نمــــوذج طلــــب قــرض عقـــاري

Mortgage Loan 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

نمــوذج طلـب قـــرض عقـــاري

Mortgage Loan Application Form
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Serial No.
)رقم طلب القرض (الستعمال البنك فقط

LAF No (for Bank use only) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Product ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

المنتج

PRIMARY APPLICANT

مقدم الطلب الرئيسي

Do you require any special assistance during your relationship with the Bank?

تحتاج إلى أي دعم خاص خالل عالقتكم مع البنك؟

£ YES
£ NO
If yes, please select one of the reasons:

 نعم£
 ال£
: يرجى تحديد أحد هذه األسباب،إذا كانت اإلجابة بنعم

£ People of Determination

 أصحاب الهمم£

£ Others, please specify ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  يرجى التحديد، آخرى£
Are you an existing customer?*

£ YES

£ NO

*هل أنت عميل حالي؟

 نعم£

 ال£

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

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

MY PERSONAL INFORMATION

بياناتي الشخصية

Full Name as per passport*E
£ Mr.

£ Ms.*

*االسم بالكامل حسب جواز السفر

E

* السيدة£

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E

Date of birth*

E

D

D

M

M

Y

Y

Y

E

 السيد£
*تاريخ الميالد

E

Y

Passport No.*E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E*رقم جواز السفر
Expiry Date*E

D

D

M

M

Y

Y

Y

E

Y

Emirates ID *E

E

Expiry Date*E

D

D

M

M

Y

Y

Y

*تاريخ اإلنتهاء

*رقم الهوية اإلمارتية
*تاريخ اإلنتهاء

E

Y

Are you a US citizen / US Green Card holder / US Resident?*

YES £ نعم

NO £ ال

Are you required to pay taxes in the US?*

YES £ نعم

NO £ ال

Do you have a US Social Security Number (SS)?*

*هل يتطلب منك دفع أي ضرائب في أمريكا؟

YES £ نعم

NO £ ال

*هل لديك رقم تأمين إجتماعي في الواليات المتحدة األمريكية؟

* مقيم بالواليات المتحدة األمريكية؟/» تحمل بطاقة «جرين كارد/هل أنت مواطن أمريكي

If yes, please provide the SS number ��������������������������������������������������������������������������������  يرجى تقديم رقم التأمين اإلجتماعي،إذا كانت اإلجابة نعم
Gender*

*الجنس

£ Male £ Female

Marital Status *

Mother’s Maiden Name*

*الحالة اإلجتماعية

£ Married £ Single £ Other

 أنثى£  ذكر£

____________________

 أخرى£  أعزب£  متزوج£
*دولة السكن

Country of Residence *

*اسم األم قبل الزواج

_____________________________________________________________________________________

£ UAE

Since

____________________

منذ

 اإلمارات£

£ Other

Specify

____________________

حدد

 أخرى£

MY EMPLOYMENT AND INCOME DETAILS

تفاصيل العمل والدخل الخاص بي
		 أجر شهری£

			
*نوع الوظيفة

			£ Other ����������������������������������������������������������������������������������  أخرى£

			

Employment status*		

		
*الحالة الوظيفية

Employment type*		

£ Salaried		

£ Self-Employed

£ Full time		

 عمل خاص£

£ Part time

		 دوام كامل£

 دوام جزئي£

			£ Contract

			

 عقد£

إذا كنت موظف براتب

IF SALARIED
Designation*

Company Name*

*المنصب

Department
Emirate of work*

Y

Date of Joining Current Employer
Confirmed employee 		

D

£ Yes

D

M

الرقم الوظيفي

Head office Emirate*

*إمارة العمل

Total years of employment

*إسم الشركة

Employee No.

القسم

*إمارة المكتب الرئيسي

Y

M

إجمالي سنوات العمل
Y

Y

Y

Y

تاريخ اإللتحاق بالعمل الحالي

£ No

 ال£

Previous Employer in UAE
Date of Joining
Previous Employer*

D

 نعم£ موظف ثابت

صاحب العمل السابق في دولة اإلمارات
D

M

M

Y

Basic Monthly Salary/Income*

Y

Y

Y

تاريخ اإللتحاق
*بالعمل السابق

*الدخل األساسي الشهري/الراتب

Date of Leaving
Previous Employer*
Gross Salary (AED)

* Mandatory Fields for NEW customers only
*E Mandatory for ALL customers (existing and new)
*1 Mandatory 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.

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

تاريخ مغادرة
*العمل السابق

)الراتب اإلجمالي (بالدرهم اإلماراتي
* حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
) حقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجددE*
 حقول إلزامية للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات1*
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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.

