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1 /The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the “Bank” or “RAKBANK”), is 

a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of UAE. 
بنك رأس الخيمة الوطـني )ش.م.ع.( )”البنـك“ أو ”راك بنـك“( بنـك تجـاري 
منظم ومرخص من خالل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

إقرار العميل المتعلق بأسلوب حياة
Customer Lifestyle Declaration

Dateالتاريخ

Product Typeنوع المنتج

أنا، الموقع أدناه، أؤكد أن المعلومات التالية صحيحة وحقيقية، على حد علمي: 	££	 I,	the	undersigned,	confirm	the	following	information	is	correct	and	true,	to	
the	best	of	my	knowledge:		

My Earning/ Household Detailsالمعلومات المتعلقة براتبي و تفاصيل عائلتي

Dependents	of	No.عدد ااألشخاص المعتمدين على راتبي

	Family	the	in	members	Earning	of	No.عدد األشخاص ذوي دخل في العائلة

Salary	Monthly	Myقيمة راتبي الشهري

income	Household	Totalإجمالي دخل األسرة

Important Note: The Bank is using the total household income for overall assessment purposes only. For lending purposes and to arrive at the final 
lending amount, Debt Burden Ratio (DBR) and final approval, the Net income related to the Borrower will be considered. 

 )DBR( مالحظــة مهمــة: يســتخدم البنــك إجمالــي دخــل األســرة ألغــراض التقييــم العــام فقــط، ألغــراض اإلقــراض وللوصــول إلــى مبلــغ اإلقــراض النهائــي ونســبة عــبء الديــن
والموافقــة النهائيــة، ســيتم النظــر فــي صافــي الدخــل المتعلــق بالمقتــرض.

My Monthly Spending patternنمط اإلنفاق الشهري الخاص بي

Amount )AED(
المبلغ )درهم(

Definition
المعنى

Expenses type
نوع المصاريف

Lifestyle	expenses	include	expenses	related	to	monthly	food	expenses,	medical,	travel,	education,	
child	and	spousal	maintenance,	etc…		
تشــمل نفقــات نمــط النفقــات المتعلقــة بمصاريــف الطعــام الشــهرية، والمصاريــف الطبيــة، والســفر، والتعليــم، ونفقــة 

األطفــال والــزوج/ الزوجــة، إلــخ ...

Lifestyle	Expenses	

مصاريف أسلوب الحياة

Services	expenses	include	expenses	related	to	monthly	rent,	utility,	internet,	mobile,	maintenance,	
property	related,	wages	to	domestic	workers,	etc…		

تشــمل مصاريــف الخدمــات المتعلقــة باإليجــار الشــهري، ومصاريــف الكهربــاء والمــاء، واإلنترنــت، والهاتــف المحمــول، 
والصيانــة، والممتلــكات، وأجــور العمــال المنزلييــن، إلــخ ...

Services	expenses	

مصاريف الخدمات

Additional	Loans	taken	are	for	the	additional	 loans	taken	from	Family,	Friends,	or	any	other	
sources	excluding	those	taken	 from	Banks

القروض اإلضافية المأخوذة من العائلة أو األصدقاء أو أي مصادر أخرى باستثناء تلك المأخوذة من البنوك

Additional	Loans	taken	

قروض إضافية 

This	section	can	 include	other	expenses	not	mentioned	above	 including	 Insurance/	 takaful	
expenses	 (Cars,	health,	 life,	property),	etc…	

يمكــن أن يشــمل هــذا القســم المصاريــف األخــرى الغيــر مذكــورة أعــاه بمــا فــي ذلــك مصاريــف التأميــن / التكافــل 
)الســيارات ، الصحــة ، الحيــاة ، الممتلــكات(، إلــخ ...

Any	other	expenses
أي مصاريف أخرى

Total Additional Expenses 
إجمالي المصاريف اإلضافية

Important Note: 
1.  Based on the information provided above, the Bank has the right to request for additional/ supporting documents or suggestions to complete the 

assessment and provide the final decision.
2.  Please fill up the Monthly Spending pattern based on an approximate spending from your own Monthly Salary and not the Total Household Income. 

مالحظة مهمة:
1. بناًء على المعلومات الواردة أعاله، يحق للبنك طلب مستندات أو تفاصيل إضافية الستكمال التقييم وتقديم القرار النهائي.

2. يرجى ملء نمط اإلنفاق الشهري بناًء على مبلغ النفقة التقريبي من راتبك الشهري وليس من إجمالي دخل األسرة.

Nameاالسم

Signature	Customerتوقيع العميل

Dateالتاريخ


