طلب بطاقة تابعة

Supplementary Card Application

: يرجى،بهدف الإ�رشاع يف تنفيذ طلبك

To expedite processing of your application please:

• الكتابة بخط وا�صح

• Use CAPITAL Letters

• التوقيع مقابل كافة التغيريات والت�صحيحات التي تقوم بها
ً  عاما15 • يتعني اأن ل يقل ُعمر املتقدمني للح�صول على بطاقات اإ�صافية عن

• Countersign all changes or corrections you make
• Supplementary Card applicant must be at least 15 years of age
• Legible copies of Passport with valid visa page and Emirate ID are submitted

• يجب تقدمي �صور وا�صحة عن جواز ال�صفر مع �صفحة التاأ�صرية �صارية املفعول
وهوية الإمارات اإىل جانب الطلب

alongwith the application

بيانات حامل البطاقة الرئي�سي

Primary Cardholder Details

الإ�سم

Name

رقم بطاقة فيزا

Visa Card Number

رقم بطاقة ما�سرتكارد

MasterCard Card Number

يرجى اإرفاق ن�صخة من �صورة جواز حامل البطاقة التابعة ملعاجلة الطلب

Please note a copy of Supplementary Applicant’s Passport is needed to process the application.

1 طلب بطاقة تابعة

Supplementary Card Request 1
Visa

£

فيزا

MasterCard

£

ما�صرتكارد

)الآن�صة/ال�صيدة/الإ�صم (ال�صيد

Name (Mr/Mrs/Ms)

)(الإ�صم ح�صب جواز ال�صفر

(Name as in Passport)

الإ�صم كما يجب اأن يظهر على البطاقة الإئتمانية التابعة

Name as it should appear on the Supplementary Card

£££££££££££££££££££

) يجب كتابة الإ�صم كما هو مبني يف جواز ال�صفر. يجب ترك م�صافة بني الأ�صماء- حرف كاأق�صى حد19(

(Maximum 19 characters, leave one space between names. Name should be derived from passport)

رقم جواز ال�صفر

Passport No.

£
£

تاريخ اإنتهاء جواز ال�صفر

Expiry Date

مقيم بالإمارات العربية املتحدة

UAE Resident

غري مقيم بالإمارات العربية املتحدة

Non-UAE Resident

Relationship to Primary Cardholder
Husband

£

زوج

Wife

£ زوجة

Parent

£ اأم/اأب

£ جنـل

Child

تاريخ امليالد

Date of Birth

اإ�صم الأم قبل الزواج

Mother’s Maiden Name

Note: Transaction alerts for usage of Supplementary Card will be sent to the above mentioned
mobile number of Supplementary Cardholder.

Primary Card Applicant Declaration
I authorize The National Bank of Ras Al Khaimah (hereinafter referred to as
RAKBANK) to issue Supplementary Card(s) for use on my Card Account to
the person(s) named, who I undertake is/ are over 15 years of age and agree
that RAKBANK may provide information to him/ her about the Supplementary
Card Account. If the Supplementary Card applicant(s) is/ are between 15
and 21 years of age, I confirm that I am such applicant’s natural guardian
and I hereby undertake that the use of such Supplementary Card(s) shall
be made under my supervision and control. I agree to indemnify RAKBANK
against any loss, damage, liability or costs incurred by RAKBANK on account
of any breach by me or the Supplementary Cardholder(s) of the aforesaid
conditions or any other Terms and Conditions contained in RAKBANK’s Credit
Card Agreement or by reason of any legal disability or incapacity of the
Supplementary Cardholder(s). I also acknowledge that I am responsible for all
retail purchases, cash advances, fees, charges and other transactions charged
on the Supplementary Card(s) and all such transactions shall be billed in my
statement. It shall be my responsibility to honour and settle all transactions
charged on the Supplementary Card(s). I agree that the continuation of
membership of the Supplementary Cardholder(s) shall be dependent on the
continuation of my membership.
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£

اأخ

Sister

توقيع حامل البطاقة الرئي�صي

£

اأخت

العالقة مع حامل البطاقة الرئي�سي
Self

£ نف�س

Others

£ اأخرون
الوظيفة

Occupation

رقم رخ�صة القيادة الإماراتية

UAE Driving Licence No.

