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Date:
Please provide me/ us with the following service:
Tariff for issuance and Delivery:
Authorised Signature(s): 
Branch:
التاريخ: 
يرجى تزويدنا بالخدمة الموضحة ادناه:
كما اقبل وأوفق/  نقبل على الالتزام بالشروط والاحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية الموافق عليها من قبلي في تاريخ فتح الحساب لدى البنك (والمتاحة ايضا على موقع البنك الالكتروني). 
كما انني/  اننا اوافق/  نوافق على تعريفية البنك الخاصة بإصدار دفاتر الشيكات وتسليمها والمذكورة ادناه.
فرع: 
1.  I/ We agree to the Bank's Tariff and charges related to the Cheque Book Issuance and Delivery.
2.   I/ We accept and agree the issuance of cheques and use of cheques are subject to Bank's General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services, located on our website
3.   Uncollected Cheque Books, will be destroyed and a charge will be recovered.
4.   Cheque book will be activated within 24 hours from the date of delivery.
I/ We accept and agree to be bound by the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services accepted by me/ us at the time of opening my/ our account (also available on the Bank's website).  
I/ We also agree to Bank's tariff related to the cheque book issuance and delivery set out below.
تعرفة الاصدار والتسليم : 
انا/  نحن نقر ونلتزم بتعريفة البنك المطبقة على عملاء خدمة البنك المصرفية  والخاصة بإصدار دفاتر الشيكات وتسليمها .
انا/  نحن نقر ونلتزم بأن إصدار الشيكات واستخدام الشيكات خاضعة للشروط والاحكام للحسابات والخدمات البنكية والمتاحة على موقع البنك الالكتروني .
الشيكات غير المستلمة من قبل اصحابها سوف يتم اتلافها وسوف يتم تحصيل الرسوم وتغطيتها .
سيتم تفعيل دفتر الشيكات خلال 24 ساعة من تاريخ الاستلام. 
1-
2-
3-
طلب دفتر شيكات
CHEQUE BOOK APPLICATION 
Cheque Book issuance:
اصدار دفتر شيكات:
EDU/CB/Aug2017/v01.02
4-
The Cheque book(s) will be delivered via courier to:
Delivery details (For courier use):
سوف يتم تسليم دفتر/  الدفاتر الشيكات بواسطة البريد السريع طبقا لما هو موضح ادناه:
تفاصيل التسليم (للاستخدام بواسطة البريد السريع) :
Authorized representative (As per Bank's record)
الى ممثلي/  ممثلنا المعتمد (طبقا لسجلات البنك)
Owners/ partners/ authorized signatory
لى صاحب الحساب/  شريك/  المفوض بالتوقيع
Company Name:
اسم الشركة:
In case more Cheque books required, please state number of Cheque books required and sign there against: 
في حال طلب اكثر من دفتر شيكات, يرجى توضيح عدد دفاتر الشيكات المطلوبة والتوقيع مقابل العدد:
Name:
Address:
Town city:
Country:
Mobile:
Emirates ID:
اسم المستلم:
العنوان:
المدينة:
البلد:
رقم الهاتف:
رقم الهوية الإماراتية كالاتي:
Customer Signature:
 توقيع العميل:
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