طلب تفعيل اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت للشركات

Corporate Online Banking Service Activation Request
جديد
New				Update

حتديث

التاريخ

Date

معلومات العميل

Customer Information

:إسم العميل

Customer Name:

:عنوان العميل

Customer Address:

:)1( إسم جهة االتصال

Contact Person Name (1):

		
:املنصب
							
:البريد اإللكتروني
Designation: 							Email
Address:
:رقم االتصال
							
:رقم الفاكس
Contact No:							Fax
No:
:)2( إسم جهة االتصال

Contact Person Name (2):

:املنصب
							
:البريد اإللكتروني
Designation:							Email
Address:
:رقم االتصال
							
:رقم الفاكس
Contact No:							Fax
No:
:مدير عالقات العمل

Relationship Manager:

: املوظف املخول.١

1. Authorized User
User Name (As per Passport or Emirates ID) :

إسم املستخدم

:)اإلماراتية
(كما هو يف جواز السفر أو الهوية
			

إضافة
Add				Remove

:نشاط املستخدم

User Role:

املعاين

Viewer		

Maker

** (Please note that Transaction approval limit for authorizer will be as per the account signing
instructions held by the bank)
(Please note that user cannot have both maker & authorizer roles under one user login)

Access Required RIM Numbers:

: الهوية/ رقم جواز السفر

User Signature:

:توقيع املستخدم

d

d

m m

y

y

y

:التاريخ

y

Restricted Accounts (If any):

User Name (As per Passport or Emirates ID) :

إسم املستخدم

:)اإلماراتية
(كما هو يف جواز السفر أو الهوية
			

إزالة

:نشاط املستخدم

User Role:

املعاين

Maker

الصانع

Authorizer**

**املخول

:)احلد املخول للعملية (درهم اماراتي

Transaction Authorization Limit (AED):

** (Please note that Transaction approval limit for authorizer will be as per the account signing
instructions held by the bank)
(Please note that user cannot have both maker & authorizer roles under one user login)

)**( يرجى العلم بأن احلد املتوافق للعملية للمخول سوف يكون بناءاً عل تعليمات احلساب املقررة من املصرف
)( يرجى العلم بأنه ال يجوز احلصول على صالحية املخول والصانع حتت اسم مستخدم واحد

:البريد االلكتروني للمستخدم

Mobile No:

(يرجى العلم بأنه سوف يتم تقييد وصول املستخدم
)الى احلسابات املذكورة أعاله

إضافة
Add				Remove
Viewer		

User Email ID:

:احلسابات املقيدة

(Please note that user access will be restricted
to above mentioned accounts)

: املوظف املخول.٢

2. Authorized User

Access Required RIM Numbers:

:أرقام ملف العميل املطلوبة

:)رقم (الهاتف املتحرك

Passport / EID No:

: الهوية/ رقم جواز السفر

User Signature:

Date:

:أرقام ملف العميل املطلوبة

:)رقم (الهاتف املتحرك

Passport / EID No:

Date:

**املخول

Authorizer**

)**( يرجى العلم بأن احلد املتوافق للعملية للمخول سوف يكون بناءاً عل تعليمات احلساب املقررة من املصرف
)( يرجى العلم بأنه ال يجوز احلصول على صالحية املخول والصانع حتت اسم مستخدم واحد

:البريد االلكتروني للمستخدم

Mobile No:

الصانع

:)احلد املخول للعملية (درهم اماراتي

Transaction Authorization Limit (AED):

User Email ID:

إزالة

:توقيع املستخدم

d

d

m m

y

y

y

y

:التاريخ

Restricted Accounts (If any):

(Please note that user access will be restricted
to above mentioned accounts)

:احلسابات املقيدة

(يرجى العلم بأنه سوف يتم تقييد وصول املستخدم
)الى احلسابات املذكورة أعاله

Company Stamp & Signature
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: املوظف املخول.٣

3. Authorized User
User Name (As per Passport or Emirates ID) :

إسم املستخدم

:)اإلماراتية
(كما هو يف جواز السفر أو الهوية
			

إضافة
Add				Remove

:نشاط املستخدم

User Role:

املعاين

Viewer		

Maker

** (Please note that Transaction approval limit for authorizer will be as per the account signing
instructions held by the bank)
(Please note that user cannot have both maker & authorizer roles under one user login)

Access Required RIM Numbers:

: الهوية/ رقم جواز السفر

User Signature:

:توقيع املستخدم

d

d

m m

y

y

y

:التاريخ

y

Restricted Accounts (If any):

User Name (As per Passport or Emirates ID) :

إسم املستخدم

:)اإلماراتية
(كما هو يف جواز السفر أو الهوية
			

املعاين

Maker

**املخول

Authorizer**

)**( يرجى العلم بأن احلد املتوافق للعملية للمخول سوف يكون بناءاً عل تعليمات احلساب املقررة من املصرف
)( يرجى العلم بأنه ال يجوز احلصول على صالحية املخول والصانع حتت اسم مستخدم واحد

