
ACCOUNT SERVICES REQUESTطلب خدمات الحساب

إسم الحساب*:

رقم الحساب*:

رقم بطاقة الخصم المباشر:
)إلزامي لخدمات بطاقة الخصم المباشر(:

تضمين جميع حساباتي/ حساباتنا في رسالة تأكيد الرصيد أو 	£
الرسالة المرجعية  

تفاصيل الطلب*

عربي  £ إنجليزي   £ الرسالة المرجعية  	£

الرجاء تضمين المعلومات التالية في الرسالة   

إدارة الحساب  £ أيبان   £ رمز سويفت   £ عنوان البنك   £ 	

رسالة تأكيد الرصيد 	£
كما في ثنائي   £ عربي   £ إنجليزي   £ 	

اسم وتفاصيل العنوان: 

)ينطبق على الرسالة المرجعية ورسالة تأكيد الرصيد(

رقم االتصال:

عربي  £ إنجليزي   £ رسالة أيبان  	£

رسالة تأكيد إغالق الحساب 	£

كشف حساب البنك 	£

يتطلب ختم البنك: وصف الغرض  £ 	
)إلزامي عندما يتطلب ختم البنك(   

دفتر الشيكات 	£
يرجى تزويدي/تزويدنا بدفتر شيكات 	

عدد دفاتر الشيكات:  
مالحظة: يخضع عدد دفاتر الشيكات/ األوراق الصادرة إلى تقدير البنك

خدمات بطاقة الخصم المباشر

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

Account Name*: 

Account Number*:   £££££££££££££
Debit Card Number: 
(mandatory for Debit Card Services)

£	Include all my/our accounts in the Balance Confirmation Letter or

 Reference Letter  

Request Details*

£	Reference Letter £	English £	Arabic 

 Please include the following information in the letter

	 £	Bank Address £	SWIFT Code £	IBAN £	Account Conduct

£	Balance Confirmation Letter

	 £	English £	Arabic £	Bilingual As of date 

Name and Details of Addressee: 

(applicable for Reference Letter and Balance Confirmation Letter)

Contact Number: 

£	IBAN Letter £	English £	Arabic

£	Account Closure Confirmation Letter

£	Bank Account Statement

 From  من To  إلى Number of copies:  :عدد النسخ

	 £	Bank stamp required: Description of purpose 
  (mandatory when Bank stamp is required)

£	Cheque Book  

	 Kindly supply me/us with a cheque book 

 Number of Cheque Books: 
Note: Number of cheque Books/Leaves issued is subject to Bank’s discretion

Debit Card Services

£	Re-issue of PIN
 - if you have not received your PIN, or forgotten your PIN

PIN إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي 	£
-  في حال لم تستلم رقم التعريف الشخصي الخاص بك، أو نسيته  

£	Re-issue of Debit Card
 -   if card is damaged/change of embossed name/returned & 

destroyed 
 £	Card cut into two submitted
  - Card will be reissued

 £	Card not held in possession 
  - Card will be blocked and replaced

 £	Card Destroyed By Bank (RETN) 
  - Card will be reissued

إعادة إصدار بطاقة الخصم المباشر 	£
-  في حال تلف/ تغيير االسم المنقوش على البطاقة/إعادة البطاقة  

و إتالفها   
مقدمة لكم البطاقة مقطوعة إلى نصفين 	£  

سيتم إعادة إصدار البطاقة  -   
البطاقة ليست بحوزتي 	£  

سيتم إغالق البطاقة واستبدالها  -   
تم إتالف البطاقة من قبل البنك 	£  

سيتم إعادة إصدار البطاقة  -   

£	Renewal of Debit Card
 - If your card has expired

تجديد بطاقة الخصم المباشر 	£
إذا إنتهت صالحية بطاقتك  -  

£	Early Card Renewal required by (Date) 
 - If your card is to be renewed, upto 3 months before expiry date

تجديد مبكر للبطاقة )بتاريخ(  	£
إذا رغبت في تجديد بطاقتك قبل إنتهاء صالحيتها بمدة تصل لغاية 3 أشهر  -  

