
التاريـخ: 

بيانات العميل 

ا�سم احل�ساب:

رقم احل�ســاب

رقـم الهاتف اجلوال* 

* رقم الهاتف اجلوال كما هو مدوّن يف �شجالت ال�رشكة لدى البنك والذي ي�شار اإليه الحقاً برقم 

الهاتف اجلوال االأ�شا�شي

اإذا كـنت ترغـب فـي تغـيري رقــم الهـاتف اجلــوال يف �سـجالت البنـك، 
يرجـى اإرفــاق طلـب حتـديث التكلفة والتاأمني وال�شحن 

ت�شجيل اخلدمة امل�رشفية عرب اجلّوال

£��اأتفهم باأنه �سوف يتم تزويدي تلقائياً باخلدمة امل�رصفية عرب اجلوال على رقم 
الهاتف املتحرك املتوفر يف �سجالت البنك.

£��بالإ�سافة فاإين اأرغب يف التقدمي لت�سجيل اخلدمة امل�رصفية عرب اجلوال       
على رقم هاتفي املتحرك

قناة اخلدمة امل�رشفية عرب اجلوال 

حتميل تطبيقات اخلدمة امل�رشفية عرب اجلوال  £
بنك  راك  خدمة  على  احل�سول  الإنرتنت  خالل  من  لك  تتيح  قناة   اإنها 
الذكي.  املتحرك  هاتفك  اإلى  التطبيقات  وحتميل  اجلوال  عرب   امل�رصفية 
 ، املالئمة  املتحرك  الهاتف  اأجهزة  حول  والتعليمات  املعلومات  من   للمزيد 

www.rakbank.ae يرجى زيارة موقعنا
و/ اأو 

اخلدمات امل�رشفية عرب اجلوال  £
اأي هاتف   بوا�سطة  امل�رصفية  بنك  راك  بخدمة  الإت�سال  لك  تتيح  القناة  هذه 
متحرك يعمل ب�رصيحة اإت�سالت. يرجى الإت�سال على الرقم #169* من هاتفك 

املتحرك للح�سول على هذه اخلدمة.

معلومات عامة

��سـوف يتـم تزويـد اخلـدمات امل�رصفيـة عرب اجلـوال للمفـو�ض/للمفـو�سني  �•
بالتوقيـع فقـط

�سوف يتم تزويد اخلدمات امل�رصفية عرب اجلوال لـ: �•
رقم الهاتف اجلوال كما هو مدّون يف �سجالت ال�رصكة مع البنك  )1  

رقم هاتف جوال اإ�سايف ل�ساحب التوقيع  )2  
�اإذا كانـت اخلدمـة امل�رصفيـة عرب اجلوال متاحة لأي من اأرقام اجلوال املذكورة  �•
اأعاله، فاإنـه ل ميكـن تزويـد هذه اخلدمـة ب�سـكل اإ�سـايف لرقم الهـاتف اجلـوال 

هذا اأو جهاز الهاتف.
�بعد اإكمال عملية الت�سجيل بنجاح، �سوف يتم اإر�سال » كلمة ال�رص ملرة واحدة«  �•

لرقم الهاتف اجلوال الأ�سا�سي
�يف حالة اإختيار تطبيقات اخلدمة امل�رصفية عرب اجلوال، �سوف يتم اإر�سال ر�سالة  �•
ن�سية حتتوي على رابط لتحميل التطبيق. بعد حتميل التطبيق على الهاتف 
للدخول  ال�رص  )كلمة  امل�ستخدم  واإ�سم  ال�رص  كلمة  اإن�ساء  يجب  املتحرك 

وكلمة ال�رص اخلا�سة باملعاملة( من خالل اأول دخول اإلى هذا التطبيق.
�يف حالة اختيار اخلدمات امل�رصفية عرب اجلوال فقط، يجب اإن�ساء كلمة ال�رص  �•
وا�سم امل�ستخدم )كلمة ال�رص للدخول وكلمة ال�رص اخلا�سة باملعاملة( من خالل 

الت�سال بالرقم #169* للدخول لأول مرة على اخلدمة املذكورة.
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اخلدمة امل�رصفية عرب اجلوال لل�رصكات - طلب ت�سجيل
Mobile Banking – Application Form for Business Customers

