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Please use BLOCK LETTERS & BLACK INK only يرجى استكمال كافة التفاصيل بخط واضح وإستخدام الحبر األسود

Bank Reference No. (For Bank use only)

Subscriber 
Details

بيانات المشترك NEW  مشترك
Existing             جديد Subscriber ID (for           مشترك قائم

existing subscriber) 
رقم المشترك 

)للمشتركين 
القائمين(

Preferred 
Subscription ID اإلشتراك Option 1 Subscriber ID should be between 3-15 characters يجب أن يكون رقم تعريف المشترك بين 3-15 حرفا

Option 2 Subscriber ID should be between 3-15 characters  يجب أن يكون رقم تعريف المشترك بين 3-15 حرفا

Subscriber 
Name

اسم المشترك اسم الشركة كما هو مدون في سجالت البنك
Company name as per Banks records

Subscriber 
Address عنوان المشترك

P.O. Box No.

بيانات العنوان
Address details

Country

Telephone Fax  رقم الفاكس

Authorised Contact Person 
Name اسم الشخص المفوض

Authorised Contact Person 
Mobile Number

رقم الهاتف المتحرك للشخص 
المفوض

Authorised Contact Person 
Email Address

البريد اإللكتروني للشخص 
المفوض

Administrator Type Single Dual

Please give the below details and official e-mail ID’s of staff who will be 
the Administrators for smartBUSINESS.

يرجى إعطاء البيانات التالية وعنوان البريد االلكتروني الرسمي للموظف الذي 
سيصبح إداري سمارت بيزنس 

For Administrators type single (Only – MakerAuthoriser is required) 
For Administrators type dual (Both – Admin Maker and Admin 
Authoriser is required).

لنوع اإلدارة المفردة )يكون مقدم طلب اإلدارة - مفوض طلب اإلدارة فقط مطلوبا( 
لنوع اإلدارة المشتركة )يكون كل من مقدم طلب اإلدارة  ومفوض طلب اإلدارة 

مطلوبا( 

Admin Role Admin Maker/MakerAuthoriser Admin Authoriser

Proposed 
Admin ID

يجب أن يكون رقم تعريف المشترك بين 3-15 حرفا
User ID should be between 3-15 characters

يجب أن يكون رقم تعريف المشترك بين 3-15 حرفا
User ID should be between 3-15 characters

Admin Name

E-Mail ID

Mobile No. رقم الهاتف المتحرك
Incase administrator does not have a valid UAE mobile number, kindly 
complete the token form

 إذا لم يكن لدى اإلداري هاتف متحرك ساري بالدولة، يرجى تعبئة نموذج الرمز

Allow administrator/s  user to 
reset password Yes نعم No ال  

Allow user to reset password Yes نعم No ال 

Account(s) to 
be added on 
smartBUSINESS
(Please enter  
8 digits  
CIF ID

1. .1 5. .5

2. .2 6. .6

3. .3 7. .7

4. .4 8. .8

Date التاريخ

Products: 
(Mark a tick against 

Check Boxes)

المنتجات
 )يرجى وضع إشارة عند 

إختيارك(

Payments الدفعات Trade Finance التمويل التجاري

Enquiry االستعالم (any other) )اخرى(

Authorised Signatory(s) المفوض/المفوضين بالتوقيع

طلب إشتراك في خدمة “سمارت بيزنس”

ص.ب./رقم المنزل

الدولة

رقم الهاتف

الخيار االول

الخيار الثاني

نوع اإلداري  منفرد مشترك

دور اإلداري  صانع/ مفوض/ صانع إداري مفوض إداري

عنوان البريد اإللكتروني 

 ارقام الحسابات 
 المطلوب إضافتها

لخدمة السمارت 
بيزنس

)يرجى ادخال رقم العميل 
عن كل حساب(

رقم تعريف
 اإلداري المقترح

اسم اإلداري 
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Applicant Name Maintenance (applicable only in case trade finance product is selected) تحديث بيانات تتعلق بمقدم الطلب ( في حال تم اختيار منتج التمويل التجاري)

Kindly issue Documentary Credits/Guarantees showing the name  
of the applicant as detailed below, under my/our full risk and 
responsibility towards the Bank and any other third party.

الطلب  مقدم  اسم  توضح  / ضمان  اعتماد مستندية  خطابات  إصدار   يرجى 
والمخاطر  المسؤولية  كامل  تحملي/تحملنا  مع  يلي  فيما  موضح  هو   كما 

تجاه البنك أو أي طرف ثالث.

In consideration of your opening the Documentary Credit/Guarantee 
as per my/our above instruction, I/We hereby indemnify you from 
and against all actions, proceedings, damages, costs, claims, 
demands, expenses or losses which you may incur or sustain thereby.

 في مقابل فتح االعتماد المستندي / الضمان وفقًا لتعليماتي / تعليماتنا، 
أو  أضرار  أو  قضائية  إجراءات  أو  دعاوى  أي  عن  البنك  بتعويض   أتعهد 
يتكبدها  قد  التي  خسائر  أو  مصروفات  أو  طلبات  أو  مطالبات  أو   تكاليف 

البنك أو يتحملها نتيجة لذلك.

Documentary Credit 
Facility

تسهيالت اعتماد 
مستندي CIF ID - 8 digits رقم العميل - 8 أرقام

Company/Applicant 
Name 
(To appear on the 
documentary Credit)

  اسم مقدم الطلب
)كما سيظهر على اإلعتماد 

المستندي)

Applicant Address 
(To appear on the 
Documentary Credit)

 عنوان مقدم الطلب 
)كما سيظهر على  اإلعتماد 

المستندي(

City المدينة

Country الدولة

Telephone Number رقم الهاتف

Fax Number الفاكس

Contact Person for 
Trade

اسم الشخص المفوض 
للعمليات التجارية

Contact Person Email 
ID

البريد اإللكتروني
 للشخص المفوض

Contact Person 
Mobile No.

رقم الهاتف المتحرك 
للشخص المفوض

I/We have read and do hereby agree to abide by the smartBUSINESS 
Terms & Conditions which forms an integral part of the 
documentation for availing smartBUSINESS services. 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 by deducting my Account number: 

بيزنس”  الخاصة “بسمارت  الشروط واألحكام  بأنني/أننا قد قرأت/قرأنا  أقر 
التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من المستندات المتعلقة باالستفادة من خدمات 
أتعهد/نتعهد  بها.  االلتزام  على  بموجبه  وأوافق/نوافق  بيزنس”  “سمارت 
بتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية كما يطلب البنك من وقت ألخر.

تتعلق “بسمارت  أي رسوم خدمات  بتحصيل  بموجبه  البنك   أفوض/نفوض 
بيزنس” من خالل الخصم من حسابي/حسابنا رقم:  

Please enter your 13-digit 
Company Account Number

يرجى إدخال الرمز الخاص 
رقمًا بك المكون من 13 Currency عملة

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: SignatureName of the Signature Verifying Bank Official

يرجى أصدار خطابات اعتماد مستندية / ضمان توضح اسم مقدم الطلب 
 كما هو موضح فيما يلي مع تحملي/ تحملنا كامل المسؤوليه والمخاطر

 اتجاه البنك أو أى طرف ثالت
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