
 Date *: _______/________/____________
  dd mm yyyy

Account Name*  

Account Number*  

RAKBANK Reference Number*  

Invoice Number*  Date: _______/________/____________
    dd mm yyyy

Bill Amount*

   
 Currency Amount in Figures Amount in Words

Issuing Bank*

Name 

Address 

City/State  City/State 

Letter of Credit*

 Date: _______/________/____________
Reference Number  dd mm yyyy

Letter of Credit Amount*   
 Currency Amount in Figures Amount in Words

PLEASE FILL THE BELOW FORM IN ENGLISH

يرجى تعبئة النموذج التايل باللغة الإجنليزية التاريخ*:

التاريخ:

التاريخ:

رقم الفاتورة*  

يوم

يوم

يوم

�شهر 

�شهر 

الرقم املرجعي �شهر 

العملة املبلغ بالأرقام املبلغ باحلروف

�شنة

�شنة

�شنة

Applicant Declaration and Terms and Conditions

I/We:
a.  agree that all the documents Bill of Exchange, Invoice, Bills of Lading/Airway Bill, Takaful/Insurance, Packing List etc. 

submitted in accordance with the Letter of Credit are complete, up to date and accurate;
b.  undertake to assign the proceeds of the Letter of Credit to RAKBANK and/or endorse the Bill of Exchange in favour of 

RAKBANK at the date of signing this application as security against all payment obligation under the Murabaha financing 
facility against confirmed documentary credit;

c.  agree that if any amounts due and payable under the murabaha facility agreement has not been received from the 
Issuer on Due Date mentioned above (the “Payment Date”), to:

 a.  immediately pay the outstanding amounts under the abovementioned Murabaha financing facility to RAKBANK; and
 b.  pay late payment charges (which shall be donated to charity by the Bank after deduction of actual costs incurred as 

a result of delay or default) at a rate of two per cent 2% above the profit rate under the abovementioned Murabaha 
financing facility calculated from the Payment Date until the payment is made to RAKBANK under the Murabaha 
financing facility which shall be calculated on the basis of a 360-day year for actual days elapsed;  

d.  agree that RAKBANK is irrevocably authorised to debit any of my/our above-mentioned account or any other account 
held with RAKBANK with an amount equal to the outstanding amounts under the Murabaha financing facility; and

e.  agree that this Application shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of Ras 
Al-Khaimah and the applicable federal laws of the United Arab Emirates and we hereby submit to the non-exclusive 
jurisdiction of the Courts of the Emirate of Ras Al-Khaimah and the Federal Courts of the United Arab Emirates.

اإقرار مقدم الطلب وال�رشوط والأحكام

اأنا / نحن:

التاأمني  التكافل/  اجلوي،  ال�شحن  ال�شحن / م�شتند  ووثائق  والفاتورة  الكمبيالة  اأن م�شتندات  نوافق على  1.  اأوافق / 

وقائمة التعبئة وخالفه، املقدمة وفقاً خلطاب العتماد كاملة وحديثة و�شحيحة؛

2.  اأتعهد / نتعهد بالتنازل عن عائدات خطاب العتماد اإىل بنك راأ�س اخليمة الوطني يف تاريخ توقيع هذا الطلب على 

�شبيل ال�شمان جلميع التزامات الدفع مبوجب ت�شهيل متويل املرابحة مقابل العتماد امل�شتندي املوؤكد؛

3.  اأوافق / نوافق على اأنه يف حالة عدم ا�شتالم اأي مبالغ م�شتحقة ومطلوبة الدفع مبوجب اتفاقية ت�شهيل املرابحة من 

امل�شدر يف تاريخ ال�شتحقاق املذكور اأعاله، )»تاريخ الدفع«(، فاإنني / اإننا �شوف:

1.  اأدفع / ندفع فوراً املبالغ امل�شتحقة مبوجب ت�شهيل متويل املرابحة �شالف الذكر اإىل بنك راأ�س اخليمة الوطني؛ و  

2.  اأدفع / ندفع ر�شوم التاأخر يف ال�شداد )التي �شيتربع بها البنك يف الأعمال اخلريية بعد خ�شم التكاليف الفعلية   

التي تكبدها البنك نتيجًة للتاأخر اأو التخلف عن الدفع( بن�شبة 2% فوق �شعر الربح مبوجب ت�شهيل متويل املرابحة 

�شالف الذكر املح�شوب من تاريخ الدفع وحتى الدفع الفعلي اإىل بنك راأ�س اخليمة الوطني مبوجب ت�شهيل متويل 

