طلب معالجة عاجلة لحساب منشأة
بالدرهم اإلماراتي
APPLICATION FOR EXPRESS (AED) PROCESSING OF
BUSINESS ACCOUNT
Company Name as per Trade License:
____________________________________________________________
Trade License Number: ______________________________________________
Currency Type:
AED Only. Any Foreign Currency Transactions cannot be conducted.

:اسم الشركة كما هو في الرخصة التجارية
____________________________________________________________
_____________________________________________ :رقم الرخصة التجارية

:نوع العملة
 ال يمكن إجراء أي معامالت بالعملة األجنبية.درهم إماراتي فقط

I/We hereby in my/our capacity as authorized signatory/signatories of the

 المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة المذكورة/ صفتنا المفوض/  نحن بصفتي/ أنا

above Company, request The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a

) شركة مساهمة عامة.ع.م. نطلب من بنك رأس الخيمة الوطني (ش/  أطلب، أعاله

Public Joint Stock Company (“the Bank”) to place my/our request for opening
a Business Account for the Company (“the Account”) under the express

 طلبنا لفتح حساب تجاري للشركة («الحساب») حسب المعامالت/ («البنك») معالجة طلب

processing in place with the Bank. In this regard, I/We understand and

 نوافق على/  نفهم وأوافق/  أفهم،  في هذا الصدد.السريعة المعمول بها لدى البنك

agree that foreign currency transactions cannot be conducted through this

 نتعهد/  أتعهد.أنه ال يمكن إجراء المعامالت بالعمالت األجنبية من خالل هذا الحساب

account. I/We undertake to pay to the Bank the applicable charges as per

بدفع الرسوم المطبقة بواسطة البنك وفقً ا لدليل الخدمة وتعرفة األسعار للمعامالت

Service & Price guide for such express processing service and empower the
Bank from now irrevocably and unconditionally to debit from the Account

السريعة ونخول البنك من اآلن وبشكل نهائي وغير مشروط الخصم من الحساب المبلغ

the above amount automatically and without reverting back to me/us. I/

 نوافق على أنه بمجرد فتح/ وأوافق/ نفهم/  أفهم. إلينا/ أعاله تلقائ ًيا ودون الرجوع إلي

We understand and accept that, once the Account is opened under such

 سيقوم البنك بوضع حجز على الحساب إلى أن، الحساب بموجب هذه الخدمة السريعة

express service, the Bank will place a lien on the Account till such time that

يتم إيداع المبلغ المطلوب في الحساب ويتم تحصيل رسوم المعالجة السريعة من قبل

the requisite funds are deposited in the Account and the express processing
charges are collected by the Bank.
I/We acknowledge and accept that the above request will be at the sole
discretion of the Bank and may not be processed according to the internal
policy of the Bank, notably in the event that any of the documents and/
or information pertaining to such request does not comply with internal

.البنك

 نوافق على معالجة الطلب أعاله سيكون وفقً ا لتقدير البنك/  نحن نقر وأوافق/ أنا أقر
 وال سيما في حالة وجود، وحده وقد ال تتم معالجته وفقً ا للسياسة الداخلية للبنك
 أو البيانات المتعلقة بهذا الطلب مع السياسات/ عدم توافق أي من المستندات و

policies of the Bank. I/We also agree that RAKBank has the right to request

/ أيضا على أن راك بنك لديه الحق في طلب معلومات و
ً  نوافق/  أوافق.الداخلية للبنك

for additional information and/or documentation from me/us, and bank will

 ولن يعتبر البنك مسؤوالً عن أي تأخير أو خسارة تنشأ،  منا/ أو مستندات إضافية مني

not be held liable or responsible for any delay or loss arising as a result of

.نتيجة لهذه االستفسارات

these enquiries.

_______________________________________________________
Signatory Name:
_______________________________________________________
Date:
_______________________________________________________
*Note: To be signed as per Business Account Opening Form

:*التوقيع وختم الشركة

_______________________________________________________
:اسم المخول بالتوقيع
_______________________________________________________
:التاريخ
_______________________________________________________
 يتم التوقيع طبقًا لنموذج فتح حساب األعمال:*مالحظة

RKN-0051/V012021/ IC-External (I)

Signature and Company Stamp*:

