نموذج طلب دفتر شيكات مصمم حسب الطلب
APPLICATION FOR SPECIALIZED CHEQUE BOOK
Date

DD-MM-YYYY

دفاتر شيكات كما هو مبين أدناه/تزويدنا دفتر/يرجى تزويدي
.حسابنا حسب تعرفة البنك/وخصم الرسوم من حسابي

Please issue me/us cheque book(s) as detailed below and debit the
charges to my/our account as per Bank’s tariff
Account Number

رقم الحساب
اسم الحساب

Account Title/Name
Number of cheque leaves

.عدد ورقات دفتر الشيكات

Issue cheque book with artwork used for last
cheque book issuance

Yes

نعم

No

ال

If No, Type of cheque book required.
Book form type with
counterfoil
(A5) loose sheets (laser printers)
Continuous stationary with
carbon copy (or without carbon
copy) - (dot matrix printers)*

إصدار دفتر شيكات له نفس تصميم آخر دفتر الشيكات
الذى تم إصداره

. يرجى ذكر نوع دفتر الشيكات المطلوب،”في حال اإلجابة بـ “ال
دفتر شيكات مع أرومة الشيك

Book form type with carbon
copy (without counterfoil)*

دفتر شيكات مع نسخ كربونية
*)(من دون أرومة الشيك

- )A5( أوراق منفصلة قياس
)(مطبوعة بطابعات الليزر

(A4) loose sheets with voucher
- (laser printers)

- )A4( أوراق منفصلة قياس
)(مطبوعة بطابعات الليزر

ورق مستمر مع نسخ كربونية
(أو دون نسخ كربونية) – (مطبوعة
*)بطابعات نقطية

Continuous stationary without
voucher (three cheques in A4)
- (dot matrix printers)

 شيكات3( ورق مستمر دون قسائم
 (مطبوعة- )A4 على صفحة قياس
)بطابعات نقطية

*Please mention the number of carbon copy and the color

* يرجى ذكر عدد النسح الكربونية واأللوان

Number

العدد

Color

اللون
إن تفاصيل المستلم أدناه إلزامية

Below receiver details are mandatory
Receiver Details (Receiver details given below are applicable only to
this request.)

تفاصيل المستلم (تنطبق تفاصيل المستلم المذكورة أدناه فقط على هذا
.)الطلب
االسم

Name
Emirates ID Number
(Govt. issued Photo ID)
ID Expiry Date

التاريخ

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية

)(بطاقة هوية حكومية تحمل صورة صاحبها

D

D

M

M

Y

Y

تاريخ أنتهاء صالحية بطاقة الهوية

Mobile Number

رقم الهاتف المتحرك

Upon receiving the Cheque Book(s) from the branch or through the courier
service, you are requested to count the cheque leaves immediately to ensure that
no leaf is missing or duplicated in the Cheque Book.

دفاتر الشيكات من الفرع أو عبر خدمة البريد المسلم/عند استالم دفتر
الدفاتر مباشرة للتأكد من عدم/باليد يرجى القيام بعد صفحات الدفتر
.فقدان أو تكرار أي من صفحاته

لقد قرأت وفهمت ووافقت على الشروط واألحكام الوارده في الخلف

I have read, understood, and accept the terms and conditions overleaf

العمالء/توقيع العميل

Customer Signature(s)
FOR BANK USE ONLY
Artwork file available ?

Yes

Signature verified by

Input by

Initials

Transaction ID

Authorised by

Initials
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الشروط واألحكام

TERMS & CONDITIONS
1. The services are provided by the Bank as a service to the customer at its
own discretion, and the customer understands fully that the Bank
reserves all rights to stop, revoke, cease the services any time without
providing prior intimation to the customer, and the Bank does not
guarantee unhindered performance of the services. The Customer shall
not hold the Bank liable for any losses arising due to delay/cancellation of
services.

