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Account Number: £££££££££££££
Account Name:  

		Please cancel the RAKvalue SME – Cash management Services availed on  
the above mentioned account.

	Please cancel the RAKvalue SME services availed on the above  
mentioned account.

We request you to cancel my Standing Instruction & Debit Authority  
Instructions submitted under RAKvalue SME/RAKvalue SME – Cash  
management Services.
Note: Cancellation form to be submitted on or before 20th of the month. If submitted after
the mentioned date, one month package charges will be deducted from the account.

One month charges will be deducted, in addition to above charges, if the package is cancelled
within 6 months of enrollment.

Declaration/Mandate:

We understand that upon cancellation all the benefits under RAKvalue SME/ 
Rakvalue SME - Cash management will cease with immediate effect.  
We agree to pay any/all the amount due under RAKvalue SME/Rakvalue  
SME - Cash management and authorise RAKBANK to debit any/all  
outstanding fees/charges including the final month usage of RAKvalue  
SME/RAKvalue SME - Cash Management from the above mentioned  
account number upon cancellation.

For and On Behalf of the Company:

Authorised signatory 1

Signature:   Date: 

Name:  

Authorised signatory 2

Signature:   Date: 

Name:  

Authorised signatory 3

Signature:   Date: 

Name:  

Authorised signatory 4

Signature:   Date: 

Name:  

Note: Signature(s) should be as per signing mandate and Bank records.

Company Stamp:

 نموذج إلغاء راك فاليو - للشركات الصغيرة والمتوسطة/
راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة - خدمات إدارة النقد

RAKvalue - SME/RAKvalue SME - Cash Management 
Services Cancellation Form
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رقم الحساب: 

إسم الحساب:

الرجاء التكرم بإلغاء راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة - خدمات إدارة النقد  		
الخاصة بالحساب المذكور أعاله.

الرجاء التكرم بإلغاء راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالحساب  		
المذكور أعاله.

كما نرجو منكم التكرم بإلغاء التعليمات المستدامة وتعليمات التفويض بالخصم المباشر 
 التي تم التقدم بها عند طلب راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة/راك فاليو 

للشركات الصغيرة والمتوسطة - خدمات إدارة النقد.
مالحظة: يجب تقديم نموذج اإللغاء في أو قبل تاريخ  20 من الشهر.  في حال تم تقديمها بعد التاريخ المحدد، سيتم

خصم رسوم باقة الشهر بالكامل من الحساب.
سـيتم خصـم رسـوم شـهر واحد، باإلضافـة إلى الرسـوم المذكـورة أعــاله، وذلك في حـالـة إلغـاء الباقـة في غضـون 6 أشـــهر

من التسجيل.

إقرار/تفويض:

 نحن نتفهم بأنه وعند اإللغاء، فإن جميع المزايا المستفاد منها ضمن خدمة راك فاليو 
للشركات الصغيرة والمتوسطة/راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة - خدمات إدارة النقد.

 ستنتهي على الفور. كما نوافق على دفع أي/جميع المبالغ المستحقة بموجب  خدمة راك فاليو 
 للشركات الصغيرة والمتوسطة/راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة - خدمات إدارة النقد. 
 وتفويض راك بنك لخصم أي رسوم مطبقة/جميع الرسوم المستحقة منرقم الحساب المذكور 

أعاله عند اإللغاء، بما في ذلك رسوم استخدام دمة راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة
/راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة - خدمات إدارة النقد في الشهر األخير.

توقيع عن وبالنيابة عن الشركة:

المخول بالتوقيع 1

التوقيع: التاريخ:     

االسم:       

المخول بالتوقيع 2

التوقيع: التاريخ:     

االسم:       

المخول بالتوقيع 3

التوقيع: التاريخ:     

االسم:       

المخول بالتوقيع 4

التوقيع: التاريخ:     

االسم:       

مالحظة: يجب أن يكون التوقيع )التوقيعات( مطابقَا لنموذج التوقيع المسجل في سجالت البنك.

ختم الشركة:


