
Signature        التوقيع Signature        التوقيع

)SCDM( تحصيالت النقد/الشيكات، تسليم النقد وأجهزة اإليداع النقدي الذكية
CASH/ CHEQUE COLLECTIONS, CASH DELIVERY 
AND SMART CASH DEPOSIT MACHINES (SCDM)

Please complete in BLOCK LETTERS. Tick √ in the boxes as appropriate.      
Please complete each of the following sections of the application form as may be applicable to the services you require from the bank. The form should be 
signed by the authorised signatories in Section 6 (Bank Mandate and Customer Signature) and also at the bottom of each page.

الرجاء ملء االستمارة بالكتابة بالحروف الكبيرة. ضع إشارة √ في الخانات المناسبة.
الرجاء ملء كل من األقسام التالية من استمارة الطلب وفق ما ينطبق على الخدمات التي تطلبها من البنك. يجب توقيع االستمارة من قبل الموقعين المفوضين المذكورين في القسم 6 

)التفويض المصرفي وتوقيع العمالء( وأيضًا أسفل كل صفحة.

Date                                         التاريخ 

Corporate Information معلومات عن الشركة

Corporate Name        اسم الشركة

CIF No.              رقم ملف المعلومات

Registered Address 
العنوان  المسجل 

Primary Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال األساسية

Mobile No.        رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Designation        المسمى الوظيفي

Secondary Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال الثانوية

Mobile No.        رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Designation        المسمى الوظيفي

Collection/ Delivery Service Instructions تعليمات خدمة التحصيل / التسليم

We hereby confirm that we will use the following services: نؤكد بموجب هذه الوثيقة أننا سنستخدم الخدمات التالية:

Cash Collection (Sealed Container Service)
التحصيل النقدي )خدمة الطرد المختوم(

Commencement 
Date                                                     تاريخ البدء

Cash Delivery (Sealed Container Service)
التسليم النقدي  )خدمة الطرد المختوم(

Commencement 
Date تاريخ البدء

Cheque Collection  
تحصيل الشيكات 

Commencement 
Date تاريخ البدء

Please credit/ debit the cash collected/ delivered to our Account number with UAB
يرجى إيداع / خصم النقد الذي تم تحصيله / تسليمه من ِقبلكم في حسابنا لدى البنك العربي المتحد

Alternate Account Number for Cash Delivery (if applicable)
رقم الحساب البديل للتسليم النقدي )إن وجد(

Please credit the cheque proceeds to our Account number with UAB
يرجى إيداع محصالت الشيك في حسابنا لدى البنك العربي المتحد

We hereby authorize you to debit our Account No
for all charges related to the service نفوضكم بموجبه خصم كافة الرسوم المتعلقة بالخدمة من حسابنا رقم
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Signature        التوقيع Signature        التوقيع

Collection/ Delivery Service Schedule جدول خدمة التحصيل/التسليم
Service Schedule 1 جدول الخدمة 1

Location                                           الموقع       

Primary Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال األساسية

ID Proof Type                   نوع إثبات الهوية           ID No.
رقم الهوية

Mobile No.                  رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Secondry Contact Person name
إسم جهة اإلتصال الثانوية

ID Proof Type                   نوع إثبات الهوية           ID No.
رقم الهوية

Mobile No.                  رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Collection Time/Delivery Time
وقت التحصيل/ وقت التسليم

            

Service Schedule 2 جدول الخدمة 2

Location                                           الموقع      

Primary Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال األساسية

ID Proof Type                   نوع إثبات الهوية           ID No.
رقم الهوية

Mobile No.                 رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Secondry Contact Person name
إسم جهة اإلتصال الثانوية

ID Proof Type                   نوع إثبات الهوية           ID No.
رقم الهوية

Mobile No.                  رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Collection Time/Delivery Time
وقت التحصيل/ وقت التسليم

            

Service Schedule 3 جدول الخدمة 3

Location                                           الموقع      

Primary Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال األساسية

ID Proof Type                   نوع إثبات الهوية           ID No.
رقم الهوية

Mobile No.                  رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Secondry Contact Person name
إسم جهة اإلتصال الثانوية

ID Proof Type                   نوع إثبات الهوية           ID No.
رقم الهوية

Mobile No.                 رقم الهاتف المتحرك Email
البريد االلكتروني 

Collection Time/Delivery Time
وقت التحصيل/ وقت التسليم
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Day(s) for collection/delivery
اليوم )األيام( المحددة للتحصيل/التسليم

Monday
االثنين

Tuesday
الثالثاء

Wednesday
األربعاء

Thursday
الخميس

Friday
الجمعة

Saturday
السبت

On Demand
عند الطلب

Day(s) for collection/delivery
اليوم )األيام( المحددة للتحصيل/التسليم

Monday
االثنين

Tuesday
الثالثاء

Wednesday
األربعاء

Thursday
الخميس

Friday
الجمعة

Saturday
السبت

On Demand
عند الطلب

Day(s) for collection/delivery
اليوم )األيام( المحددة للتحصيل/التسليم

Monday
االثنين

Tuesday
الثالثاء

Wednesday
األربعاء

Thursday
الخميس

Friday
الجمعة

Saturday
السبت

On Demand
عند الطلب

**  In case service is required for more than 3 locations, please take printouts of the service schedule as required and complete the same for each location.
** في حال طلب خدمة أجهزة اإليداع النفدي الذكية ألكثر من ثالث مواقع ، يرجى تعبئة نسخ إضافية من جدول خدمة التحصيل/التسليم وإرفاقها مع الطلب األصلي



Signature        التوقيع Signature        التوقيع
03/05

Smart Cash Deposit Machines (SCDM( )SCDM( أجهزة اإليداع النقدي الذكية

SCDM 1 جهاز اإليداع النقدي الذكي 1

SCDM Capacity القدرة االستعابية لجهاز اإليداع النقدي الذكي

1,200 Notes
1,200 ورقة نقدية

2,500 Notes
2,500 ورقة نقدية

4,000 Notes
4,000 ورقة نقدية

10,000 Notes
10,000 ورقة نقدية

SCDM Location
موقع جهاز اإليداع النقدي الذكي  

Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال

Mobile No.   رقم الهاتف المتحرك  Email                                          البريد  االلكتروني

Account Number for Credits
رقم حساب اإليداع 1 2 3

We hereby authorize you to debit our Account No. 
for all the charges related to service. نفوضكم بموجبه خصم كافة الرسوم المتعلقة بالخدمة من حسابنا رقم

            

SCDM 2 جهاز اإليداع النقدي الذكي  2

SCDM Capacity القدرة االستعابية لجهاز اإليداع النقدي الذكي

1,200 Notes
1,200 ورقة نقدية

2,500 Notes
2,500 ورقة نقدية

4,000 Notes
4,000 ورقة نقدية

10,000 Notes
10,000 ورقة نقدية

SCDM Location
موقع جهاز اإليداع النقدي الذكي  

Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال

Mobile No.   رقم الهاتف المتحرك  Email                                          البريد  االلكتروني

Account Number for Credits
رقم حساب اإليداع 1 2 3

We hereby authorize you to debit our Account No. 
for all the charges related to service. نفوضكم بموجبه خصم كافة الرسوم المتعلقة بالخدمة من حسابنا رقم

            

SCDM 3 جهاز اإليداع النقدي الذكي  3

SCDM Capacity القدرة االستعابية لجهاز اإليداع النقدي الذكي

1,200 Notes
1,200 ورقة نقدية

2,500 Notes
2,500 ورقة نقدية

4,000 Notes
4,000 ورقة نقدية

10,000 Notes
10,000 ورقة نقدية

SCDM Location
موقع جهاز اإليداع النقدي الذكي  

Contact Person Name
إسم جهة اإلتصال

Mobile No.   رقم الهاتف المتحرك  Email                                          البريد  االلكتروني

Account Number for Credits
رقم حساب اإليداع 1 2 3

We hereby authorize you to debit our Account No. 
for all the charges related to service. نفوضكم بموجبه خصم كافة الرسوم المتعلقة بالخدمة من حسابنا رقم

            

**  In case SCDM is required for more than 3 locations, please take printouts of the SCDM details section as required and complete the same for each location.

** في حال طلب خدمة أجهزة اإليداع النفدي الذكية ألكثر من ثالث مواقع ، يرجى تعبئة نسخ إضافية من تفاصيل أجهزة اإليداع النقدي الذكية  وإرفاقها مع الطلب األصلي  U
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Signature        التوقيع Signature        التوقيع

Customer Declaration إقرار العميل
            

04/05

• We /I irrevocably and unconditionally declare and agree that:

• All information provided in this application is true, up-to-date, accurate 
and complete;

• We/I have very carefully read (and had fully explained to me) the Schedule of 
Charges (SOC) and Terms & Conditions relating to Cash/ Cheque Collections 
and Cash Delivery, SCDM Terms and Conditions, SCDM Customer Instructions 
and any other Terms and conditions governing the products and services for 
which we are applying (either a hard copy of which we/I have obtained from 
a branch, an electronic copy of which we/I have downloaded, or which is 
disclosed on the Bank's website www. uab.ae);

• We/I will provide the Bank with updated personal and other information 
required by the Bank to maintain our services within a reasonable 
time after any information changes and becomes untrue, out-of-date, 
inaccurate or incomplete;

• We/I understand that the Bank may decline the whole or any part of this 
application without giving a reason whatsoever and we/I do acknowledge 
the fact that we do not have any legal recourse in this respect;

• The Bank has the right to change the Terms & Conditions from time to 
time in its sole discretion and we will become legally bound by such 
change;

• Our continued retention or use of the bank's services after the effective 
date of any change in the Terms & Conditions shall automatically 
be deemed our acceptance of the change and we shall not object 
in any dispute that we are not so bound, due to the absence of any 
physical signature on the Terms & Conditions, as replaced, amended, 
supplemented or deleted from time to time; and

• This application and the Terms & Conditions are made in two languages 
(English and Arabic) and, in the event of any dispute before the courts 
or other competent authorities in the United Arab Emirates, if there 
is a contradiction between the two texts, the Arabic text shall prevail 
(even if we/I do not either speak, write or understand Arabic). We/I also 
acknowledge and accept that not all of the Online Banking functionality 
as contemplated by the Terms & Conditions may be available for use at 
the date of this application. The Bank will keep its corporate customers 
generally informed from time to time of any new products and services 
that are available;

• We/I understand that for any queries/ complaints related to the services 
offered by the bank, we/I can write an email to the Wholesale banking 
customer support unit of the bank at ccsu@uab.ae or visit any branch 
during the banks prescribed working hours, for assistance; 

• Fees, charges and commission on each transaction processed/service 
provided by the Bank shall be calculated in accordance with the 
applicable Schedule of Charges related to tariffs for wholesale banking, 
which are available on the website of the Bank (www.uab.ae) unless 
otherwise agreed with the client.
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أعلن/نعلــن وأوافق/نوافــق بشــكل ال رجــوع عنــه ومــن دون قيــد أو شــرط علــى ما يلي: 	

إن كافــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا الطلــب هــي صحيحــة، محّدثة، دقيقــة وكاملة؛ 	

قرأت/قرأنــا بعنايــة )وتــم شــرحها لــي بالكامــل( جدول الرســوم واألحكام والشــروط  	
ذات الصلــة بتحصيــالت النقد/الشــيكات والتســليم النقــدي، واألحــكام والشــروط 

المعنيــة بجهــاز اإليــداع النقــدي الذكــي )SCDM(، وتوجيهــات العميــل الخاصــة بجهــاز 
اإليــداع النقــدي الذكــي )SCDM( وأي شــروط وأحــكام أخــرى تتعلــق بالمنتجات 

والخدمــات التــي نتقــدم بطلبهــا )إمــا كنســخة مطبوعــة استحصلنا/اســتحصلت 
عليهــا مــن الفــرع، أو نســحة إلكترونيــة قمنا/قمــت بتحميلهــا مــن؛ أو تلــك المبينــة فــي 

الموقــع االلكترونــي الخــاص بالبنــك www. uab.ae(؛

ســوف نــزود/ أزود البنــك بالمعلومــات الشــخصية المحدثــة وكذلــك األمــر بالنســبة  	
لغيرهــا مــن المعلومــات األخــرى المطلوبــة مــن البنــك للحفــاظ علــى خدماتنــا، وذلك 

ضمــن مهلــة معقولــة بعــد حــدوث أي تغييــر فــي المعلومــات حيــث تصبــح غيــر صحيحة 
أو قديمــة أو غيــر دقيقــة أو غيــر كاملــة؛

نفهم/أفهــم بأنــه يحــق للبنــك رفــض هــذا الطلــب كليــًا أم جزئيــَا  من دون إبداءســبب  	
علــى اإلطــالق، كمــا وأننا/أننــي أقــر /نقــر بواقــع أنــه ال نملــك أي حــق قانوني في هذا 

الصدد؛

يحــق للبنــك تغييــر األحــكام والشــروط مــن وقت آلخر وفًقــا لتقديره الخاص وســنكون  	
ملزميــن قانونيــًا بمثــل هــذه التغييرات؛

إن اســتمرارنا فــي االحتفــاظ أو اســتخدام خدمــات البنــك بعــد تاريــخ ســريان أي تغيير  	
فــي الشــروط واألحــكام ُيعتبــر تلقائيــًا قبولنــا بالتغييــر المذكــور وال يحــق لنــا االعتــراض 

فــي أي نــزاع ال ُنعتبــر فيــه ملزميــن لغيــاب أي توقيــع مــادي علــى الشــروط واألحكام 
وفــق مــا يتــم إســتبداله أو تعديلــه أو اســتكماله أو حذفــه مــن حيــن آلخر؛و

تــم إعــداد هــذا الطلــب واألحــكام والشــروط باللغتيــن )اإلنجليزيــة والعربيــة(، وفي حال  	
أي نــزاع أمــام المحاكــم أو الســلطات القضائيــة المختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربية 

المتحــدة، أو فــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن النصيــن يتــم إعتماد النــص باللغة 
العربيــة. )حتــى وإن كنا/كنــت ال أتكلم/نتكلــم، ال أفهم/نفهــم أو ال أكتب/نكتــب 

اللغــة العربيــة(. كمــا وأننــا /أننــي نقــر /أقــر ونقبل/أقبــل بأن القــدرات الوظائفية 
للخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة قــد ال تكــون متوافــرة بأكملهــا لالســتخدام بتاريــخ 

هــذا الطلــب علــى النحــو المتوخــى فــي الشــروط واألحكام. ســوف ُيبقــي البنك عمالءه 
مــن الشــركات علــى اطــالع مــن حيــن آلخــر بــأي منتجات أو خدمات جديــدة متوفرة؛

نفهــم / أفهــم أنــه للتقــدم بــأي استفســارات /شــكاوى ذات الصلــة بالخدمــات التي  	
يقدمهــا البنــك، نستطيع/أســتطيع إرســال بريــد إلكترونــي إلــى وحــدة دعــم عمالء 

 ccsu@uab.ae  الخدمــات المصرفيــة للشــركات التابعــة للبنــك علــى العنــوان 
أو زيــارة أي فــرع خــالل ســاعات العمــل المحــددة لطلب المســاعدة؛

تحتســب العمــوالت والمصاريــف علــى كل عمليــة تتــم معالجتهــا أو خدمــة يتــم  	
تقديمهــا وفقــا لجــدول الرســوم المعمــول بــه للخدمــات المصرفيــة للشــركات الكبيــرة 
المتــاح  علــى الموقــع االكترونــي للبنــك  www.uab.ae مالــم يتــم االتفــاق بيــن البنك 

والعميــل علــى خالف ذلك.

In all situations and at any point of time during the Customer's relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences that
may result due to the Customer's failure to meet the Bank's requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions under any
of the Bank's products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank's product/service that the customer subscribes to.
The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to the Customer or
third party in this regard. 

يتحمل العميل في أي وقت وأثناء فترة عالقته بالبنك وحده مسؤولية كافة العواقب الناجمة عن فشل العميل في تلبية متطلبات البنك، و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط أو أحكام ذات الصلة 
بخدمات/ أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك. ربما تختلف العواقب تبعًا لطبيعة منتج / خدمة البنك التي يشترك فيها العميل .  ال يتحمل البنك بأي حال من األحوال المسؤولية عن اي مطالبات أو 

أضرار أو خسائر ناجمة عن مثل هذا الفعل وال عن تعويض العميل أو الغير في هذا الصدد.



United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 BANK MANDATE AND CUSTOMER SIGNATURE تفويض البنك وتوقيع العميل
The following person(s) listed in the table below is/are fully authorised under the Customer's constitutional documents (or other incorporation or 
establishment document, as applicable), either singly or jointly, either with or without the right of delegation, and each as specified as below, to sign this 
Application Form.
إن الشخص أو األشخاص المدرجة اسماؤهم في الجدول أدناه مفوضون بالكامل بموجب المستندات التأسيسية للعميل )أو وثيقة تأسيس أو إنشاء أخرى، حسب االقتضاء(، إما بشكل فردي 

أو مشترك، وإما مع أو بدون حق التفويض، وكلُّ وفق هو مذكور أدناه، للتوقيع على استمارة الطلب هذا.
            

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض

            

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض

            

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض

            

Name      االسم Designation                  
المسمى الوظيفي

Signature   التوقيع 

Singly
باإلنفراد

Jointly
بالتضامن 

Right of Delegation
حق التفويض
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Company Stamp (If Available)
ختم الشركة )إذا كان متاحًا(

For Bank Use Only                                                                                                                                                                                                                                  الستخدام البنك فقط 

Staff Name (Verified/ Witnessed by)
اسم الموظف )تم التحقق منه / الشهادة 

عليه من قبل(
Signature  

التوقيع
Date
التاريخ

Line Manager Name      اسم المدير التنفيذي Signature  
   التوقيع

Date
التاريخ

RM Code & Name
رمز واسم مدير العالقات

Signature  
التوقيع

Date
التاريخ
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