بنك صاىرات ايران

طلب التحويل

Bank Saderat Iran

REMITTANCE APPLICATION

Doha - Qatar
شيك مصرفي
Demand Draft

Transfer Mode:

Branch:

تحويل ىاخل قطر

تحويل خارج قطر

Inside Qatar Transfer

Outside Qatar Transfer

: فرع
: وضع التحويل

Remitter’s Details:
اﻻسم بالكامل
Name
العنوان بالكامل
Address
رقم الحساب
Account No
نوع الحساب
Account Type

: بيانات المرسل
الجنسية
Nationality
رقم الجوال
Mobile No.

--شركة
Corporate

--:رقم سجل تجاري

C.R No.

شخصي

:رقم بطاقة

QID:

Individual

Beneficiary’s Details:
الجنسية

اﻻسم بالكامل
Name
العنوان بالكامل
Address

Nationality

رقم بطاقة
ID No.
رقم الحساب
Account No.

بيانات الحساب
Account Details

اسم البنك

اسم الفرع
Branch

Bank Name

IBAN

رمز السوئيفت
Swift Code

ايبان

Payment Details:
Currency

العملة

: بيانات التحويل
﷼ قطري
Qatari Riyal

﷼ ايراني
Iranian Riyal

يورو
Euro

درهم اماراتي
UAE Dirham

بالحروف
In words
: (الغرض من التحويل و التفاصيل و المستندات المؤيدة )اذا وجدت
Purpose and details of payment and supporting Documents ( If any ):

Amount

المبلغ

اخري
Other

باﻻرقام
In Figure

:عﻼقة بين المرسل و المستفيد
Relationship to Beneficiary:

Declaration:

: اعﻼن

I knowledge that all the above information are accurate and I have أقر أن بيانات المذكورة أعﻼه صحيحة و أننى
read and agreed for all terms and conditions on the overleaf of this قرأت و وافقت على جميع الشروط والبنود
. الواردة خلف هذا الطلب
application.
المفوض بالتوقيع
()المرسل

Authorized Signatory
(Remitter)

For Bank Use Only:
Amount to be debited to
the Remitter’s Account:
FX Rate:
Transfer Amount
Swift Charges

: ﻻستخدام البنك فقط
QAR
﷼ قطري

Transfer
Reference
No.

: التاريخ

........................

رقم المرجع
: التحويل

 المبلغ المخصوم من حسابReceived and Verified By تم استﻼمها والتحقق منها من قبل
:المرسل
: سعر صرف العملة
: التوقيع و تاريخ
 المبلغ التحويلSignature and Date:
 رسوم سوئيفتAuthorized By:

: مجاز من قبل

عمولة

Commission
TOTAL

Date:

المجموع

Signature and Date:

: التوقيع و تاريخ