£	Replacement of Debit Card (with issuance of PIN) 
 -  If your Card is lost/stolen or your Card has been misused

)PIN استبدال بطاقة الخصم المباشر )مع إصدار رقم التعريف الشخصي 	£
في حال فقدان/ سرقة بطاقتك أو في حال تم إساءة استخدام رقم بطاقتك  -  

£	Cancellation of Debit Card 
 -  If you want to close the card and retain the account

إلغاء بطاقة الخصم المباشر 	£
إذا كنت ترغب في إغالق البطاقة مع االحتفاظ بالحساب  -  

Others (Please specify)  )أخرى )الرجاء التحديد
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التعليمات

في حال طلب إعادة إصدار البطاقة، ُيرجى التأكد من إعادة البطاقة إلى البنك  .1
مقسمة إلى نصفين.  

في حال فقدان / سرقة بطاقتك أو إساءة استخدام رقم بطاقتك، يرجى إبالغ البنك  .2
فورًا باالتصال على الرقم 00 00 04-213  

ستتم معالجة جميع الطلبات وفقًا لسياسات وإجراءات البنك السائدة  .3

تعليمات االستالم*

عبر شركة توصيل 	R
إلى عنواني البريدي المسجل لدى البنك  £ 	

إلى المرسل إليه  £ 	
إلى الشخص المفوض )ينطبق فقط لدفتر الشيكات(  £ 	

االسم:  

استالم من الفرع )يخضع للموافقة من البنك(  	£

إلى المدقق )ينطبق على رسالة تأكيد الرصيد( 	£

عبر عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالموظف والمسجل لدى البنك 	£
)ينطبق فقط لرسالة أيبان لموظفين الشركات التي لديها اتفاقية مع البنك(  

إقرار مقدم الطلب

1.  بهـــــذا أفــوض/نفــــوض راك بنك للخــــصم من حســابي/حســـــاباتنا المصــــرفية المــــذكورة مقــــــابل الـرســـــوم 
المطبقـــــة حســـــــب الئحــــــة الخــــدمة واألســــــعار الخاصــــــة بالبنـــك. أؤكــــد/نؤكـــــد بأنه ســيتم إصــــدار الرســالة 
بنــاًء علــى طلبي/طلبنــا دون أدنــى مســؤولية/مخاطر أو ضمــان مــن جانــب البنــك أو أي مــن موظفيــه 
بــأي ضــر قــد يلحــق بالبنــك وأتعهد/نتعهــــد  المختصيــن بالتوقيــع. أنا/نحــن نقــر بالنــأي عــن التســبب 
بتعويــــض البنك عن جميـــــع الخســـــائر والمطالبـــــات واألضــــرار واإلجراءات والمصــــروفات والفوائد والتكاليــف 
التــي قـــــد يتكبدهــا البنــك أو يعانــــي منــــها، مهمــا كانــت طبيعتهـــــا وأي شكــــل ينشـــــأ عــن ذلــك ويلحــــق 
بالبنــــك كنتيجــــة لـــذلـــك التــــــصرف أو بســــبب تأخيــــر التصــــرف أو االمتنــــاع عــــن التصــــرف بناء على طلبـــي/ 

طلبنــا المشــار إليــه أعــاله.
2.  أوافق/نوافــق أنا/نحــن وأؤكد/نؤكــد أن جميــع الشــيكات الموجــودة فــي الدفتــر الــذي تــم إصــداره لي/لنــا قــد 

تــم اســتخدامه، وعليــه أتقدم/نتقــدم بطلبي/طلبنــا للبنــك إلصــدار دفتــر شــيكات.
3.  أوافـــــق وأؤكـــــــد/نوافـــــق ونؤكــــــــد بـــأن الشـــــــخص المـــوقع أدنــــاه/المفوض بالتوقيع ســـــيقوم بـتـقـديم 

ــريع. ــركة البريــد السـ ــن  شــ ــاء اســتالم دفتــر الشــيكات مــ ــارية المفعــول أثنـ إثبــات للهويــة سـ
ــام  ــر الشــيكات خــالل ســبعة )7( أي 4.  أتعهد/نتعهــد بإخطــار البنــك علــى الفــور فــي حــال عــدم اســتالم دفت

