Corporate Application Form
استمارة طلب خاص بالشركات
 تفاصيل المركبة:)1( القسم

Section 1: Vehicle Details
SalesPerson Name

اسم البائع

Installment Agreement

أقساط

مواصفات المركبة

Vehicle(s) Description
Vehicle Model
موديل المركبة

Vehicle Price
سعر المركبة

أقساط مع خيارات

Options Agreement

No. of
Vehicles
العدد

Year of
Manufacture
سنة الصنع

Down
Payment
الدفعة االولى

Notes مالحظات

مدة اإلتفاقية

Agreement Term

Insurance

(Yes / No)

 بيانات الشركة:)2( القسم

Section 2 : Company Details

اسم الشركة

Company Name

عنوان الشركة

Company Address

Company Tel. No

التأمين

رقم هاتف الشركة

Commenced Trading (MM/YY)

Registration Number

تاريخ بدء النشاط التجاري

Time at current Address

نطاق العمل

Industry Sector

Financial Year End

رقم السجل التجاري
مدة وجود الشركة في العنوان الحالي
نهاية السنة المالية

Bank Statement Provided ……………. monthsشهر...........كشف الحساب المقدم
المؤتمنين/األعضاء/بيانات أعضاء مجلس اإلدارة

Directors/Members/Trustees Details

اسم الشخص المسؤول

Authorized Person Name
Is the Authorised Person name is on the Munsha’a

ال

□

 □ نعمYes

No

Position

المنصب

Mobile No.:

Address:

:العنوان

QID No.:

:رقم بطاقة الهوية القطرية

اسم المالك \ الكفيل

Owner / Sponsor Name

QID No.:

:رقم الجوال

بيانات المالك \ الكفيل

Owners / Sponsor Details

Mobile No.:

هل اسم الشخص المسؤول موجود في قيد المنشأة

:رقم الجوال
:رقم الهوية الشخصية القطرية

Landline No.:
P.O.Box:

:رقم الهاتف
:صندوق البريد

Corporate Application Form
استمارة طلب خاص بالشركات

العنوان الكامل

Detailed Address
Bank Details
Bank Name/ Branch

(اسم البنك(الفرع

Account Number

رقم الحساب
صاحب الحساب

Account Holder

I/We I hereby declare that the information on this application form is true
and correct. I/We agree and consent that the said information provided
herein may be used within any internal NBK Group companies, which will
keep a record of the information whether or not an agreement is concluded.
In addition, NBK Services may use all and any information supplied by
me/us and may include my / our name in any marketing campaign or list
that may be distributed by NBK Services.

نوافق على أنه يجوز ألية/نقر بأن المعلومات الواردة في هذه االستمارة صحيحة وأوافق/إننا أقر/إنني
شركة تابعة لمجموعة شركات ناصر بن خالد استخدام تلك المعلومات واالحتفاظ بنسخة منها سواء تم
 كما يجوز لشركة ناصر بن خالد للخدمات استخدام المعلومات المقدمة.أو لم يتم إبرام اتفاقية فيما بيننا
أسمائنا في أية حملة أو قائمة تسويقية تقوم شركة ناصر بن خالد للخدمات/قبلنا وإدراج اسمي/من قبلي
.بتنظيمها أو توزيعها

I/We acknowledge and agree by signing this application that You can
access and obtain My/Our credit information and details by and through
the Qatar Credit Bureau.
I/We acknowledge and agree as well that You can exchange and share
My/ Our credit information and details with the Qatar Credit Bureau.
I/We further waive My/Our right to introduce any claim or legal proceedings
of any nature whatsoever against You in respect of such exchange of
information. And I/We hereby completely release and forever discharge
You from any and all claims, demands, compensation, damages,
obligations, liabilities of any kind or nature whatsoever in this respect.

 نوافق من خالل التوقيع على هذا الطلب انه بإمكانكم الوصول إلى/  نقر وأوافق/ نحن أقر/ا انا
. بنا من خالل مركز قطر للمعلومات االئتمانية/والحصول على المعلومات االئتمانية الخاصة بي
 بنا/ نوافق أيضا على أنه يمكنكم تبادل المعلومات االئتمانية الخاصة بي/  نقر وأوافق/ نحن أقر/انا
.مع مركز قطر للمعلومات االئتمانية
حقنا في تقديم أي مطالبة أو دعوى من أي نوع كانت ضدكم/ نتنازل عن حقي/ اننا اتنازل/كما انني
/  نخلي مسؤوليتكم وأبرؤكم/  كما أخلي.فيما يتعلق بتبادل هذه المعلومات
نبرؤكم بالكامل من أي مطالبات أو تعويضات أو أضرار أو التزامات من أي نوع أو طبيعة كانت
.في هذا الصدد

Date __________________________________________
التاريخ

Customer Signature
توقيع العميل

