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 الحىـطلب إصدار خطاب ضمان م

 )ش.م.م( بنك اإلمارات دبى الوطنىالسادة / 

 _______________ بمبلغ____________________ نرجو أن تصدروا تحت مسئوليتنا خطاب ضمان مالحى عن االعتماد المستندى رقم

 _______________________________ ما يعادل______________ جنيه مصري ال غير( ______)فقط ________________

 ______________________________ قبطان الباخرةو أ/  ىو مستأجروكالء / أأو  أصحاب / الى لصالح /

 ___________ بتاريخ __________________________ التى وصلت ميناء ____________________________ فريه رقمــس

 _____________________________________________________________________________ بشأن التخليص على

 ات:ــــــمالحظ

  عها مباشرة كانت أو غير مباشرة نتعهد بتعويضكم عن جميع النتائج مهما كان نوومسئولين تجاهكم مين ووالمتفق عليه بأننا نبقى ملزأنه لمن

أننا نتعهد بأن ندفع لكم حاال عند أول طلب منكم جميع المبالغ التى تطالب بها التوكيالت المالحية أو لناشئة عن تقديمكم لهذا الضمان واو

. مضافا إليها الفائدة هخالفيات عمومية أو رسوم عن البضاعة وعوارغرامات تأخير وو أجور نقللمركب بما فى ذلك قيمة الفاتورة واأصحاب 

 .ن المقدم الذى تكونوا قد دفعتموه% سنويا تحسب شهريا وفقا للضما______ بسعر

 ن المذكور باإلضافة قبلكم فى اى وقت من األوقات بخصوص الضماهد بدفع جميع المصاريف التى يحتمل صرفها أو تحملها من نتع أنناو كما

الشاحنين والبائعين بالعملة المتفق عليها بين وليصة الشحن األصلية فى الدولة وتعهدنا بأن نحول فى الحال بناء على طلبكم لحاملى بإلى قبولنا و

 المستلمين أى مبلغ مهما كان نوعه.و

 وف من المصاريف قبل دفعكم أى مبلغ من مبالغ أو مصربأنكم غير ملزومين بأن تحصلوا على موافقتنا  أنه لمن المتفق عليه بينناكما و

 روف ما قبل أو عند أو بعد دفعها.فى اعتراضنا على دفع أى مبلغ أو مص نازعتكم أو مليس لنا الحق فى المذكورة عالية و

 نتعهد لكم بسحب المستندات فور وصولها حتى فى حالة عدم مطابقتها لشروط االعتماد المستندى باإلضافة الى تعهدنا بالقيام  أنناو كما

باإلجراءات الالزمة للحصول على موافقة السلطات المختصة فى حالة اذا ما كانت المخالفة فى المستندات تتطلب الحصول على مثل هذه 

 .الموافقات

 دفع قيمتها م بأن توقفوا حاال مبلغا من حسابنا يوازى المبلغ المبين باالستمارة التى أصدرت عنها الضمان وفقا لطلبنا أو نقوم بوأننا نفوضك

ذلك فى حالة عدم رد لتى يراها البنك دون اى اعتراض وبمجرد التنبيه علينا بكتاب موصى عليه نقدا أو بالوسيلة ابالكامل  فور الطلب و

انتهاء لى ذمة هذا الضمان لحين إعادته وحفظ هذا المبلغ بصفة تأمين لديكم عو هشهر واحد على األكثر من تاريخ إصدارالضمان خالل 

خطارنا بوصول مستندات الشحن لتظهيرها ألمر اكذلك فى حالة عدم تقدمنا لكم خالل شهر من ة عنه ومسئولية البنك الحالية أو الالحقة الناشئ

 أصل الخطاب.ك من استرداد البنك حتى يتمكن البن

 الضمان. هذا المصاريف المستحقة علىز لكم الخصم من حسابنا العمولة والدمغة ونجيو 

 ألى غرض كان تكون  خالفه لحسابناو تجارية أو بضائع أو كمبياالت ومالية أ عة لديكم أو لدى فروعكم من أوراقنقر أن جميع األموال المودو

بحجز تفويضا ال رجوع فيه  وتفويضكمحقوقكم الناشئة عن إصدار الضمان المطلوب مانا لجميع تعهداتكم ولح البنك ضمرهونة لصامخصصة و

فى جميع المنازعات التى تنشأ عن دون سواها بالفصل  . تكون محاكم القاهرة أو أى محكمة يختارها البنك مختصةهذه األموال متى رأيتم ذلك

 قد.هذا الع

 ___________: فى تحريرا

 __________________________________________ :ةالشرك       

 ___________________م: _____________________حساب رق       

 __________________________________________ :عنوانال       

 _________________________________ع: _________الموق       

 _________________________________ة: _________الصف       

 التوقيع:       

 .مع موافقتنا التامة على محتوياتهستلمنا خطاب الضمان ا       

 التوقيع:       
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