ً
 ويقر،وفقا لتقديره الخاص
 يقوم البنك بتوفير الخدمات كخدمة للعمالء.1
العميل بأن البنك يحتفظ بجميع الحقوق إليقاف وإلغاء وإنهاء الخدمات في
.أي وقت دون توجيه إشعار مسبق إلى العميل

2. The customer understands that any/all payments obligations are to be
met by the customer at timely and any requests for issuance of new
cheques should be made/ submitted well in advance and sufficiently
before the actual requirement. The customer understands that he/she
must maintain adequate balances in his account(s) at all times to meet
financial obligations/commitments.

يدرك العميل بأنه سيقوم بالوفاء بأي وجميع التزامات الدفع في أوقات.2
معقولة ويجب تقديم أي طلبات إلصدار شيكات جديدة مقدما بوقت كاف
 يدرك العميل بأنه يجب أن يحتفظ بأرصدة كافية في.قبل الطلب الفعلي
. التعهدات المالية/  حساباته في جميع األوقات للوفاء بااللتزامات/ حسابه

3. The customer fully understands and undertakes that the specialised
cheque service is a service provided to the customer at the discretion of
the bank, and the customer shall not misuse, tamper, alter or conduct any
actions with malicious, fraudulent or other illegal intents.

 يدرك العميل تماما ويقر بأن خدمة الشيكات الخاصة المصممة حسب الطلب.3
هي خدمة يتم تقديمها إلى العميل بمحض اختيار البنك ولن يقوم العميل
 أو تغييرها أو القيام بأي أعمال بنوايا سيئة، أو العبث بها،بإساءة استخدامها
.أو لالحتيال أو غير ذلك

4. The customer understands that the logo of the company shall be printed
on the cheque pursuant to this written authorisation/request by the
customer and/or by its authorised representative and it has permitted the
Bank to print such company logo on the specialised cheques.

ً
مطبوعا على الشيكات بموجب هذا
 يدرك العميل بأن شعار الشركة سيكون.4
أو من قبل ممثله/الطلب المقدم من قبل العميل و/التفويض الكتابي
المفوض وبأنه يسمح للبنك بطباعة شعار الشركة على دفتر الشيكات
.المصمم حسب الطلب

5 The customer warrants, represents and guarantees that the company
insert name of company is the owner of the logo as represented below
and it has full rights to grant license to the bank to print such logo on the
cheques.

 يضمن العميل ويتعهد بأن الشركة التي ستقوم بإضافة اسم الشركة هي.5
مالكة الشعار على النحو المبين أدناه ولها كامل الحق في منح ترخيص للبنك
.بطباعة الشعار على دفاتر الشيكات

6. The customer/company hereby grants a revocable, royalty-free, tax-free
license to the Bank to use the logo for printing on the specialised cheque
books.

ً
تصريحا غير قابل للنقض وخال من
 الشركة بموجبه البنك/  يمنح العميل.6
عائدات حقوق الملكية ومعفي من الضريبة الستخدام الشعار في الطباعة
.على دفاتر الشيكات المصممة حسب الطلب

7. The Bank does not guarantee the exact representation of the mark to be
present on the cheques and the customer agrees not to hold the Bank
responsible for any difference.

 ال يضمن البنك العرض الصحيح للعالمة التجارية التي يتم طباعتها على.7
.الشيكات ويوافق العميل على عدم تحميل البنك المسؤولية عن أي اختالف

8. The customer understands that the Bank shall not be responsible for any
printing error or other actions as a result of which the company logo
appears different from the above representation and the Bank shall not
bear any charges for re-printing or re-issuance of cheque books due to
any printing or other error.

 يدرك العميل بأن البنك ال يتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء طباعية أو أي.8
ً
مختلفا عن التعهد أعاله وال يتحمل
أعمال أخرى يبدو شعار الشركة نتيجة لها
البنك مسؤولية دفع أي تكاليف ذات صلة بإعادة طباعة أو إصدار دفاتر
.الشيكات المصممة حسب الطلب نتيجة ألي خطأ في الطباعة أو أي خطأ آخر

9. The customer undertakes to fully indemnify the Bank, its officers,
employees, directors, subsidiaries, affiliates for all costs, charges, fees,
losses suffered or incurred by the Bank, its Affiliates or other customers
either directly or indirectly by virtue of misuse or alleged misuse of the
cheques, and/or as a result of use of the logo by the Bank.