:البريد االلكتروني للمستخدم

Access Required RIM Numbers:

:أرقام ملف العميل املطلوبة

:)رقم (الهاتف املتحرك

Passport / EID No:

: الهوية/ رقم جواز السفر

User Signature:

:توقيع املستخدم

d

d

m m

y

y

y

:التاريخ

y

Restricted Accounts (If any):

User Name (As per Passport or Emirates ID) :

إسم املستخدم

:)اإلماراتية
(كما هو يف جواز السفر أو الهوية
			

User Role:

إزالة

:نشاط املستخدم
املعاين

Maker

الصانع

Authorizer**

**املخول

:)احلد املخول للعملية (درهم اماراتي

Transaction Authorization Limit (AED):

** (Please note that Transaction approval limit for authorizer will be as per the account signing
instructions held by the bank)
(Please note that user cannot have both maker & authorizer roles under one user login)

)**( يرجى العلم بأن احلد املتوافق للعملية للمخول سوف يكون بناءاً عل تعليمات احلساب املقررة من املصرف
)( يرجى العلم بأنه ال يجوز احلصول على صالحية املخول والصانع حتت اسم مستخدم واحد

:البريد االلكتروني للمستخدم

Mobile No:

(يرجى العلم بأنه سوف يتم تقييد وصول املستخدم
)الى احلسابات املذكورة أعاله

إضافة
Add				Remove
Viewer		

User Email ID:

:احلسابات املقيدة

(Please note that user access will be restricted
to above mentioned accounts)

: املوظف املخول.٥

5. Authorized User

Access Required RIM Numbers:

:أرقام ملف العميل املطلوبة

:)رقم (الهاتف املتحرك

Passport / EID No:

: الهوية/ رقم جواز السفر

User Signature:

:توقيع املستخدم

d

d

m m

y

y

y

y

:التاريخ

Restricted Accounts (If any):

(Please note that user access will be restricted
to above mentioned accounts)

Company Stamp & Signature
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الصانع

:)احلد املخول للعملية (درهم اماراتي

** (Please note that Transaction approval limit for authorizer will be as per the account signing
instructions held by the bank)
(Please note that user cannot have both maker & authorizer roles under one user login)

Date:

إزالة

:نشاط املستخدم

User Role:

Transaction Authorization Limit (AED):

Mobile No:

(يرجى العلم بأنه سوف يتم تقييد وصول املستخدم
)الى احلسابات املذكورة أعاله

إضافة
Add				Remove
Viewer		

User Email ID:

:احلسابات املقيدة

(Please note that user access will be restricted
to above mentioned accounts)

: املوظف املخول.٤

4. Authorized User

Date:

:أرقام ملف العميل املطلوبة

:)رقم (الهاتف املتحرك

Passport / EID No:

Date:

**املخول

Authorizer**

)**( يرجى العلم بأن احلد املتوافق للعملية للمخول سوف يكون بناءاً عل تعليمات احلساب املقررة من املصرف
)( يرجى العلم بأنه ال يجوز احلصول على صالحية املخول والصانع حتت اسم مستخدم واحد

:البريد االلكتروني للمستخدم

Mobile No:

الصانع

:)احلد املخول للعملية (درهم اماراتي

Transaction Authorization Limit (AED):

User Email ID:

إزالة
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:احلسابات املقيدة

(يرجى العلم بأنه سوف يتم تقييد وصول املستخدم
)الى احلسابات املذكورة أعاله
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تفاصيل الدخول:

Access Details
Customer Number (RIM) Access List:

قائمة الدخول اخلاصة برقم ملف العميل:
 .١رقم ملف العميل:
Funds Transfer outside UAE

حتويل األموال خارج
اإلمارات العربية املتحدة

Funds Transfer within UAE

حتويل األموال داخل
اإلمارات العربية املتحدة

1. RIM:
Funds Transfer within
Al Masraf Accounts

Funds Transfer Within
Own Accounts

حتويل األموال ضمن حسابات املصرف حتويل األموال ضمن احلسابات اخلاصة

Transaction Type

نوع املعاملة

)Transaction Limit (per day

احلد األقصى للمعاملة
(يف اليوم)

 .٢رقم ملف العميل:
Funds Transfer outside UAE

حتويل األموال خارج
اإلمارات العربية املتحدة

2. RIM:
Funds Transfer within UAE

حتويل األموال داخل
اإلمارات العربية املتحدة

Funds Transfer within
Al Masraf Accounts

Funds Transfer Within
Own Accounts

حتويل األموال ضمن حسابات املصرف حتويل األموال ضمن احلسابات اخلاصة

Transaction Type

نوع املعاملة

)Transaction Limit (per day

احلد األقصى للمعاملة
(يف اليوم)