الطلــب. تاريــخ تقديــم هــذا  عمــل مــن 
5.  أوافق/نوافــق  علــى اســتالم كشــف الحســاب المصرفــي مــن الفــرع )أينمــا ينطبــق( خــالل ســبعة )7( أيــام 
تقويميــة مــن تاريــخ اســتالم الرســالة النصيــة القصيــرة المرســلة إلــى رقــم هاتفــي المتحــرك المســجل فــي 
ســجالت راك بنــك، وفــي حــال تعــذر ذلــك، أوافق/نوافــق علــى قيــام البنــك بإرســال كشــف الحســاب المصرفــي 

إلــى عنواني/عنواننــا البريــدي المســجل لــدى راك بنــك.

كشف الحساب  £ أيبان   £ استلمت:   

الستخدام البنك فقط

Instructions

1. In case you are requesting for a reissue, please ensure to return
 your card, cut into two, to the Bank

2. In case your card is lost/stolen or your card number has been misused,
 please report to the Bank immediately by calling 04-2130000

3. All requests will be processed based on the Bank’s prevailing policies
 and procedures

Delivery Instruction*

R	By Courier

	 £	To my registered mailing address with the Bank

	 £	To the Addressee

	 £	To Authorized Person (applicable only for Cheque Book) 

 Name: 

 Emirates ID No.  رقم الهوية اإلماراتية Mobile Number:  رقم الهاتف المتحرك

£	Collection at Branch (Subject to Bank’s approval) 

£	To Auditor (Applicable for Balance Confirmation Letter)  

 Address:  :العنوان Mobile Number:  رقم الهاتف المتحرك

£	By e-mail to Employer’s registered e-mail address
 (Applicable for only IBAN Letter for employees of companies having an indemnity arrangement with the Bank)

Applicant’s Declaration

تعليمات خاصة / مالحظات إضافية
Special Instructions/Additional Remarks

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

* Mandatory fields                  *حقول إلزامية
Note: Please countersign on the service(s) selected OR strike off the services which are not requested                                                                              مالحظة: يرجى التوقيع على الخدمة )الخدمات( المختارة  أو شطب الخدمات غير المطلوبة

Received:  £	IBAN £	Statement of Account

FOR BANK USE ONLY

Branch/Front End Staff 

Control No  Account Opening Date: 

Last Cheque Book issued in CBS: £ 10 leaves (for Personal Account) £ 25 leaves (for Personal Account)

	 	 £ 10 leaves (for Business Account) £ 50 leaves (for Business Account)
For NTB Customer’s

Account Conduct: £ Satisfactory £ Unsatisfactory

Number of Cheque Leaves to be Issued: £ 10 leaves (for Personal Account) £ 10 leaves (for Business Account)

Remarks:     

  

Name:  Signature: 

1  I/We hereby authorize RAKBANK to debit my/our mentioned bank account for charges 
applicable as per Bank’s Service & Price Guide. I/We confirm that the letter would be issued 
at my/our request and without any risk/responsibility or guarantee on the part of the bank 
or any of its signing officers. I/We hold the Bank harmless andhereby indemnify the Bank 
against all loss, claims, damages, actions, expenses, interest and costs incurred, suffered or 
sustained by the Bank of whatsoever nature or howsoever arising which may be brought 
against the Bank in consequence to acting upon or delaying to act or refraining from acting 
upon pursuant to my/our above-referred request.

2.  I/We agree and confirm that all Cheque leaves of the Cheque book issued to me/us have been 
utilized and thus, I/we request the Bank to process this request for Cheque book issuance.

3.  I/We agree and confirm that the undersigned/authorized person will provide valid 
identification proof while collecting the cheque book from the courier company.

4.  I/We undertake to promptly notify the Bank if the cheque book is not received within 
seven (7) working days from the date of this request.

5.  I/We agree to collect the Bank Account Statement from the Branch (where applied) within 
seven (7) calendar days of receiving a Short Message Service (SMS) on my registered 
mobile number in RAKBANK records, failing which the Bank Account Statement will be 
mailed to my/our registered address with RAKBANK.
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