املرابحة، والذي يتم احت�شابه على اأ�شا�س 360 يوم يف ال�شنة لالأيام الفعلية التي انق�شت؛ 

4.  اأوافق / نوافق على تفوي�س بنك راأ�س اخليمة الوطني ب�شكٍل نهائي باخل�شم من اأي من ح�شاباتي / ح�شاباتنا املذكورة 

متويل  ت�شهيل  مبوجب  امل�شتحقة  للمبالغ  م�شاوياً  مبلغاً  الوطني  اخليمة  راأ�س  لبنك  مملوك  اآخر  ح�شاب  اأي  اأو  اأعاله 

املرابحة؛ و

5.  اأوافق / نوافق على اأن هذا الطلب يخ�شع ويف�رس وفقاً لقوانني اإمارة راأ�س اخليمة والقوانني الحتادية ال�شارية لدولة 

واملحاكم  اخليمة  راأ�س  اإمارة  ملحاكم  احل�رسي  غري  الق�شائي  لالخت�شا�س  مبوجبه  ونخ�شع  املتحدة،  العربية  الإمارات 

الحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

Applicant Signature(s)with Company Stamp* توقيع )توقيعات( مقدم الطلب وختم ال�رشكة *

العملة املبلغ بالأرقام املبلغ باحلروف

Mandatory Fields** حقول اإلزامية

Branches/Front Office Tracking Reference Trade Finance

£ CSV 

Name Employee ID Sign

الفروع/املكتب الرئي�شي مرجع التعقبرقم التعريف باملوظفالتوقيع متويل جتاري ال�شم

For Bank Use Only ل�ستخدام البنك

Enclosuresاملرفقات 

Schedule 1: Form of Promise to Purchaseاجلدول 1: منوذج تعهد ال�رساء 

Schedule 2: Form Of Offer Noticeاجلدول 2: منوذج اإخطار العر�س 

Schedule 3: Form Of Acceptance Noticeاجلدول 3: منوذج اإخطار القبول 

ا�شم احل�شاب*

رقم احل�شاب* 

الرقم املرجعي لبنك راأ�س اخليمة الوطني*

مبلغ الفاتورة*

البنك امل�سدر *

ال�شم

العنوان

املدينة/الولية الدولة 

خطاب العتماد*

مبلغ خطاب العتماد*

Application for Murabaha Financing Against Export Letter of Credit 
طلب متويل مرابحة مقابل خطاب اعتماد م�شتندي ل�شادرات



SCHEDULE 1
Form of Promise to Purchase

We refer to the master murabaha agreement between National 
Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) - Islamic Banking Division  (RAKislamic)  
and ourselves (the “Murabaha Agreement”). Unless otherwise defined, terms defined 
in the Murabaha Agreement shall have the same meanings herein. 

We hereby undertake to purchase the Commodities from you pursuant to a 
Murabaha Contract to be entered into in accordance with Clauses 2.5 (Transaction 
Details), 2.7 (Acceptance Notice) and 2.8 (Completion of Murabaha Contract) of the 
Murabaha Agreement.

We acknowledge that you will purchase the Commodities in reliance upon such 
undertaking and that you may incur losses, damages and other liabilities if we fail 
to purchase such Commodities from you in accordance with the Murabaha Contract 
and we undertake to indemnify you against any such losses, damages and other 
liabilities pursuant to Clause 10.4 (Indemnity).

Pursuant to Clause 5 of the Murabaha Agreement, we also undertake to grant the 
Security over and assign the proceeds of the instruments issued in favor of and 
endorsed by the Customer as set out and attached (the “Instruments”) prior to 
each Murabaha Transaction taking place pursuant to the duly completed Murabaha 
Contract. 

We hereby undertake to assign the proceeds of, or otherwise endorse all the 
Instruments to you and that you have full recourse against the same in case of 
occurrence of an Event of Default. 

___________________________________________________________________ 
Authorised signatory for the Customer

امللحق 1

تعهد ال�رشاء

بالإ�شارة اإىل اتفاقية املرابحة الرئي�شية املربمة بيننا وبني بنك راأ�س اخليمة الوطني 

)»اتفاقية  الإ�شالمي«(   )»راك  ال�شالمية  امل�رسفية  اخلدمات  ق�شم  )�س.م.ع(، 

املرابحة  اتفاقية  املعرفة يف  للكلمات  يكون  ذلك،  يُحدد خالف  ما مل  املرابحة«(، 

نف�س املعاين هنا.

نتعهد مبوجبه ب�رساء ال�شلع منكم مبوجب عقد مرابحة املقرر اإبرامها وفقاً للبند 

اتفاقية  )اإمتام   8-2 والبند  القبول(  )اإخطار   7-2 والبند  املعاملة(  )تفا�شيل   5-2

املرابحة( من اتفاقية املرابحة.