Duration of banking relationship

مدة العالقة المصرفية

D

D

تاريخ الراتب الشهري

Salary date each month

تحويل الراتب إلى البنك

ال No £

نعم Yes £

Salary transfer to bank

بدل السكن مقدم من صاحب العمل

ال No £

نعم Yes £

Accommodation provided by employer

IF SELF EMPLOYED

إذا كنت صاحب عمل خاص

*Name of Business

إسم الشركة*

)RAKBANK Account number of company (if available

رقم حساب الشركة في راك بنك (إن وجد)
*Designation

المنصب *

* Head office Emirates

إمارة المكتب الرئيسي*

تاريخ بدء إدارة  /إمتالك العمل*

Y

Y

Y

Y

M

M

D

D

*Business start date
*Emirate of work

إمارة العمل*

إجمالي الدخل خالل الـ  3سنوات السابقة (درهم باآلالف) *

Turnover for Last 3 Years (AED in ‘000) *E

E

السنة الثانية ��������������������������������� Year 2

السنة الثالثة ��������������������������������� Year 3

السنة األولى ���������������������������������

الربح الصافي خالل  3سنوات السابقة (درهم باآلالف) *

Year 1

* )Net Profit for Last 3 Years (AED in ‘000

E

E

السنة الثانية ��������������������������������� Year 2

السنة الثالثة ��������������������������������� Year 3

السنة األولى ��������������������������������� Year 1
Note: All Amounts to be provided in AED.

مالحظة :يجب ذكر جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي.

االلتزامات في البنوك األخرى

LIABILITIES WITH OTHER BANKS

القسط الشهري

القيمة المتبقية

رقم الحساب

اسم البنك

Monthly Installment

Outstanding

A/C. No.

Bank Name
قرض عقاري
Mortgage Loan
قرض شخصي
Personal Loan
قرض سيارة
Auto Loan
قروض أخرى
Other Loans
سحب على المكشوف
Overdraft
بطاقة اإلئتمان 1
Credit card - 1
بطاقة اإلئتمان 2
Credit card - 2
بطاقة اإلئتمان 3
Credit card - 3
اإللتزامات األخرى
Other Liabilities
مجموع اإللتزامات
Total Liabilities

إقرار العميل المتعلق بأسلوب حياة العميل*

CUSTOMER LIFESTYLE DECLARATION*E

E

I confirm the following information is correct and true:

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

* Mandatory Fields for NEW customers only
)*E Mandatory for ALL customers (existing and new
*1 Mandatory for Non-UAE National customers only

* حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
* Eحقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجدد)
* 1حقول إلزامية للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات

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.

قيمة راتبي الشهري

My Monthly Salary

إجمالي دخل األسرة

Total Household Income
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.

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

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 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 information 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.

عنواني

MY ADDRESS

		
عنوان البريد المفضل*

 £السكن		

£ Office

 £العمل

عنوان العمل

Office address

عنوان السكن*

رقم المكتب /المحل*

*Office/ Shop No.

رقم الشقة /الفيال*

*Building/ Villa Name

اسم المبنى /الفيال*

*Current residence address

E

E

*Flat/ Villa No.
*Building/ Villa Name

اسم المبنى /الفيال*

*Street/ Location

اسم الشارع /الموقع*

£ Residence

*Preferred mailing address

*Street/ Location

اسم الشارع /الموقع*

أقرب معلم بارز

Nearest Landmark

أقرب معلم بارز

Nearest Landmark

صندوق البريد*

*P.O.Box

صندوق البريد*

*P.O.Box

*Emirate/ City

اإلمارة /المدينة*

نوع السكن

اإلمارة /المدينة*

*Country

الدولة*
 £ملك

 £إيجار

			

Residence type £ Owned £ Rented £ Provided by Employer

__________________________________________________________________________ £ Other

Home country address *1

عنوان السكن في الوطن األم *

1

اسم المبنى /الفيال*
الرمز البريدي
المدينة*
فئة السكن*

*Building/ Villa Name
ZIP/ PIN Code

رقم الشقة /الفيال
اسم الشارع /الموقع*

*City
*Residence type

أقرب معلم بارز
الدولة*

Flat/ Villa No.
*Street/ Location
Nearest Landmark
*Country

* Mandatory Fields for NEW customers only
)*E Mandatory for ALL customers (existing and new
*1 Mandatory for Non-UAE National customers only

* حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
* Eحقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجدد)
* 1حقول إلزامية للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات

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

*Country

الدولة*

 £مقدم من طرف صاحب العمل
 £أخرى

*Emirate/ City
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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.

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

*1 الجوال
رقم
ّ

E

Residence
contact No.

Country Code

Number

Country Code

Number

هاتف السكن

Home Country
contact No.*1

هاتف في
*الوطن األم

1

Country Code

Email ID 1*E

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

2 الجوال
ّ

Number

Country Code

Number

Extension

فاكس
Country Code

*1  البريد اإللكترونيEmail ID 2

Number

_____________________________________________

2 البريد اإللكتروني

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

*)تفاصيل معارفي (بدولة اإلمارات

MY REFERENCE DETAILS (IN UAE)*

*اسم المرجع

Reference Name*1
£ Mr.

