iPrint طلـــــب خـــــدمــــات
iPrint Application Form
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iPrint طـلـ ـ ـ ـ ــب خـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات
iPrint Application Form

Date: ______ /______ /___________

:التاريخ

 بيانات ال�شركة-1

1. Company Details

Company Name _____________________________________________________________________________________________ ا�سم ال�شركة
Account Number ___________________________________________________________________________________________ رقم احل�ساب

2. iPrint Account Details

رقم احل�ساب

ا�سم احل�ساب

Account Number

Digital Signature

Account Title

Yes

If Digital Signature(s) are Required:

No
All Signature(s)
Partial Signature(s)

Cheque Type:

MICR

Non MICR

اال�سم املوقع والتوقيع

Signatory Name &
Signature

 بيانات ح�ساب طباعة �شيكات-2

اال�سم املوقع والتوقيع

اال�سم املوقع والتوقيع

Signatory Name &
Signature

ال
جميع التواقيع
تواقيع جزئي/توقيع
Cheque Type:

Signatory Name &
Signature

نعم

التوقيع االلكرتوين

:التواقيع االلكرتوين مطلوب/اذا التوقيع
MICR

Non MICR
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 بيانات املوقع طباعة ال�شيكات-3

3. iPrint Signatory Details

رقم احل�ساب

Account Number

تعليمات املوقع

ا�سم املوقع

Signature
Instructions

Signatory Name

/ التوقيع االلكرتوين املطلوب (نعم/القوى املوقعة (الفردية
)امل�شرتكة
)ال)(اذا تتطلب توقبع جزئي
Digital Signature Required
(Yes/No) (if partial signature)

Signatory Powers
(Singly/Jointly)

منوذج التوقيع
Specimen
Signature*

Debit Account for iPrint _____________________________________

________________ ح�ساب اخل�صم

Debit Account for Special Cheques ___________________________

____________ ح�ساب اخل�صم لل�شيكات اخلا�صة

Number of Cheques ________________________________________

_________________ رقم ال�شيكات

A/C Number _______________________________________________

_________________ رقم احل�ساب

Sample Cheques Required

Yes

No

ال

نعم

مناذج ال�شيكات مطلوبة

If yes, then Sample Cheque Attached

Yes

No

ال

نعم

 مرفق مناذج ال�شيكات،�إذا كان اجلواب نعم

*Note: Signature provided must be same as per account mandate in
the bank’s record and shall advise the Bank of any change that occurs
in the account mandate from time to time which includes but not
limited to change in powers in signatories, mandate documents and all
such forms as the Bank deems appropriate documented evidence for
such change in the account mandate.
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 يجب �أن تكون التواقيع مطابقة للتواقيع املوجودة يف تفوي�ض احل�ساب:* مالحظة
يف �سجالت البنك ويجب �إعالم البنك ب�أية تغيريات تطر�أ على تفوي�ض احل�ساب من
 ت�ضم هذه التغيريات وال تقت�صر على تغيريات يف القوى املوقعة وتفوي�ض.وقت �إىل �آخر
امل�ستندات وجميع هذه اال�ستمارات التي يعتقد البنك �أنها �أدلة موثقة تنا�سب �إجراء مثل
.هذه التغيريات يف تفوي�ض احل�ساب

We understand and agree the Bank’s terms and conditions for
the provision iPrint which is an integral part of iBusiness service,
a copy of which was provided with this form. We represent and
warrant the signatory(ies) below is/are duly authorized to enter into
this agreement on company’s behalf. We agree that any on of the
above provided accounts shall be charged for “applicable charges of
iBusiness” and we here by authorize the bank to debit out account
(please mention if chargeable account is different than provided
above, _____________________________, for charge details please
visit our website http://www.cbd.ae)

نحن نفهم ونوافق على �شروط و�أحكام بنك دبي التجاري اخلا�صة بتقدمي خدمات
 ون�ضمن �أن.الأعمال عرب الإنرتنت التي مت تزويدنا بن�سخة منها مع هذا النموذج
يكون املوقع (املوقعون) مفو�ضني ح�سب الأ�صول لإبرام هذه االتفاقية بالنيابة عن
 ونوافق على �سداد الر�سوم امل�ستحقة على �أي من احل�سابات املقدمة �أعاله.ال�شركة
نظري خدمات �أعمال بنك دبي التجاري عرب الإنرتنت ونفو�ض البنك مبوجبه ب�أن
يخ�صمها من ح�سابنا (يرجى ذكر احل�ساب املحت�سب عليه الر�سوم �إذا كان خمتلف ًا
 وللتعرف على،__________ ،عن احل�ساب املذكور �أعاله
)http://www.cbd.ae :تفا�صيل الر�سوم يرجى زيارة موقعنا الإلكرتوين

_________________________________________________________
* توقيع املفو�ض بالتوقيع وختم ال�شركة
Authorized signature and company stamp *

_________________________________________________________
* توقيع املفو�ض بالتوقيع وختم ال�شركة
Authorized signature and company stamp *

_________________________________________________________
Name
اال�ســم

_________________________________________________________
Name
اال�ســم

FOR BANK USE ONLY

Customer IRIM ___________________________________________

Received by

_________________________________________

Approved By

_________________________________________

Enrolled by

_________________________________________

Signature/Date

_________________________________________

Signature/Date

_________________________________________
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