
 CORPORATE CHEQUE PRINTING APPLICATION FORM
نموذج طلب طباعة شيكات الشركات من خالل “سمارت بيزنس”

Bank Reference No. (For Bank use only)

Subscriber Details New مشترك جديد Existing مشترك قائم بيانات المشترك

Subsciber ID (for existing subscriber) رقم المشترك (للمشتركين القائمين)

Subsciber Name اسم المشترك

Cheque Printing Account number  
(13 digit)

 رقم الحساب المطلوب طباعة الشيكات 
المسحوبة عليه (13 عددًا) 

Print Location preference (Customer) موقع الطباعة المفضل (العميل)

Cheque printing Type  
(MICR/Non MICR)

نوع الطباعة المطلوبة للشيكات (التعرف على 
الرموز المطبوعة باستخدام الحبر المغناطيسي 

(MICR/التعرف على الرموز من غير استخدام الحبر 
)Non MICR) المغناطيسي

I/We have read and do hereby agree to abide by the smartBUSINESS 
corporate cheque printing Terms & Conditions which forms an integral 
part of the documentation for availing smartBUSINESS corporate 
cheque printing. I/We undertake to provide any further information 
or documentation as required by the bank from time to time. I/We 
hereby authorise the bank to recover all service charges pertaining 
to smartBUSINESS corporate cheque printing by deducting my/our 
Account number:

شيكات  طباعة  وشروط  بأحكام  االلتزام  على  بموجبه  وأوافق/نوافق  قرأت/قرأنا 
المستندات  من  يتجزأ  ال  جزءًا  تشكل  التي  بيزنس”  “سمارت  خالل  من  الشركات 
لغرض االستفادة من واستخدام خدمة طباعة شيكات الشركات من خالل “سمارت 
بيزنس”. أتعهد/نتعهد بتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية كما يكون مطلوبًا 
البنك بتحصيل كافة رسوم  البنك من وقت آلخر. أفوض/نفوض بموجبه  من قبل 
وذلك  بيزنس”  “سمارت  خالل  من  الشركات  شيكات  بطباعة  الصلة  ذات  الخدمة 

بالخصم من حسابي/حسابنا رقم:

Debit account number (13 digit) رقم حساب الخصم (13 عددًا)

Name and Designation of Authorised 
Signatory of the Company (As nominated in 
smartBUSINESS board resolution)

 اسم ومنصب المفوض بالتوقيع عن الشركة 
(كما تم تعيينه بموجب قرار مجلس إدارة “سمارت 

بيزنس”)
Signature التوقيع

FOR BANK USE ONLY

Bank Authorised Signatory/
Relationship manager Details Back Office Check-list Details

Signature (s) verified Signature Processor Input Signature

Signature Code
Approved by Signature

Name of the Signature Verifying 
Bank Official
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