£ Ms.

1

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  السيدة£

Relationship with Applicant*

*العالقة مع مقدم الطلب

رقم
Country Code

*الجوال
ّ

1

Number

2 اسم المرجع

Reference Name 2
£ Ms.

 السيد£

Mobile
phone*1

£ Mr.

هاتف
*المكتب

E

Fax

E

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

 أوافق£

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Relationship with Applicant

العالقة مع مقدم الطلب

 السيدة£

Mobile

 السيد£
رقم

phone

Country Code

الجوال
ّ

Number

JOINT APPLICANT

مقدم الطلب المشترك

Do you require any special assistance during your relationship with the Bank?
					£ YES
If yes, please select one of the reasons:

تحتاج إلى أي دعم خاص خالل عالقتكم مع البنك؟

£ NO

 نعم£

 ال£

					
: يرجى تحديد أحد هذه األسباب،إذا كانت اإلجابة بنعم

£ People of Determination

 أصحاب الهمم£

£ Others, please specify ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  يرجى التحديد، آخرى£
Are you an existing customer?*		

£ YES

£ NO

 ال£

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

		 *هل أنت عميل حالي؟

 نعم£

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

*E

E

MY PERSONAL INFORMATION

بياناتي الشخصية

Full Name as per passport*

*االسم بالكامل حسب جواز السفر

E

£ Mr.

£ Ms.*E

E

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date of birth*

E

D

D

M

M

Y

Y

Y

* السيدة£

E

 السيد£
*تاريخ الميالد

E

Y

Passport No.* ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *رقم جواز السفر
E

Expiry Date*E

E

D

D

M

M

Y

Y

Y

Emirates ID *

E

Expiry Date*E

E

D

D

M

M

* Mandatory Fields for NEW customers only
*E Mandatory for ALL customers (existing and new)
*1 Mandatory 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.

E

Y

Y

Y

Y

Y

*تاريخ اإلنتهاء

*رقم الهوية اإلمارتية
*تاريخ اإلنتهاء

E

* حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
) حقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجددE*
 حقول إلزامية للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات1*
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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.

Are you a US citizen / US Green Card holder / US Resident?*

YES £ نعم

NO £ ال

Are you required to pay taxes in the US?*

YES £ نعم

NO £ ال

Do you have a US Social Security Number (SS)?*

*هل يتطلب منك دفع أي ضرائب في أمريكا؟

YES £ نعم

NO £ ال

*هل لديك رقم تأمين إجتماعي في الواليات المتحدة األمريكية؟

* مقيم بالواليات المتحدة األمريكية؟/» تحمل بطاقة «جرين كارد/هل أنت مواطن أمريكي

If yes, please provide the SS number ��������������������������������������������������������������������������������  يرجى تقديم رقم التأمين اإلجتماعي،إذا كانت اإلجابة نعم
Gender*

*الجنس

£ Male £ Female

Marital Status *

Mother’s Maiden Name*

*الحالة اإلجتماعية

£ Married £ Single £ Other

 أنثى£  ذكر£

____________________

 أخرى£  أعزب£  متزوج£
*دولة السكن

Country of Residence *

*اسم األم قبل الزواج

_____________________________________________________________________________________

£ UAE

Since

____________________

منذ

 اإلمارات£

£ Other

Specify

____________________

حدد

 أخرى£

MY EMPLOYMENT AND INCOME DETAILS

تفاصيل العمل والدخل الخاص بي
		 أجر شهری£

			
*نوع الوظيفة

			£ Other ����������������������������������������������������������������������������������  أخرى£

			

Employment status*		

		
*الحالة الوظيفية

Employment type*		

£ Salaried		

£ Self-Employed

£ Full time		

 عمل خاص£

£ Part time

		 دوام كامل£

 دوام جزئي£

			£ Contract

			

 عقد£

للعمالء ذوي الرواتب

IF SALARIED
Designation*

Company Name*

*المنصب

Department

Employee No.

القسم

Emirate of work*

Y

Date of Joining Current Employer
Confirmed employee 		

D

£ Yes

D

M

الرقم الوظيفي

Head office Emirate*

*إمارة العمل

Total years of employment

*إسم الشركة

*إمارة المكتب الرئيسي

Y

M

إجمالي سنوات العمل
Y

Y

Y

Y

تاريخ اإللتحاق بالعمل الحالي

£ No

 ال£

Previous Employer in UAE
Date of Joining
Previous Employer*

D

 نعم£ موظف ثابت

صاحب العمل السابق في دولة اإلمارات
D

M

M

Y

Y

Basic Monthly Salary/Income*

Y

Y

تاريخ اإللتحاق
*بالعمل السابق

*الدخل األساسي الشهري/الراتب

Salary date each month

D

D

تاريخ الراتب الشهري

Date of Leaving
Previous Employer*

D

D

M

Gross Salary (AED)

