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REQUEST FOR NO LIABILITY CERTIFICATEطلب شهادة براءة ذمة

إلى

المدير،

بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع(

 فرع 

إسم الحساب:

رقم الحساب:

رقم بطاقة االئتمان:

طلب شهادة براءة ذمة

الــرجــاء اتخــاذ الترتيبات الالزمة إلصدار شــهادة براءة ذمـــة تفيد بتســوية التزاماتي المباشـرة

وغير المباشرة تجاه البنك.

باللغة اإلنجليزية 	£
باللغة العربية - ُيقرأ االسم كالتالي:  	£

)يرجى الكتابة باللغة العربية(   

موجهة إلى: 

 بهذا أفوضكم للخصم من رقم حسابي المذكور الرسوم الخاصة بهذه الخدمة حسب التعرفة

المطبقة لديكم

مالحظة: إذا كانت شهادة براءة الذمة موجهة لبنك أخر في حالة االستحواذ يكون تسليمها للفرع إلزامي

أوافق / نوافق على أن يتم تسليم شهادة براءة ذمة:

بواسطة البريد على العنوان المسجل لدى البنك  R
سوف أقوم  بإستالمها شخصيًا من فرع    £

)يخضع للموافقة من البنك(

 Signature verified                       التحقق من صحة التوقيع

الستخدام البنك فقط

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company

RK
N

-0
01

2/
V0

12
01

9/
IC

- E
xt

er
na

l (
C+

I)

To

The Manager,

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company

  (Branch)

Account Name: 

Account Number:  £££££££££££££
Credit Card Number:  

REQUEST FOR NO LIABILITY CERTIFICATE

Kindly arrange to issue a No Liability Certificate as my direct and indirect

liabilities to the Bank have been settled. 

£	In English 

£	In Arabic – Name to read: 
 (Please write in Arabic) 

Addressed to:  

I authorize you to debit the captioned Account Number with charges as 

per your tariff

Note: If NLC addressed to other bank in case of takeover then mandatory branch delivery

I/We agree that the No Liability Certificate will be delivered:

R By courier at the registered address with the Bank

£ Personally collect from RAKBANK’s  Branch
(Subject to Bank’s approval)

  

توقيع صاحب/أصحاب الحساب/المفوض/المفوضين بالتوقيع  
 Signature of the Accountholder(s)/Authorised signatory(ies) of the account

Signature(s) with company stamp for Business Customers التوقيع/التوقيعات مع ختم الشركة ألصحاب حسابات األعمال

FOR BANK USE ONLY

Branch Operations Verified 

Debit Card Cancelled  

Credit Card Cancelled    

NLC Charges 

£ Hold placed 

     

£ P&L account credited on  

£ District Manager Approval  to waive charges  

Please note if no current account/Savings exists then request customer 
to deposit funds in the suspense account mentioned above. 

Personal Loan/Finance Nil  

Commercial Loan Nil  

Overdraft Nil and Cancelled  

Auto Loan/ Finance Nil  

Salary Advance Account Nil  

Liability as Guarantor Nil  

NLC Prepared and signed  


