
Application for Dividends Credit to the Account

بـاح أسـهـم فـي الـحـساب نمـوذج طـلـب قـيـد أر

QA/1/1/507 V1.0

Shareholder’s Name  اسم المساهم

Shareholder’s No.  رقم المساهم

ID No./CR  الرقم الشخصي / السجل التجاري

IBAN No.  الرقم المصرفي الدولي

Account No.  رقم الحساب

Bank’s Name  اسم البنك
According to this, I agree to credit my dividends /my children’s dividends of any of 
the companies that distribute their profits through QNB to my account mentioned 
above, for all current profits and the profits of the coming years, with notifying me 
on any matter that relates to this subject. I also acknowledge that: 
-  All my personal details mentioned in this application and my children’s details 

mentioned later are true and accurate
-  QNB will not be held responsible for any discrepancy in the information 

provided by me and what might result from that
-  QNB will not be held responsible for anything that relates to these shares and 

their returns 
-  QNB will not be held responsible for returning the amounts from the receiving 

bank for any reason whatsoever 
-  I am committed to inform QNB of any change to my information /my children’s 

information. I am also committed to inform the bank when my children reach 
the legal age to stop transferring their dividends to my account 

-  Crediting the dividends to my account according to this application is an 
acknowledgment from my side of receiving the amounts without having the 
right to raise any conflict with QNB in this regard

بموجب هذا أوافق على أرباح أسهمي / وأسهم أبنائي القصر – الموضحة أسماؤهم بياناتهم 
الحقاً – ألي من الشركات التي يتم توزيع أرباحها عن طريق QNB في حسابي أعاله، لكامل 

األرباح الحالية وأرباح السنوات القادمة، على أن يتم إشعاري بأي تغيير وأقَر بما يلي:

صحة بياناتي الشخصية المذكورة في هذا الطلب / وبيانات ابنائي القصر الواردة فيما بعد  -

عدم مسؤولية QNB عن أي خطأ في صحة البيانات المقدمة مني وما قد يترتب عليها  -

عدم مسؤولية QNB عن كل ما يتعلق بهذه األسهم وعائداتها  -

عدم مسؤولية QNB عن إعادة المبالغ من البنك المرسل إليه ألي سبب من األسباب  -

-  إلتزامي بإخبار QNB بأي تغيير قد يطرأ على بياناتي / بيانات ابنائي القصر وعند بلوغ 
أي منهم سن الرشد القانوني لوقف تحويل أرباح اسهمهم لحسابي

-  قيد مبلغ األرباح في حسابي المحدد أعاله بموجب هذا الطلب هو بمثابة إقرار مني بإستالم 
 QNB المبالغ دون أن يحق لي المنازعة فيها ضد

Minor Children’s Details (if applicable) بيانات األبناء القّصر )إن وجدوا(

الرقم الشخصي 
ID No.

 رقم المساهم
Shareholder’s No.

تاريخ الميالد  
Date of Birth

االسم  
Name

(If you need to add more dependents above, please use an additional form) )إذا احتجت الى إضافة المزيد من األسماء، يرجى تعبئة نموذج إضافي(

Enclosed Documents المرفقات 

-  Photocopy of ID for each Shareholder + Shareholder’s No. for each of 
the above mentioned names

-  Please send the signed application to the Corporate Action Department 
P.O. Box 1000, Fax No. 4425 2443 or E-mail: easydividend@qnb.com.qa

- For more information, please call: 4425 2444

صورة من البطاقة الشخصية لكل مساهم + رقم المساهم لكل من األسماء المذكورة أعاله   -

الرجاء إرسال الطلب الموقع إلى إدارة شؤون المساهمين ص.ب. 1000  -

easydividend@qnb.com.qa فاكس 2443 4425 أو البريد اإللكتروني  

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على 2444 4425     -

Date D D M M Y Y Y Y التاريخ

Name  االسم

Address  العنوان 

Telephone / Mobile  الهاتف / الجوال

E-mail  البريد اإللكتروني

Signature  التوقيع 