M

Y

Y

Y

Y

تاريخ مغادرة
*العمل السابق

)الراتب اإلجمالي (بالدرهم اإلماراتي

Duration of banking relationship

مدة العالقة المصرفية

Salary transfer to bank

Yes £ نعم

No £ ال

تحويل الراتب إلى البنك

Accommodation provided by employer

Yes £ نعم

No £ ال

بدل السكن مقدم من صاحب العمل

IF SELF EMPLOYED

للعمالء ذوي األعمال الخاصة

Name of Business*

*إسم الشركة

RAKBANK Account number of company (if available)
Business
start date*

D

D

M

M

Y

Y

Y

Emirate of work*

)رقم حساب الشركة في راك بنك (إن وجد
Y

/ تاريخ بدء إدارة
*إمتالك العمل
*إمارة العمل

Designation*
Head office Emirates *

*إمارة المكتب الرئيسي
* ) سنوات السابقة (درهم باآلالف3إجمالي الدخل خالل الـ

Turnover for Last 3 Years (AED in ‘000) *E
Year 1

* المنصب

E

��������������������������������� السنة األولى

Year 2 ��������������������������������� السنة الثانية

Year 3 ��������������������������������� السنة الثالثة
* ) سنوات السابقة (درهم باآلالف3الربح الصافي خالل الـ

Net Profit for Last 3 Years (AED in ‘000) *E

E

Year 1 ��������������������������������� السنة األولى

Year 2 ��������������������������������� السنة الثانية

Year 3 ��������������������������������� السنة الثالثة

Note: All Amounts to be provided in AED.

. يجب ذكر جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي:مالحظة

االلتزامات في البنوك األخرى

LIABILITIES WITH OTHER BANKS
اسم البنك

رقم الحساب

القيمة المتبقية

القسط الشهري

Bank Name

A/C No.

Outstanding

Monthly Installment

قرض عقاري
Mortgage Loan
قرض شخصي
Personal Loan
* Mandatory Fields for NEW customers only
*E Mandatory for ALL customers (existing and new)
*1 Mandatory 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 للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات1*
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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.

قرض سيارة
Auto Loan
قروض أخرى
Other Loans
سحب على المكشوف
Overdraft
بطاقة اإلئتمان 1
Credit card - 1
بطاقة اإلئتمان 2
Credit card - 2
بطاقة اإلئتمان 3
Credit card - 3
اإللتزامات األخرى
Other Liabilities
مجموع اإللتزامات
Total Liabilities

إقرار العميل المتعلق بأسلوب حياة العميل*

CUSTOMER LIFESTYLE DECLARATION*E

E

I confirm the following information is correct and true:

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
قيمة راتبي الشهري

My Monthly Salary

إجمالي دخل األسرة

Total Household Income
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.

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

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 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 information 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.
* Mandatory Fields for NEW customers only
)*E Mandatory for ALL customers (existing and new
*1 Mandatory for Non-UAE National customers only

* حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
* Eحقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجدد)
* 1حقول إلزامية للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات

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

6 /12

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.

عنواني

MY ADDRESS
Preferred mailing address*

£ Residence

£ Office

Current residence address*

E

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 __________________________________________________________________________

 إيجار£

 أخرى£

 ملك£

نوع السكن

			

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 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

هاتف السكن
Country Code

Number

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

Country Code

هاتف في
1
*الوطن األم

Number

_____________________________________________

 أرفض£

. 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
Number

_____________________________________________

2 البريد اإللكتروني

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

* Mandatory Fields for NEW customers only
*E Mandatory for ALL customers (existing and new)
*1 Mandatory 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.

.منصة طرف ثالث

 و ســـحب موافقتـــي عـــن،أقـــر بـــأن لـــدي الحـــق برفـــض البنـــود الـــواردة فـــي الفقـــرات (أ و ب) أعـــاه

E

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

 أوافق£

* حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
) حقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجددE*
 حقول إلزامية للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات1*
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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.

تفاصيل معارفي (بدولة اإلمارات)*

*)MY REFERENCE DETAILS (IN UAE

اسم المرجع*

Reference Name*1

1

 £السيد

 £السيدة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mobile

رقم
الجوال*
ّ

1

Number

Country Code

*Relationship with Applicant

العالقة مع مقدم الطلب*

phone*1

اسم المرجع 2
 £السيد

£ Ms.

£ Mr.

Reference Name 2
 £السيدة

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mobile

رقم
الجوال
ّ

Number

Country Code

£ Ms.

£ Mr.