، وموظفيه، ومسئوليه، يتعهد العميل بدفع تعويض كامل إلى البنك.9
 والخسائر،  واألتعاب، والرسوم، وشركاته التابعة عن جميع التكاليف،ومدرائه
 أو شركاته التابعة أو العمالء اآلخرين سواء،التي يتحملها أو يتكبدها البنك
بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب سوء استخدام أو االدعاء بسوء استخدام
.أو نتيجة الستخدام الشعار من قبل البنك/الشيكات و

10. The customer agrees to be fully liable without any limit, if the Bank is
sued, threatened or potentially threatened by any third party claiming
infringement by the Bank due to printing such logos on the cheques. The
customer agrees to indemnify on demand any/all costs to the Bank caused
due to such actions, and the customer hereby grants the Bank permission
to immediately stop printing, distributing, using the cheques and to
immediately, without notice, recall or stop payment of any cheques
bearing the above shown logo.

 في حال رفع، يوافق العميل على أن يكون مسؤوال بشكل كامل دون قيد010
دعوى ضد البنك أو قيام أو احتمال قيام طرف ثالث باإلدعاء ضد البنك
 يوافق.بانتهاك حقوق الغير نتيجة لطباعة هذه الشعارات على الشيكات
العميل على تعويض البنك عند الطلب ضد أي وجميع التكاليف التي يتكبدها
ً
تصريحا
البنك والناشئة عن تلك اإلجراءات ويمنح العميل بموجبه البنك
 وطلب،للقيام وبشكل فوري بتعليق طباعة وتوزيع واستخدام الشيكات
استرجاع أو إيقاف دفع أي من الشيكات التي تحمل الشعار المبين أعاله
.بشكل فوري

11. The customer hereby undertakes to sign all documents necessary and
required by the Bank at its sole discretion to recover costs towards the
Bank for the services provided via this application and/or for any misuse
of the cheques.

يتعهد العميل بموجبه توقيع كافة المستندات الالزمة والمطلوبة من قبل.11
ً
وفقا لتقديره الفردي ﻻسترداد التكاليف المستحقة للبنك عن الخدمات
البنك
.أو أي إساءة استخدام للشيكات/المقدمة بموجب هذا الطلب و

12.The provisions stated herein or any conflicts or misunderstandings in
relation to the facilities mentioned below shall be governed in accordance
with the general terms and conditions of the bank governing use of
customer accounts, available on www.emiratesnbd.com and amendable
from time to time at the Bank’s discretion, and the terms and conditions
stated therein shall prevail. The customer agrees to routinely visit the
aforementioned web site to stay abreast of any developments and/or
amendments to the terms and conditions.

تخضع األحكام المبينة في هذا المستند أو أي تعارض أو سوء فهم فيما.12
 ويخضع،يتعلق بالخدمات المذكورة أدناه إلى األحكام والشروط الرئيسية
أدناه إلى األحكام والشروط العامة للبنك وتنظم استخدام حسابات العميل
 وقابلة للتعديل منwww.emiratesnbd.com :وهي متوفرة عبر الموقع
ً
 وتكون األحكام والشروط المذكورة في هذا،وفقا لتقدير البنك
وقت آلخر
 يوافق العميل على إجراء زيارات روتينية للموقع.المستند هي السائدة
أو تعديالت على األحكام/المذكور أعاله للبقاء على اطالع بأي مستجدات و
.والشروط

13.Any disputes whatsoever shall be governed by UAE laws, and the
customer agrees to the non-exclusive jurisdiction of the UAE courts for
resolving any dispute arising thereof.

 ويوافق،تخضع أي خالفات مهما تكن لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.13
العميل على الخضوع للسلطة القضائية غير الحصرية لمحاكم دولة اإلمارات
.العربية المتحدة لحل أي نزاع ينجم عنها
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