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 ( ش.م.م)السادة/ بنك اإلمارات دبي الوطني 

 سداد قيمته إلى المستفيدبموافقته على الغاء شيك مصرفي و إقرار العميل

رقم المصرفي  للشيك  بمبلغ ___________    المؤرخو ______________________________ باإلشارة 

غير_  _____________________________________________  فقط (ره_________________قدو الصادر  و  )ال 

و ________________________________________  لصالح طرفكم  حسابنا  من  إلى  خصماً  المقدم  طلبنا  على  بناءاً  ذلك 

 .___________ مصرفكم بتاریخ

  ______________________________ لمحضر رقمتحرر عنه امذكور بعاليه قد تم فقده/سرقته وحيث أن الشيك المصرفي الو

 ___________ .بتاریخ  ________________________________________ لسنة لدى قسم شرطة

 _______________ .  مرد قيمته إلى حسابي/حسابنا طرفكم رق غاء الشيك المصرفي المشار إليه وبرجاء إتخاذ الالزم نحو ال

قيمة   بسداد  قمت/قمنا  أنني/اننا  وحيث  المفقود/المسروق  المصرفي  إلى الشيك  مباشرة  بعاليه  إليه  المشار 

ھذا و ________________________________________السيد/السيدة/السادة في  مصرفكم  على  مسئولية  أدنى  دون  ذلك 

 ت القانونية.ملنا كافة المسئوليا الشأن مع تح

ى اى طرف من ثم أقر/نقر أنا/نحن الموقع/الموقعين ادناه بأن الشيك المصرفي سالف البيان لم یتم نقل ملكيته من خالل حوالة حق إلو

 اتعھد/نتعھد برد أصل الشيك المصرفي المفقود/المسروق سالف البيان في حالة العثور عليه إلى مصرفكم فوراً.آخر، كما التزم/نلتزم و

المصرفي  و الشيك  بصرف  مطالبتكم  حالة  في  الغير  أو  مصرفكم  قبل  بمسئوليتي/بمسئوليتنا  أقر/نقر  عليه 

من أي شخص او أي جھة كانت، كما نقر و نتعھد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار   ______________________________مرق 

مطالبات او تعویضات متعلقة بھذا الشيك او طلبنا بإلغائه، من الغير بأن نقوم بسداد أیة مبالغ یتم مطالبتنا بھا من مصرفكم نتيجة أي  

حاًال أو مستقبًال دون ثمة اعتراض منا على ذلك.  كما نفوض مصرفكم بالخصم على حسابنا/حساباتنا طرفكم في حالة مطالبة البنك بسداد 

 .______________________________  الشيك المصرفي رقم

بأننا مسئولين مسئولية كاملة تجاه  جوع فيه بكل ما تم ذكره بعاليه وغير قابل للرتعھد بشكل نھائي غير مشروط وھد/نأتعكما اقر/نقر و

خصوص الشيك المصرفي سالف  مصرفكم جراء أى مطالبة قد تصدر من الغير أو أى تالعب أو سوء نية قد یصدروا منا أو من غيرنا ب

 البيان. 

أن مصرفكم غير مسئول عن أي مطالبات متعلقة بھذا ل/مسئولة/مسئولين عن طلبنا ھذا وبأنني/بأننا وحدي/وحدنا مسئوكما أقر/نقر  

الشيك سواء منا أو من الغير حاًال أو مستقبال ً. كما أقر بحفظ كامل حقكم بمطالبتنا بأى تعویضات جراء أى ضرر قد یلحق بكم أثر اخاللنا  

 مع حفظ كامل حقوقكم القانونية تجاھنا. بأى مما تم ذكره بھذا االقرار

 في ___________ تحریراً 

 ________________________________________: اسم العميل

 ________________________________________: اسم الموقع

 ___________________________: بطاقة رقم قومي/جواز سفر رقم 

 ____________________________________: ( أن وجد(الصفة 

 :  لتوقيعا
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