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 IBAN REQUEST FORM FOR EMPLOYERSنموذج طلب رقم الحساب المصرفي الدولي )IBAN( للموظفين

بنك رأس الخيمة الوطني )ش.م.ع.(

الفرع:  إ.ع.م

الرجــاء تزويـدنا برقــم الحسـاب المصـرفي الــدولي )IBAN ( لغــرض تحـويل رواتب المـوظفيـن

المذكورة أسماءهم في القائمة المرفقة و الذين يحتفظون بحسابات مصرفية لدى راك بنك.

تم إرسـال بريد إلكتروني إلى salary@rakbank.ae بالصيغـة أدناه مع قائمـة تضـم أســـماء

الموظفين وبياناتهم.

طريقة التسليم:

الرجاء إرسال تفاصيل رقم الحساب المصرفي الدولي )IBAN( الخاصة بالموظف  £
المذكور إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بشركتنا والمسجل لديكم  

يرجى إرسال رسالة رقم الحساب المصرفي الدولي )IBAN( إلى العنوان المسجل  R	
لدى البنك  

يرجى إرسال رسالة رقم الحساب المصرفي الدولي )IBAN( عن طريق البريد إلى عنواننا  £
البريدي كما هو موضح أدناه )ألرباب العمل الذين ليس لديهم حسابات مصرفية فقط(  

يرجى التحديد   

	

	

يرجى تسليم تفاصيل/ رسالة رقم الحساب المصرفي الدولي )IBAN( إلى  £

، السيد/السيدة 

رقم الهوية اإلماراتية/رقم الجواز 

نموذج التوقيع: 

سيتم إستالم رقم الحساب المصرفي الدولي )IBAN( المطلوب أعاله بواسطتي من  £
فرع )يخضع للموافقة من البنك(   

اسم الحساب:

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

  Branch, UAE

Kindly provide us with the IBAN for the salary transfer of the attached list

of employees whose Account(s) are held with your Bank.

An email has been sent to salary@rakbank.ae in the below format with

the details and list of employees.

رقم
متسلسل

S.No

رقم الموظف
Employee Number

اسم الموظف حسب جواز السفر
Employee Name as per Passport

رقم حساب راك بنك
RAKBANK Account Number

Delivery Mode:

£	Kindly send the IBAN details of the mentioned employee to our

 company’s registered email id

R Kindly send the IBAN letter by courier to our registered address with

 the Bank

£ Kindly send the IBAN letter by courier to our mailing address as

 provided below (for non banking employers only)

 Please specify 

 

 

£ Kindly handover the IBAN/ IBAN letter to

 Mr/Miss  , 

    EID number/Passport number 

 Specimen Signature: 

£ The above requested IBAN will be collected by me from

  Branch (Subject to Bank’s approval)

Account Name:                              

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