Relationship with Applicant

العالقة مع مقدم الطلب

phone

 ¢الموافقة على إصدار بيان الحساب

¢ CONSENT FOR RELEASE OF STATEMENT OF ACCOUNT

عنـــد تحديـــد هـــذا الخيـــار ،فأنا/نحـــن أوافق/نوافـــق وأفوض/نفـــوض راك بنـــك لطلـــب كشـــف
حسابي/حســـابنا مـــن خـــال البنـــك المركـــزي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،مـــن مصرفـــي/
مصرفنــا (كمــا يمكــن تحديــد الحســاب مــن خــال رقــم  )IBANوكذلــك امنح/نمنــح اإلذن لمصرفــي/
لمصرفن ــا 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/we consent/Provide permission to RAKBANK to
request for my/our statement of account through the Central Bank of the
United Arab Emirates, from my/our bank (as can be identiﬁed by the account
number IBAN) and also for my/our bank to provide this information through the
Central Bank of the United Arab Emirates, without taking additional consent.
Primary applicant

مقدم الطلب الرئيسي
وثيقة الهوية المستخدمة*

_____________________________________________________________________________________________________________

*Name as per document

اإلسم حسب الوثيقة*
 £السيد  £السيدة

*Identity Document Used

_____________________________________________________________________________________________________________
E

£ Ms.

£ Mr.

A

*Account Number 1

_____________________________________________________________________________________________________________

*Statement period 1

A

Account Number 2

فترة كشف الحساب 2

_____________________________________________________________________________________________________________

Statement period 2

وثيقة الهوية المستخدمة*

_____________________________________________________________________________________________________________

رقم الحساب *1
فترة كشف الحساب *1

E

رقم الحساب 2

Joint applicant

مقدم الطلب المشترك

*Name as per document

اإلسم حسب الوثيقة*
 £السيد  £السيدة

_____________________________________________________________________________________________________________
E

A

_____________________________________________________________________________________________________________

*Statement period 1

A

Account Number 2

_____________________________________________________________________________________________________________

Statement period 2

E

رقم الحساب 2
فترة كشف الحساب 2

£ Ms.

£ Mr.

*Account Number 1

رقم الحساب *1
فترة كشف الحساب *1

*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 تفاصيـــل المعاملـــة للفتـــرة المحـــددة  ،مطلوبـــة لألغـــراض المدرجـــة
والموضحـــة أدنـــاه .ســـيتم مشـــاركة المعلومـــات المقدمـــة واالحتفـــاظ بهـــا وفقً ـــا
للقانـــون المتعلـــق بأمـــن المعلومـــات وحمايـــة الخصوصيـــة .المعلومـــات التـــي
ت ــأذن لن ــا بالحص ــول عليه ــا ومش ــاركتها ستس ــتخدم لتحدي ــد أهليت ــك للمنت ــج
المصرفـــي المطلـــوب .أنـــت تـــدرك أن بعـــض الخدمـــات قـــد ال تكـــون متاحـــة لـــك إال
بع ــد موافقت ــك عل ــى مش ــاركة  /الكش ــف ع ــن المعلوم ــات كم ــا ه ــو مذك ــور ف ــي
هـــذا التفويـــض.

FOR BANK USE ONLY

الستخدام البنك فقط
__________________________________________________________________ FTS ID as obtained

* Mandatory Fields for NEW customers only
)*E Mandatory for ALL customers (existing and new
*1 Mandatory for Non-UAE National customers only

* حقول إلزامية للعمالء الجدد فقط
* Eحقول إلزامية لجميع العمالء (الحاليين والجدد)
* 1حقول إلزامية للعمالء من غير مواطني دولة اإلمارات

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

________________________________________________________________ Reference Number
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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.

إقرار العميل

CUSTOMER CONSENT

أن ــا /نح ــن الموقع ــون أدن ــاه ،أقر/نق ــر وأوافق/نواف ــق عل ــى أن بن ــك رأس الخيم ــة
الوطن ــي (ش.م.ع) (“البن ــك“):

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 الطلــب شــركة)،
أو إلــى 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) 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:
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.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

)(i

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

whether in the UAE or in any other jurisdiction
;)”(each a “Relevant Entity

سواء كان مقرهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في أي بلد اّخر
( ُيشار إلى كل منها باسم «كيان ذي صلة»)
	)ب(يســـتطيع جمـــع أي مـــن المعلومـــات مـــن أي كيـــان ذات صلـــة أو أي طـــرف
ثالــــث لغــــرض قانونــــي يتعلــــق بالمنتجــــات والخدمــــات التــــي أطلبهــــا/
نطلبهـــا مـــن البنـــك ويجـــوز للبنـــك اســـتخدام هـــذه المعلومـــات إلجـــراء
أي تقيي ــم ائتمان ــي أو أي تقيي ــم آخ ــر فيم ــا يتعل ــق بحس ــاباتي /حس ــاباتنا
لــــدى البنــــك أو تمويالتــــي /تمويالتنــــا (بمــــا فــــي ذلــــك الحســــابات أو
التســــهيالت المقترحــــة) مــــن البنــــك؛