 .٣رقم ملف العميل:
Funds Transfer outside UAE

حتويل األموال خارج
اإلمارات العربية املتحدة

3. RIM:
Funds Transfer within UAE

حتويل األموال داخل
اإلمارات العربية املتحدة

Funds Transfer within
Al Masraf Accounts

Funds Transfer Within
Own Accounts

حتويل األموال ضمن حسابات املصرف حتويل األموال ضمن احلسابات اخلاصة

Transaction Type

نوع املعاملة

)Transaction Limit (per day

احلد األقصى للمعاملة
(يف اليوم)

 .٤رقم ملف العميل:
Funds Transfer outside UAE

حتويل األموال خارج
اإلمارات العربية املتحدة

4. RIM:
Funds Transfer within UAE

حتويل األموال داخل
اإلمارات العربية املتحدة

Funds Transfer within
Al Masraf Accounts

Funds Transfer Within
Own Accounts

حتويل األموال ضمن حسابات املصرف حتويل األموال ضمن احلسابات اخلاصة

Transaction Type

نوع املعاملة

)Transaction Limit (per day

احلد األقصى للمعاملة
(يف اليوم)

 .٥رقم ملف العميل:
Funds Transfer outside UAE

حتويل األموال خارج
اإلمارات العربية املتحدة

5. RIM:
Funds Transfer within UAE

حتويل األموال داخل
اإلمارات العربية املتحدة

Funds Transfer within
Al Masraf Accounts

Funds Transfer Within
Own Accounts

حتويل األموال ضمن حسابات املصرف حتويل األموال ضمن احلسابات اخلاصة

Transaction Type

نوع املعاملة

)Transaction Limit (per day

احلد األقصى للمعاملة
(يف اليوم)

 .٦رقم ملف العميل:
Funds Transfer outside UAE

حتويل األموال خارج
اإلمارات العربية املتحدة

6. RIM:
Funds Transfer within UAE

حتويل األموال داخل
اإلمارات العربية املتحدة

Funds Transfer within
Al Masraf Accounts

Funds Transfer Within
Own Accounts

حتويل األموال ضمن حسابات املصرف حتويل األموال ضمن احلسابات اخلاصة

Transaction Type

نوع املعاملة

)Transaction Limit (per day

احلد األقصى للمعاملة
(يف اليوم)

مالحظة:

 .١يسمح بتقييد التفويض مبوجب أمر رسمي صادر عن الشركة أو مبوجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة.
 .٢ينطبق حد املعامالت على املفوضني بالتوقيع فقط.
 .٣يرجى استخدام صفحة االشتراك اخلاصة بأرقام ملفات العميل يف حال كان لديك أكثر من ستة أرقام من ملفات العميل.

قيود على دخول موظفي الشركة إلى احلساب (يرجى ترك هذا احلقل فارغ ًا أو كتابة "ال
يوجد" يف حال لم تكن هناك أية قيود مطلوبة):

Note:

1. Authorization limit will be allowed as per the company mandate.
2. Transaction limit applies to authorize signatories only.
3. Please use the RIM Subscription Sheet if you have more than Six RIM

Account Access Restrictions (If any) Leave blank or mention N.A.
if no restrictions required:

Update : Please specify update details (if applicable):

حتديث :يرجى حتديد تفاصيل التحديث (إن وجد):
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تعليمات اخلصم

Debit Instruction
I/We hereby authorize Al Masraf to debit my/our account number for the
agreed charges (if applicable) respect to the above services.

حسابنا رقم لتحصيل األجور/نفوض املصرف مبوجب هذا باخلصم من حسابي/أفوض
.املتفق عليها (إن وجدت) واملتعلقة باخلدمات املذكورة أعاله

:إقرار

Declaration
I/We the undersigned hereby enroll for Al Masraf Corporate Online
Banking. I/We have read, understood and accepted Al Masraf’ s General
Terms and Conditions for Accounts and Banking Services which may be
amended from time to time.
I/We understand and expressly agree to and accept to be bound by the
said provisions, whether they are set out in English and/or Arabic.

تسجيلنا يف اخلدمات املصرفية عبر/املوقعون أدناه بتسجيلي/نحن املوقع/ أنا،نقر/أقر
.اإلنترنت املخصصة للشركات من قبل املصرف
قرأنا وفهمنا ووافقنا على الشروط واألحكام العامة اخلاصة/وقد قرأت وفهمت ووافقت
باملصرف والتي حتكم احلسابات واخلدمات املصرفية التي يقدمها والتي ميكن أن تعدل
.من وقت آلخر

I/We confirm that the information provided above is true and complete.

Authorized Signatory Name and Signature

إسم وتوقيع املفوض بالتوقيع

Company Stamp and Date

ختم الشركة والتاريخ

Authorized Signatory Name and Signature

إسم وتوقيع املفوض بالتوقيع

Company Stamp and Date
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.نؤكد بأن املعلومات املقدمة أعاله هي معلومات صحيحة وكاملة/أؤكد

ختم الشركة والتاريخ
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