ونقر باأنكم �شوف ت�شرتون ال�شلع بالعتماد على هذا التعهد واأنكم قد تتحملون 

لتفاقية  وفقاً  منكم  ال�شلع  تلك  ن�شرتي  مل  اإن  اأخرى  والتزامات  واأ�رسار  خ�شائر 

املرابحة واإننا نتعهد بتعوي�شكم �شد اأي من هذه اخل�شائر اأو الأ�رسار اأو اللتزامات 

الأخرى مبوجب البند 10-4 )التعوي�س(.

ووفقاً للبند 5 من اتفاقية املرابحة، فاإننا نتعهد مبنحكم ال�شمان على وبالتنازل 

النحو  العميل على  بوا�شطة  ال�شادرة ل�شالح وامل�شدقة  ال�شندات  عن عائدات 

الوارد يف واملرفق )»ال�شندات«( قبل اإبرام اأي معاملة مرابحة مبوجب عقد مرابحة 

ح�شب الأ�شول.

ونتعهد مبوجبه بالتنازل عن عائدات اأو التظهري بخالف ذلك على كافة ال�شندات 

املقدمة لكم واأن لديكم حق الرجوع الكامل �شدها يف حالة وقوع اأي حالة تق�شري.

__________________________________________________________________

املفو�س بالتوقيع عن العميل



نوع ال�شند ك�شمان

Type of Instrument 
as Security

الكمية واملوا�شفات 

العامة لل�شلع

Quantity and 
General Description 

of Commodities: 

�شعر التكلفة

Cost Price

ربح املرابحة على اأ�شا�س 

املعادلة املعرو�شة يف 

التفاقية الرئي�شية:

Murabaha Profit based on 
the formula provided in 
the Master Agreement:

 �شعر �رساء

املرابحة

Murabaha 
Purchase 

Price:

تاريخ الدفع:

Payment Date:

تاريخ الت�شليم

Delivery Date

      
الت�شليم الفوري

Spot delivery

      
الت�شليم الفوري

Spot delivery

      
الت�شليم الفوري

Spot delivery

      
الت�شليم الفوري

Spot delivery

      
الت�شليم الفوري

Spot delivery

      
الت�شليم الفوري

Spot delivery

For Bank Use Only

SCHEDULE 2
Form Of Offer Notice

Date: ______________________________________________________________

From: National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) - Islamic Banking Division 

To: _______________________________________________________  (Customer)

Master Murabaha Agreement (the “Murabaha Agreement”)

1.   We refer to the above Murabaha Agreement (expressions defined in which have 
the same meanings herein), the Application Form and the Promise to Purchase.

2.   We hereby offer to sell to you the Commodities we have purchased from the 
Supplier, and request you to provide the following instruments as Security, on the 
terms set out below:

3.   The Commodities will be sold to you by us without any representation or warranty 
and any representation or warranty is expressly excluded to the extent permitted 
by law.

4.  If you accept this offer, please send us a duly executed copy of the Acceptance 
Notice.

5.  This letter is governed by UAE law.

Yours faithfully

___________________________________________________________________ 
Authorized signatory for National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) -
Islamic Banking Division

ل�ستخدام البنك

امللحق 2

منوذج اإخطار العر�ض

التاريخ: ____________________________________________________________

من: بنك راأ�س اخليمة الوطني-ق�شم اخلدمات امل�رسفية الإ�شالمية )راك الإ�شالمي(

اإىل: ______________________________________________________ )العميل(

اتفاقية املرابحة الرئي�شية )»اتفاقية املرابحة«(

نف�س  فيها  املعرفة  للم�شطلحات  )يكون  اأعاله  املرابحة  اتفاقية  اإىل  1.  ن�شري 
املعاين يف هذه الوثيقة( ومنوذج الطلب وتعهد ال�رساء.

2.  نعر�س عليكم مبوجبه اأن نبيع لكم ال�شلع التي قمنا ب�رسائها من املورد ونطلب 
منكم توفري ال�شندات التالية ك�شمان، مبوجب ال�رسوط الواردة فيما يلي:

3.  �شنقوم ببيع ال�شلع اإليكم دون اأي اإقرار اأو �شمان واأي اإقرار اأو �شمان م�شتثنى 
�رساحة بالقدر الذي ي�شمح القانون.

اإر�شال ن�شخة موقعة ح�شب الأ�شول من  4.  يف حالة قبول هذا العر�س، برجاء 
اإخطار القبول اإلينا.

