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Account Name* *اسم الحساب

Account Number* £££££££££££££ رقم الحساب*

RAKBANK Reference Number الرقم المرجعي لبنك رأس الخيمة الوطني

Issuing Bank Letter of Credit Number رقم خطاب االعتماد من البنك المصدر  Date*      *التاريخ

Letter of Credit Amount*: مبلغ خطاب االعتماد*:

Currency                                                  العملة Amount in Figures                                                         المبلغ باألرقام

Amount in Words
  

المبلغ باألحرف

ISSUING BANK البنك المصدر

Name* *االسم

Branch  الفرع City/State  المدينة/الوالية Country*  *الدولة 

Bank code: رمز البنك:

Swift £ سويفت BSB (Australia) £ BSB (أستراليا) IFSC £ IFSC Sort (UK) £ Sort (المملكة المتحدة) CHIPS UID (US) £ CHIPS UID (أمريكا)

Transit No. (CANADA) £ (كندا) رقم النقل FEDWIRE (US) £ FEDWIRE (أمريكا) Others £ أخرى Bank Code  رمز البنك

Presentation Details تفاصيل العرض

Tenor*  *فترة السداد Invoice Number  رقم الفاتورة

Bill Amount*: مبلغ الفاتورة*:

Currency                                                  العملة Amount in Figures                                                         المبلغ باألرقام

Amount in Words
  

المبلغ باألحرف

DOCUMENTS ENCLOSED المستندات المرفقة

وصف المستند
Document Description

أصلي
Original

نسخة
Copy

وصف المستند
Document Description

أصلي
Original

نسخة
Copy

الكمبيالة/المسودات
Bill of Exchange/Drafts

شهادة المنشأ
Certificate of Origin

فاتورة تجارية
Commercial Invoice

قائمة التعبئة
Packing List

وثيقة الشحن
Bill of Lading

شهادة الوزن
Weight Certificate

فاتورة الشحن الجوي
Airway Bill

بوليصة/شهادة التكافل
Takaful Policy/Certificate

مذكرة تسليم
Delivery Note

شهادة الفحص
Inspection Certificate

مذكرة شحنة بسيارة نقل
Truck Consignment Note

شركة الشحن/شهادة السفينة
Shipping Co/Vessel Cert.

شهادة الجودة
Certificate of Quality

إيصال البريد/الشحن
Courier/Postal Receipt

شهادة الكمية
Certificate of Quantity

غير ذلك
Others

Mandatory Fields**حقول إلزامية

طلب تقديم مستندات بموجب خطاب اعتماد التصدير

APPLICATION FOR PRESENTATION OF DOCUMENTS UNDER EXPORT LETTER OF CREDIT



2 of 2The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company

Please mark [P] any one of the following:

£ Forward the documents to the Issuing Bank/Confirming Bank 
on “Approval Basis”

£ Certify compliance if documents in order

£ Forward discrepant documents to Issuing Bank/Confirming 
Bank on “Approval Basis”

يرجى وضع عالمة [P] على أي مما يلي:
£ إعادة توجيه المستندات إلى البنك الُمصدر/ البنك المعتمد على             

»أساس الموافقة«
£ التصديق على االمتثال إذا كانت المستندات بالترتيب

£ إعادة توجيه المستندات المتناقضة إلى البنك الُمصدر/البنك المعتمد على 
»أساس الموافقة«

Other Details تفاصيل أخرى

£ Upon receipt of acceptance from Issuing Bank/Confirming Bank, 
kindly discount the documents and credit proceeds
(Application for Export Letter of Credit Discounting to be submitted) 

£ عند استالم القبول من البنك الُمصدر/ البنك المعتمد ، يرجى خصم           
المستندات وعائدات االئتمان

(يجب تقديم طلب خطاب التصدير الخاص باعتماد الخصم)

Account Number* (For Charges) £££££££££££££ رقم الحساب* (للرسوم)

Account Number* (For Proceeds) £££££££££££££ رقم الحساب* (للعوائد)

Contact Person (in case of clarification): مسؤول االتصال (في حالة التوضيح):

Name  االسم Contact Number  رقم االتصال

APPLICANT DECLARATION AND TERMS AND CONDITIONS إقرار مقدم الطلب والشروط واألحكام

a.  I/We hereby agree that the above mentioned documents will be handled in accordance 
with the terms and conditions of Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 
International Chamber of Commerce Publication No. 600 (2007 Version) and any revisions or 
amendments thereto.

b. I/We hereby indemnify and hold RAKBANK harmless and RAKBANK shall not be responsible 
for any act, negligence, failure, delay in payment, refusal of payment or insolvency of the said 
Issuing Bank/Confirming Bank or for any loss or delay occurring in the course of forwarding or 
presentation of the Documents under this Application for Presentation of Documents under 
Export Letter of Credit.

Applicant Signature(s) with Company Stamp*

واألعراف  القواعد  وأحكام  شروط  مع  بالتوافق  آنفًا  المذكورة  المستندات  تسليم  على  بموجبه  أ.  أوافق/نوافق 
أو  مراجعات  وأي   ،(2007 (نسخة   600 رقم  الدولية  التجارة  غرفة  ونشرة  المستندية،  لالعتمادات  الدولية 

عليها. تعديالت 

أي فعل  المسؤولية عن  له  تحّمً وإبراء ذمته فضاًل عن عدم  الوطني  الخيمة  رأس  /ُنقرُّ بموجبه بتعويض بنك  ب.  ُأقرُّ

أو عن  لالعتماد  المعزز  المصدر/البنك  البنك  إعسار  أو  السداد  رفض  أو  السداد  تأخير في  أو  إخفاق  أو  إهمال  أو 

المستندات بموجب  الطلب لعرض  أو عرضها بموجب هذا  المستندات  إرسال  تأخير يقع في مسار  أو  أي خسارة 

التصدير. اعتماد  خطاب 

توقيع )توقيعات( مقدم الطلب وختم الشركة*

FOR BANK USE ONLY الستخدام البنك فقط

COPS Maker COPS Checker

£ CSV

التوقيع
Sign

التوقيع
Sign

Mandatory Fields**حقول إلزامية
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