Service request Number 

)ح�شاب امللكية الفردية فقط(

(Sole Proprietorship Account only)

Date:  

CUSTOMER DETAILS

Account Name:

Account Number 

Mobile Number*

Should you wish to change the Mobile Number in Bank’s record, 

kindly submit CIF Update Form

MOBILE BANKING REGISTRATION

£��I understand that by default Mobile Banking Service will be 

provided on my Mobile Number as per Bank records

£��I wish to apply for Mobile Banking Registration on the additional 

mobile number 

MOBILE BANKING CHANNEL

£�Mobile Banking Application

This is an Online channel that allows to connect with RAKBANK Mobile 

Banking through RAKBANK applications downloaded on smart phones. 

For more information on mobile banking, please visit our website www.

rakbank.ae

AND / OR 

£�Mobile Banking Services
This channel allows to connect with RAKBANK Mobile Banking using 
any cell phone supported with the ETISALAT Service Provider.
Please dial *169# on your Mobile to access this service.

GENERAL INFORMATION

•	 Mobile	Banking	will	be	given	to	Authorised	Signatory	(ies)	only
•	 Mobile	Banking	will	be	provided	to:
	 1)	 	Mobile	Number	as	mentioned	 in	the	company’s	 record	with	

the Bank
	 2)	 One	additional	mobile	number	of	the	signatory				
•	 	If	Mobile	Banking	Access	 is	 already	provided	 to	any	of	 the	above	

mobile number then additional access to this mobile number or 
phone device cannot be provided.

•	 	Upon	successful	registration,	a	‘One	Time	Password’	will	be	sent	to	
the primary mobile number

•	 	If	Mobile	Banking	Application	is	selected,	a	SMS	link	will	be	sent	for	
downloading the application. Once the application is downloaded 
on	the	Mobile	Phone,	User	ID	and	Passwords	(Login	Password	and	
Transaction	Password)	need	to	be	created	during	first	time	login	to	
the application.

•	 	If	 only	 Mobile	 Banking	 Services	 has	 been	 selected,	 User	 ID	 &	
Passwords	 (Login	Password	and	Transaction	Password)	need	to	be	
created	by	dialling	*169#	during	first	time	login	to	the	service.

* Mobile Number as mentioned in the company’s record with
the Bank and hereafter referred as Primary Mobile Number



تفوي�ض واإقرار 

امل�رصفية  اخلدمة   ل�ستعمال  بطلب  اأتقدم/نتقدم  الوثيقة  هذه   مبوجب 
عرب اجلوال والتي يتم توفريها من بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع( )البنك( 
اأتعهد واأقر/نتعهد ونقر باأن كافة املعلومات املقدمة من  من وقت لآخر. 
كافة  من  وحقيقية  ومكتملة  �سحيحة  معلومات  هي  جانبي/جانبنا 
اجلوانب. واأوافق/نوافق على ال�رصوط والأحكام التي حتكم اخلدمة امل�رصفية 
للخدمة  اإ�ستخدامي/ا�ستخدامنا  حتكم  �سوف  بدورها  والتي  اجلوال  عرب 
اإ�ستلمت/  قد  باأنني/باأننا  ونوؤكد  واأوؤكد/نقر  اأقر  اجلوال.  عرب  امل�رصفية 
ا�ستلمنا و قراأت وفهمت/وقراأنا فهمنا، وقبلت/ وقبلنا ال�رصوط والأحكام 

التي حتكم اخلدمة امل�رصفية عرب اجلوال.

 واإنني اأدرك/اإننا ندرك باأنه اإذا مت ت�سجيل اخلدمة امل�رصفية عرب اجلوال بنجاح، 
باأنه  واأوافق/نوافق  بالرقم،  حمدد  متحرك  هاتف  يف  تفعيلها  يتم  �سوف 
باإبالغ البنك  اأقوم/نقوم  اأقوم بتغيري جهاز الهاتف املتحرك �سوف  عندما 
لتعطيل اخلدمة من ذلك اجلهاز واأ�رصع/ن�رصع يف اإجراءات الت�سجيل لطلب 
واملخاطرة  امل�سوؤولية  حتّمل  على  اأوافق/نوافق  اجلديد.  اجلهاز  على  اخلدمة 
اآخر غري  امل�ستخدم لطرف  واإ�سم  ال�رص  اإف�ساحي لكلمة  كاملة يف حالة 