(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/
ـاء علـــى ذلـــك ،أتعهـــد /نتعهـــد بتعويـــض البنـــك عـــن أي
لمصلحتنـــا ،وبنــ ً
خســـارة أو تكلفـــة أو مطالبـــة أو ضـــرر يتكبـــده البنـــك نتيجـــة تقديـــم هـــذه
المعلومــــات فــــي حالــــة قيــــام أي طــــرف ثالــــث (بمــــا فــــي ذلــــك أي كيــــان
ذي صلــــة) بتقديــــم أي مطالبــــة أو رفــــع دعــــوى أو شــــكوى فيمــــا يتعلــــق
بتقديـــم ومنـــح هـــذه المعلومـــات ألي كيـــان ذي صلـــة 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(قـــد يقـــوم بزيارتـــي /زيارتنـــا أو اإلتصـــال بـــي /بنـــا فـــي مـــكان العمـــل أو
اإلقامـــة الخـــاص بـــي /بنـــا فيمـــا يتعلـــق بـــأي خـــرق أو خـــرق محتمـــل مـــن
قبل ــي /قبلن ــا لش ــروط وأح ــكام البن ــك المطبق ــة أو إذا أصبح ــت /أصبحن ــا
غيـــر منتظميـــن بالتزامـــات الدفـــع الخاصـــة بـــي /بنـــا تجـــاه البنـــك؛ و

(d) may visit or contact me/our at my/our place of employment or
residence regarding any breach or potential breach by me/our 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(قــــد يقــــوم بتعديــــل شــــروط وأحــــكام البنــــك المطبقــــة علــــى حســــابي/
حســـابنا أو أي تســـهيالت أو منتجـــات وذلـــك بمخاطبتـــي /مخاطبتنـــا مـــن
يومـــا لـــي /لنـــا عبـــر قنـــوات البنـــك العاديـــة.
خـــال إشـــعار مدتـــه ً 60

(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.

أقـــر /نقـــر بـــأن البنـــك قـــد أبلغنـــي /أبلغنـــا أنـــه مـــن اإللزامـــي بالنســـبة
لي/لنـــا تقديـــم موافقتـــي /موافقتنـــا علـــى اإلقـــرارات المذكـــورة أعـــاه فـــي
الفقــرات (أ) إلــى (هـــ) وإذا لــم يتــم تقديــم الموافقــة ،قــد يقــوم البنــك برفــض
توفيــر كل أو بعــض المنتجــات والخدمــات .عــاوة علــى ذلــك ،ال يمكــن ســحب
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/our 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
على  04 213 0000أو إرسال بريد إلكتروني إلى .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.

أوافـــق /نوافـــق علـــى أن كل مـــن الموافقـــات واإلقـــرارات أعـــاه تنطبـــق علينـــا
بشـــكل مشـــترك وفـــردي.

I/We agree that each of the consents applies to us jointly and
individually.
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.

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.

إقرار وتفويض

MANDATE & DECLARATION

يتقـــدم مقـــدم (مقدمـــو) الطلـــب (“المتقدمـــون” أو “أنـــت”) بموجـــب هـــذا
بطل ــب للحص ــول عل ــى ق ــرض الره ــن العق ــاري م ــن بن ــك رأس الخيم ــة الوطن ــي
(ش.م.ع“( ).البنـــك”) علـــى النحـــو المفصـــل فـــي هـــذا الطلـــب ،حيـــث ُيقـــر
مقـــدم الطلـــب بـــأن قـــرض الرهـــن العقـــاري المطلـــوب ســـيكون متاحـــً وفقـــً
للتقدي ــر المطل ــق للبن ــك .إذا ل ــم يواف ــق البن ــك عل ــى ه ــذا الطل ــب ،فس ــيقوم
بإخطـــار مقـــدم (مقدمـــي) الطلـــب بســـبب هـــذا القـــرار .عنـــد قبـــول طلـــب
الرهـــن العقـــاري ،عندئـــذ ســـيقوم البنـــك بإصـــدار خطـــاب العـــرض إلـــى مقـــدم
(مقدمـــي) الطلـــب للموافقـــة عليـــه ،الـــذي ســـيحدد الشـــروط المطبقـــة علـــى
قـــرض الرهـــن العقـــاري ((”خطـــاب العـــرض“) جنبـــً إلـــى جنـــب مـــع الشـــروط
العامـــة للبنـــك (وفـــق مـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن تعديـــات مـــن وقـــت آلخـــر).

The applicant(s) (“Applicant(s)” or “you”) hereby apply for the Mortgage
Loan from The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.)(“Bank”) as
detailed in this Application and acknowledges that the Mortgage Loan
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. If the Mortgage Loan is approved,
the Bank will issue an offer letter for the Applicant(s) to accept which
will set out the terms which will apply to the Mortgage Loan (“Offer
Letter”) together with the Bank’s General Terms (as may be amended
from time to time).