 رقم اجلوالSub limit (if any) on the Supplementary Card AED

Mobile Number

Signature of Primary Cardholder

Brother

£
£

)حد البطاقة التابعة بالدرهم (اإن وجد/�صقف

 �صيتم اإر�صال ر�صائل تنبيه عند ا�صتخدام البطاقة الإ�صافية اإىل رقم اجلوال املذكور اأعاله:مالحظة
.ل�صاحب البطاقة الإ�صافية

اإقرار حامل البطاقة الرئي�سي

)أفو�س بنك راأ�س اخليمة الوطني (ي�صار اإليه فيما يلي با�صم راك بنك
ّ بهذا ا
الأ�صخا�س املذكورين لإ�صتخدامها على/بطاقات تابعة لل�صخ�س/لإ�صدار بطاقة
 عاما واأوافق اأن يقوم راك15 عمرها يتجاوز/ح�صاب بطاقتي حيث اأقر اأن عمره
 اإذا كان عمر.تزويدها باملعلومات املتعلقة بح�صاب البطاقة التابعة/بنك بتزويده
 فاإنني اأتعهد ب�صفتي، عاما21  اإىل15 املتقدمة للبطاقة التابعة بني/املتقدم
البطاقات التابعة �صوف يكون حتت اإ�رشايف/الو�صي الطبيعي اأن اإ�صتخدام البطاقة
 اأوافق على تعوي�س راك بنك عن كافة الأ�رشار واخل�صائر والنفقات.وم�صوؤوليتي
والتكاليف التي قد يتكبدها راك بنك نتيجة لأي اإخالل من طريف اأو من طرف
البطاقات التابعة لل�رشوط ال�صالفة اأو اأي من ال�رشوط والأحكام/حامل البطاقة
املتعلقة باتفاقية البطاقة الئتمانية من راك بنك اأو ب�صبب اأي تق�صري قانوين
 اأقر واأتعهد باأنني �صوف.البطاقات التابعة/اأو نتيجة لعدم اأهلية حامل البطاقة
اأكون م�صوؤول ً عن كافة م�صرتيات التجزئة وال�صلف النقدية والر�صوم وقيمة اأي
تقيد جميع
البطاقات التابعة واأوافق باأن/معامالت يقوم بتنفيذها حامل البطاقة
ّ
هذه املعامالت يف ك�صف ح�صابي واأتعهد بت�صوية والإيفاء بقيمة جميع معامالت
البطاقات التابعة/البطاقات التابعة واأوافق باأن اإ�صتمرار خدمة البطاقة/البطاقة
.يعتمد على اإ�صتمرار ع�صويتي

Date

التاريخ

9/21/15 12:02 AM

2 طلب بطاقة تابعة

Supplementary Card Request 2

£

Visa

فيزا

MasterCard

£

ما�صرتكارد

)الآن�صة/ال�صيدة/الإ�صم (ال�صيد

Name (Mr/Mrs/Ms)

)(الإ�صم ح�صب جواز ال�صفر

(Name as in Passport)

الإ�صم كما يجب اأن يظهر على البطاقة الإئتمانية التابعة

Name as it should appear on the Supplementary Card

£££££££££££££££££££

) يجب كتابة الإ�صم كما هو مبني يف جواز ال�صفر. يجب ترك م�صافة بني الأ�صماء- حرف كاأق�صى حد19(

(Maximum 19 characters, leave one space between names. Name should be derived from passport)

رقم جواز ال�صفر

تاريخ اإنتهاء جواز ال�صفر

Expiry Date

Relationship to Primary Cardholder

£

زوج

Wife

£ زوجة

Parent

£ اأم/اأب

£ جنـل

Child

تاريخ امليالد

Date of Birth

اإ�صم الأم قبل الزواج

Mother’s Maiden Name

Brother

£

اأخ

Sister

Note: Transaction alerts for usage of Supplementary Card will be sent to the above mentioned
mobile number of Supplementary Cardholder.