م�رصح له.
لتفعيل  البنك  واأفو�ض/نفو�ض  تعليماتنا  تعليماتي/ن�سدر  اأ�سدر   وبذلك، 
تعليماتي/تعمليماتنا املتعلقة باخلدمة امل�رصفية عرب اجلوال وي�سمل ذلك 
ولكن لي�ض ح�رصا على حتويل الأموال )يخ�سع ذلك لل�سقف الذي يحدده 
لدى  ح�ساباتنا/بطاقاتنا  ح�ساباتي/بطاقاتي،  من  لآخر(  وقت  من  البنك 
البنك وذلك وفقا للإجراءات الواردة يف ال�رصوط والأحكام التي حتكم اخلدمة 

امل�رصفية عرب اجلوال ) وتعديالتها من وقت لآخر(.

اأقر واأوؤكد باأن الهاتف اجلوال باإ�سمي كمفو�ض بالتوقيع عن احل�ساب ح�سب 
حال  يف  خطياً  البنك  اعالم  على  واأوافق  للبنك.  املقدم  التوقيع  تفوي�ض 
اأو  اأعاله  اأي تغيري يف رقم اجلوال والرقم ال�سايف املقدم يف الطلب  وجود 

اجلهاز اجلوال.

ا�سم املفو�ض بالتوقيع _________________________ Authorised Signatory Name  __________________________________ Signatureالتوقيع

وقد  التوقيعات  على  بالتدقيق  يقوم  �سوف  البنك  باأن  العلم  يرجى  ملحوظة: 

املخولني  تفوي�ض و�سالحية  تثبت  التي  املوؤيدة  امل�ستندات  املزيد من  اإبراز  يطلب 
للتوقيع نيابة عني.

BANK USE ONLY 

Branch COPS Clerk COPS Officer
CIF ID
Customer is Business customer
Primary Mobile Number is as per Bank’s records
For	‘Mobile	Banking	Service’,	customer	has	Etisalat connection
Signature	Verified
Name/Code of the Person verifying Signature
Signed by any one authorised signatory of the account

REMARKS
  

MANDATE AND DECLARATION

I/We hereby apply for Mobile Banking access as made available to 
me/us from time to time by The National Bank of Ras Al-Khaimah 
(P.S.C)	(the	“Bank”).	I/We	declare	and	confirm	that	all	the	information	
provided by me/us is true, accurate and complete in all respects. I/
We acknowledge the Terms and Conditions governing Mobile Banking 
Services, which shall govern my/our use of Mobile banking services. 
I/We	 declare	 and	 confirm	 to	 have	 read,	 understood,	 accepted	 and	
received the Terms and Conditions governing Mobile Banking Services.

I/We am aware that the Mobile Banking Services, if successfully registered, 
will	be	on	 the	specific	mobile	device	 identified	with	 the	number	and	
as and when the mobile device is changed, I/we shall approach the 
Bank to deactivate Mobile Banking from existing mobile device and 
initiate registration formalities for the new mobile device. I/We agree 
that	the	risk	and	liability	for	disclosure	of	the	User	ID	or	Password	to	an	
unauthorised third party shall be fully borne by me/us.

I/We hereby instruct and authorise the Bank to action the instructions 
received from me/us an authorised user through Mobile Banking, 
including	 but	 not	 limited	 to	 the	 transfer	 of	 funds	 (subject	 to	 the	
limits	as	may	be	 imposed	by	the	Bank	from	time	to	time)	from	my/
our Accounts/Cards with the Bank in accordance with the procedures 
stipulated	in	the	Terms	and	Conditions	governing	Mobile	Banking	(as	
amended	from	time	to	time).

I/We	declare	and	confirm	 that,	 the	Mobile	 is	 under	my	name	as	 an	
authorised signatory of the account as per the account signing 
mandate provided to the Bank. I agree to notify the Bank in writing 
whenever there is any change in the Mobile Number, additional 
number provided in the application above or the Mobile Device.

Note: Please note that the Bank will verify the signature and may 
request to produce any additional documents to evidence appropriate 
power or authority of the signatories to sign on my/our behalf.