معلومات هامة
مــن المهــم أن يعــرف مقــدم (مقدمــو) الطلــب مــن هــو البنــك وكيفيــة االتصــال
ومرخ ــص بواس ــطة البن ــك المرك ــزي لدول ــة
ب ــه .البن ــك ه ــو بن ــك تج ــاري منظ ــم ُ
اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة .يمكن ــك إرس ــال اإلش ــعارات أو االخط ــارات والش ــكاوى
إل ــى البن ــك عل ــى عنوان ــه البري ــدي ،صن ــدوق بري ــد رق ــم ، 1531 :دب ــي ،اإلم ــارات
العربيــة المتحــدة أو عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى  contactus@rakbank.aeأو
االتص ــال بالرق ــم04 2130000 :

Important Information
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.

يوص ــي البن ــك مق ــدم (مقدم ــو) الطل ــب الحص ــول عل ــى استش ــارة قانوني ــة
ومالي ــة مس ــتقلة قب ــل تقدي ــم ه ــذا الطل ــب واالس ــتفادة م ــن ق ــرض الره ــن
العقـــاري .مـــن المهـــم بشـــكل خـــاص أن يفهـــم مقـــدم (مقدمـــو) الطلـــب
أنـــه بمجـــرد قيـــام البنـــك بصـــرف قـــرض الرهـــن العقـــاري ،ســـيكون مقـــدم
(مقدم ــو) الطل ــب ملزمي ــن بس ــداد الدفع ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا
الطل ــب.

The Bank recommends that the Applicant(s) seek independent legal
and financial advice before submitting this Application and availing
the Mortgage Loan. It is particularly important for the Applicant(s) to
understand that once the Bank has advanced the Mortgage Loan, the
Applicant(s) will be obligated to make the payments set out in this
Application.

يتعي ــن أن ي ــدرك مق ــدم (مقدم ــو) الطل ــب أن ــه ف ــي حال ــة قي ــام ط ــرف خارج ــي
أو مط ــور أو وس ــيط أو استش ــاري بع ــرض أو تيس ــير ق ــرض الره ــن العق ــاري ،ق ــد
يك ــون ل ــدى البن ــك ترتي ــب فيم ــا يتعل ــق بأج ــر ه ــذا الوس ــيط أو االستش ــاري.

The Applicant(s) should be aware that where a party, developer, broker
or adviser has introduced or facilitated the Mortgage Loan, the Bank
may have an arrangement for remuneration of that broker or adviser.

تحذيرات:
يج ــوز للبن ــك خص ــم أي مبل ــغ مس ــتحق فيم ــا يتعل ــق بدفع ــات الق ــرض(بم ــا ف ــي ذل ــك جمي ــع الرس ــوم والتكالي ــف واألقس ــاط) م ــن أي حس ــاب
بنك ــي تحتف ــظ ب ــه ل ــدى البن ــك.

Warnings:
- 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.

إذا لــم يتمكــن مقــدم (مقدمــو) الطلــب مــن ســداد الدفعــات فــي تواريــخاالســـتحقاق المعنيـــة ،يمكـــن للبنـــك أن يطالـــب بســـداد القـــرض الـــذي،
إذا ل ــم يت ــم دفع ــه ،ق ــد ي ــؤدي بن ــا إل ــى تنفي ــذ حقوقن ــا م ــن خ ــال ب ــدء
اإلجـــراءات القانونيـــة المناســـبة وإبـــاغ الســـلطات التنظيميـــة المختصـــة
بالتخلـــف عـــن الســـداد بمـــا فـــي ذلـــك البنـــك المركـــزي لدولـــة اإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة وشـــركة االتحـــاد للمعلومـــات االئتمانيـــة ووكاالت
التصنيـــف االئتمانـــي األخـــرى.

- 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 as a result the Applicant(s
could lose the property. The Bank may also report 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.

تقديم الطلب
يحـــق لمقـــدم (مقدمـــي) الطلـــب قبـــول خطـــاب العـــرض بمجـــرد قيـــام البنـــك
بإصـــداره .،بعـــد ذلـــك ،يمكـــن لمقـــدم (مقدمـــي) الطلـــب إلغـــاء قـــرض الرهـــن
العقـــاري فـــي غضـــون خمســـة ( )5أيـــام عمـــل مـــن توقيـــع خطـــاب العـــرض وال
يمك ــن للبن ــك ص ــرف ق ــرض الره ــن العق ــاري حت ــى تنته ــي ه ــذه الفت ــرة ،م ــا ل ــم
يتن ــازل مق ــدم (مقدم ــو) الطل ــب ع ــن ه ــذا الح ــق ف ــي خط ــاب الع ــرض .إللغ ــاء
ق ــرض الره ــن العق ــاري ،يتعي ــن عل ــى مق ــدم (مقدم ــي) الطل ــب تقدي ــم إش ــعار
باإللغ ــاء إل ــى البن ــك.