5.  يخ�شع هذا اخلطاب للقانون الإماراتي.

وتف�شلوا بقبول وافر الحرتام والتقدير

__________________________________________________________________
املفو�س بالتوقيع عن بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع( –

ق�شم اخلدمات امل�رسفية الإ�شالمية



SCHEDULE 3
Form Of Acceptance Notice

Date: ______________________________________________________________

From: _____________________________________________________ (Customer) 

To: National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) -Islamic Banking Division (RAKislamic) 

Master Murabaha Agreement (the “Murabaha Agreement”) and Offer Notice

1.   We refer to the Murabaha Agreement (expressions defined in which have the 

same meanings herein) and the Offer Notice issued by you pursuant thereto.

2.   We hereby accept your offer to sell the Commodities to us and hereby conclude 

with you a Murabaha Contract, upon the terms set out in your Offer Notice.

3.   We irrevocably and unconditionally confirm that the Commodities are sold by you 

to us without any representation or warranty and any representation or warranty 

is expressly excluded to the extent permitted by law.

4.   We hereby acknowledge receipt of the constructive possession 

of the Commodities and confirm that the delivery charges for 

physical delivery of the Commodities shall be AED 0 and payable  

on ______________________ (due date of the finance).

5.   We hereby represent that no Default has occurred or is continuing and each 

representation contained in Clause 7 of Murabaha Agreement is true as of the date 

hereof and shall continue to be true on the proposed Murabaha Conclusion Date.

6.   We hereby acknowledge that constructive delivery of the Commodities will be 

effected by RAKBANK as a result of the Murabaha Contract and that the physical 

delivery of the Commodities on the Delivery Date specified above shall incur a 

charge (to be notified to you in due course).

7. This letter is governed by UAE law.

Yours faithfully

___________________________________________________________________

Authorized signatory for the Customer

امللحق 3

منوذج اإخطار القبول

التاريخ: ____________________________________________________________

من:  _______________________________________________________ (العميل(

اإىل: بنك راأ�س اخليمة الوطني–ق�شم اخلدمات امل�رسفية الإ�شالمية

)راك الإ�شالمي(

اتفاقية املرابحة الرئي�شية )»اتفاقية املرابحة«( واإخطار العر�س

ن�شري اإىل اتفاقية املرابحة )يكون للم�شطلحات املعرفة فيه نف�س املعاين يف   .1

هذه الوثيقة( واإخطار العر�س ال�شادر مبوجبها.

2.  نقبل عر�شكم مبوجبه ببيع ال�شلع اإلينا ونربم مبوجبه معكم اتفاقية مرابحة 

وفق ال�رسوط الواردة يف اإخطار العر�س اخلا�س بكم.

3.  ونقر ب�شكل نهائي ودون قيد اأو �رسط اأن ال�شلع قد مت بيعها اإلينا بوا�شطتكم 

دون اأي اإقرار اأو �شمان اأو اأي اإقرار اأو �شمان م�شتثنى �رساحة بالقدر الذي ي�شمح 

به القانون.

م�شاريف  اأن  ونقر  لل�شلع  ال�شمنية  امللكية  ا�شتالم  مبوجبه  4.  نقر 

اإماراتي درهم  �شفر   هي  لل�شلع  الفعلي  الت�شليم  بخ�شو�س   الت�شليم 

  واأنها واجبة ال�شداد يف ___________________ )تاريخ ا�شتحقاق التمويل(.

5.  نقر مبوجبه عدم وقوع اأي حالة تق�شري اأو ا�شتمرار اأي حالة تق�شري واأن كل اإقرار 

وارد يف البند 7 من اتفاقية املرابحة �شحيح كما يف تاريخه ويظل �شحيحاً يف 

التاريخ املقرتح لإبرام املرابحة.

نتيجة  بنك  راك  مبعرفة  �شيتم  لل�شلع  ال�شمني  الت�شليم  اأن  مبوجبه  6.  نقر 

اتفاقية املرابحة واأن الت�شليم الفعلي لل�شلع يف تاريخ الت�شليم املحدد اأعاله 

�شيكون مقابل ر�شوم )يتم حتديد هذه الر�شوم يف حينه(.

يخ�شع هذا اخلطاب للقانون الإماراتي.  .7

وتف�شلوا بقبول وافر الحرتام والتقدير،

__________________________________________________________________

املفو�س بالتوقيع عن العميل

D D  /  M M  /  Y Y Y Y

D D  /  M M  /  Y Y Y Y

�شنـة  / �شهـر   / يــوم 

�شنـة  / �شهـر   / يــوم 
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