tax resident pursuant to intergovernmental agreements to
exchange financial account information.

أقــر بموجبــه وأؤكــد أن المعلومــات المقدمــة أعــاه وفــي النمــوذج دبليــو /9دبليــو ( 8إن
انطبــق) صحيحــة ودقيقــة وكاملــة .وأفــوض بموجبــه بنــك رأس الخيمــة الوطنــي ش.م.ع
أو أي مــن شــركاته الفرعيــة أو الشــركات التابعــة لــه («راك بنــك») لإلفصــاح عــن جميــع
المعلومــات الموجــودة بحوزتــه بشــأني أو بشــأن أي مــن حســاباتي الحاليــة أو المســتقبلية
لــدى راك بنــك إلــى الســلطات الرقابيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و/أو أي ســلطات
رقابيــة أخــرى طبقً ــا لمــا يقتضيــه القانــون اإلماراتــي .وأتعهــد بإبــاغ راك بنــك علــى الفــور
كتابــةً عنــد حــدوث أي تغييــر فــي المعلومــات المقدمــة فــي هــذا اإلقــرار.

I hereby declare and confirm that the information provided above and
(if applicable) the W9/W8 Form is true, accurate and complete. I hereby
authorize The National Bank of Ras Al Khaimah P.S.C. or any of its
subsidiaries or affiliates (“RAKBANK”) to disclose all information it
holds about me or any of my current or future accounts with RAKBANK to
UAE regulatory authorities and/or with any other regulatory authorities
as required by UAE law. I undertake to promptly update RAKBANK in
writing as and when there is any change in information provided herein.

أقــر بأننــي صاحــب الحســاب (أو المفــوض بالتوقيــع نيابــةً عــن صاحــب الحســاب) فيمــا يتعلــق
بالحساب/الحســابات المتعلقــة بهــذا النموذج.

I certify that I am the Account Holder (or am authorised to sign for the
Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.

أقر بأن جميع األفادات المقدمة في هذا القرار صحيحة وكاملة على حد علمي.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best
of my knowledge and belief, correct and complete.

أتعهــد بــأن ُأبلــغ بنــك رأس الخيمــة الوطنيــة (شــركة مســاهمة عامــة) فــي غضــون 90
تغيــر فــي الظــروف التــي قــد تؤثــر علــى حالــة بلــد الضريبــة للشــخص الموضــح
يومــا بــأي ُّ
ضمنــة فــي هــذا النمــوذج
فــي هــذا النمــوذج أو التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم صحــة البيانــات ُ
الم َّ
أو اكتمالهــا .وأتعهــد -فــي حــال وجــود مثــل هــذا التغييــر -بتزويــد بنــك رأس الخيمــة
ـدث فــي غضــون
الوطنــي (شــركة مســاهمة عامــة) بنمــوذج إقــرار ضريبــي ذاتــي وإقــرار محـ َّ
 90يومــا مــن وقــوع هــذا التغييــر.

)I undertake to advise The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.
within 90 days of any change in circumstances which affects the tax
residency status of the individual identified in Part 1 of this form or
causes the information contained herein to become incorrect or
incomplete, and to provide The National Bank of Ras Al Khaimah
(P.S.C.) with a suitably updated self-certification and Declaration within
up to 90 days of such change in circumstances.

Signature:

التوقيع:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Full Name:

اإلسم الكامل:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)(Name as per Passport

(اإلسم كما هو مثبت في جواز السفر)

Date:

التاريخ:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note: If you are not the Account Holder, please indicate the capacity in which
you are signing the form. If signing under a power of attorney, please also attach
the power of attorney.

مالحظــة :إذا لــم تكــن صاحــب الحســاب ،يرجــى ذكــر صفتــك التــي تخــول لــك التوقيــع علــى هــذا
النمــوذج .فــي حــال التوقيــع بموجــب توكيــل ،فيرجــى إرفــاق هــذا التوكيــل.

PPS-01362/072022

)Capacity: (Self, Shareholder, POA, Guarantor

الصفة( :ذاتي ،مساهم ،توكيل ،ضامن)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بنك رأس الخيمة الوطـني (ش.م.ع”( ).البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

19/20

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.

Serial No.

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE.
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) (”البنـك“ أو ”راك بنـك“) بنـك تجـاري.ع.م.بنك رأس الخيمة الوطـني (ش
.منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