Submitting the Application
The Applicant(s) are entitled to accept the Offer Letter once issued
by the Bank. Thereafter the Applicant(s) can cancel the Mortgage
Loan within five (5) Business Days of signing the Offer Letter and
the Bank cannot advance the Mortgage Loan until this period
expires, unless the Applicant(s) waive this right in the Offer Letter.
To cancel the Mortgage Loan, the Applicant(s) must give the Bank
notice.

ُيقر مقدم (مقدمو) الطلب بما يلي:

The Applicant(s) acknowledge that:

()1اس ــتالم وق ــراءة وفه ــم مق ــدم (مقدم ــو) الطل ــب لمس ــتند مخل ــص الحقائ ــق
الرئيس ــية الخ ــاص به ــذا الق ــرض العق ــاري؛

(1) the Applicant(s) have received, read and understood a Key Fact
;Statement for this Mortgage Loan

()2يمكـــن االطـــاع علـــى جميـــع الرســـوم التـــي تنطبـــق علـــى قـــرض الرهـــن
العق ــاري ف ــي ه ــذا الطل ــب وخط ــاب الع ــرض وف ــي دلي ــل الخدم ــة واألس ــعار
المتـــاح علـــى موقـــع البنـــك علـــى شـــبكة الويـــب www.rakbank.ae؛ و

(2) all fees which apply to the Mortgage Loan can be found in this
Application, the Offer Letter and in the Service and Price Guide
available on www.rakbank.ae; and

()3يحتف ــظ البن ــك بالح ــق ف ــي تعدي ــل الش ــروط العام ــة للبن ــك بموج ــب إخط ــار
مق ــدم (مقدم ــي) الطل ــب خطي ــً وفق ــا للقان ــون المطب ــق.

(3) the Bank reserves the right to amend the Bank’s General Terms by
notice to the Applicant(s) in writing in accordance with applicable law.

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

10/12

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is
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SIGNATURE CARD FOR MORTGAGE LOAN
APPLICATION FORM

بطاقة التوقيع لطلب القرض الرهن العقاري
Joint Applicant Signature

مقـدم الطلـب المشترك
توقيع
ّ

في حال إضافة مقترضين (التفاصيل في نموذج منفصل)

توقيع المقترض اإلضافي 2

مقــدم الطلـب الرئيسي
توقيع
ّ

Primary Applicant Signature

)IN CASE OF ADDITIONAL BORROWERS (DETAILS IN SEPERATE FORM
توقيع المقترض اإلضافي 1

Additional Borrower 2 Signature

Additional Borrower 1 Signature

االسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Name

االسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Name

Emirates ID/

Emirates ID/

بطاقة الهوية

بطاقة الهوية
اإلماراتية/الجواز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Passport No.

اإلماراتية/الجواز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Passport No.

دقق من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Verified by

دقق من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Verified by

إقرار العميل

CUSTOMER AUTHORISATION

أقررت/أقررنــا بالتوقيــع أعــاه بــأن جميــع المعلومــات أو البيانــات المقدمــة فــي نمــوذج
الطلـــب صحيحـــة وكاملـــة وحديثـــة ودقيقـــة حســـب العلـــم ،وأنـــه لـــم يكـــن هنـــاك
حج ــب ع ــن عم ــد ألي معلوم ــة أو حقيق ــة جوهري ــة .وأتعه ــد /نتعه ــد بتزوي ــد البن ــك
بــأي معلومــات إضافيــة يطلبهــا راك بنــك فــي أي وقــت ،مــع إخطــار البنــك خطيــً فــي
أي م ــن المعلوم ــات أو البيان ــات ال ــواردة ف ــي نم ــوذج الطل ــب ه ــذا لضم ــان
تغي ــر ٍّ
ح ــال ُّ
تس ــجيل أح ــدث المعلوم ــات ف ــي جمي ــع األوق ــات.

The above signature declares and confirms that all the information/ details
provided by me/us in the Application Form is true, complete, updated
and accurate to the best of my/our knowledge and I/We have not wilfully
withheld any material fact / information. I/We 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.

أفوض/نفـــوض راك بنـــك بتحديـــث بياناتـــي الحاليـــة لـــدى البنـــك وفقـــً للمعلومـــات
المقدم ــة ف ــي ه ــذا النم ــوذج.

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

إلستخدام البنك فقط

FOR BANK USE ONLY

_______________________________________________________ 2st Applicant CIF ID

_______________________________________________________ 1st Applicant CIF ID
_________________________________________________________ Guarantor CIF ID

PPS-01371/V092022
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.