اأخت

Self

RAKBANK) to issue Supplementary Card(s) for use on my Card Account to
the person(s) named, who I undertake is/ are over 15 years of age and agree
that RAKBANK may provide information to him/ her about the Supplementary
Card Account. If the Supplementary Card applicant(s) is/ are between 15
and 21 years of age, I confirm that I am such applicant’s natural guardian
and I hereby undertake that the use of such Supplementary Card(s) shall
be made under my supervision and control. I agree to indemnify RAKBANK
against any loss, damage, liability or costs incurred by RAKBANK on account
of any breach by me or the Supplementary Cardholder(s) of the aforesaid
conditions or any other Terms and Conditions contained in RAKBANK’s Credit
Card Agreement or by reason of any legal disability or incapacity of the
Supplementary Cardholder(s). I also acknowledge that I am responsible for all
retail purchases, cash advances, fees, charges and other transactions charged
on the Supplementary Card(s) and all such transactions shall be billed in my
statement. It shall be my responsibility to honour and settle all transactions
charged on the Supplementary Card(s). I agree that the continuation of
membership of the Supplementary Cardholder(s) shall be dependent on the

)حد البطاقة التابعة بالدرهم (اإن وجد/�صقف

 �صيتم اإر�صال ر�صائل تنبيه عند ا�صتخدام البطاقة الإ�صافية اإىل رقم اجلوال املذكور اأعاله:مالحظة
.ل�صاحب البطاقة الإ�صافية

)أفو�س بنك راأ�س اخليمة الوطني (ي�صار اإليه فيما يلي با�صم راك بنك
ّ بهذا ا
الأ�صخا�س املذكورين لإ�صتخدامها/بطاقات تابعة لل�صخ�س/لإ�صدار بطاقة
 عاما واأوافق اأن15 عمرها يتجاوز/على ح�صاب بطاقتي حيث اأقر اأن عمره

.تزويدها باملعلومات املتعلقة بح�صاب البطاقة التابعة/يقوم راك بنك بتزويده
 فاإنني، عاما21  اإىل15 املتقدمة للبطاقة التابعة بني/اإذا كان عمر املتقدم

البطاقات التابعة/اأتعهد ب�صفتي الو�صي الطبيعي اأن اإ�صتخدام البطاقة

 اأوافق على تعوي�س راك بنك عن كافة.�صوف يكون حتت اإ�رشايف وم�صوؤوليتي

الأ�رشار واخل�صائر والنفقات والتكاليف التي قد يتكبدها راك بنك نتيجة لأي
البطاقات التابعة لل�رشوط/اإخالل من طريف اأو من طرف حامل البطاقة

ال�صالفة اأو اأي من ال�رشوط والأحكام املتعلقة باتفاقية البطاقة الئتمانية من
/راك بنك اأو ب�صبب اأي تق�صري قانوين اأو نتيجة لعدم اأهلية حامل البطاقة
 اأقر واأتعهد باأنني �صوف اأكون م�صوؤول ً عن كافة م�صرتيات.البطاقات التابعة
التجزئة وال�صلف النقدية والر�صوم وقيمة اأي معامالت يقوم بتنفيذها حامل

تقيد جميع هذه املعامالت يف ك�صف
البطاقات التابعة واأوافق باأن/البطاقة
ّ

البطاقات/ح�صابي واأتعهد بت�صوية والإيفاء بقيمة جميع معامالت البطاقة
البطاقات التابعة يعتمد على/التابعة واأوافق باأن اإ�صتمرار خدمة البطاقة
.اإ�صتمرار ع�صويتي

continuation of my membership.

توقيع حامل البطاقة الرئي�صي

التاريخ

Date

كيف ترغب يف اإ�ستالم البطاقة؟

How would you like to receive the Card?

يرجي طلب اإر�صال البطاقة بوا�صطة الربيد ال�رشيع فقط اإذا كنت متاأكدا ً من اأن

Please request to receive your Card by courier only if it is possible for a courier
agent to personally meet you at your office.

.مندوب �رشكة الربيد ال�رشيع �صوف يتمكن من مقابلتك �صخ�صيا ً يف مكتبك

)بوا�صطة الربيد على عنوان املكتب (عنوان حامل البطاقة الرئي�صي

by courier at office address (of primary Cardholder)
personally collect from

£ اأخرون

اإقرار حامل البطاقة الرئي�سي

I authorize The National Bank of Ras Al Khaimah (hereinafter referred to as

£
£

Others

رقم رخ�صة القيادة الإماراتية

UAE Driving Licence No.

Primary Card Applicant Declaration

Signature of Primary Cardholder

£ نف�س

الوظيفة

Occupation

 رقم اجلوالSub limit (if any) on the Supplementary Card AED

Mobile Number

£

�صوف اأقوم باإ�صتالمها �صخ�صيا من فرع

Branch

£
£

57635

Husband

العالقة مع حامل البطاقة الرئي�سي

PPS-00451/ZPP/09-2015

Passport No.

Bank Use Only:
Input By:

Authorized by:

CIF ID1:

CIF ID2:
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