
طلب الحصول على خطاب ضمان

بنك البحرين الوطني
اإلمارات العربية المتحدة

رقم حساب مقدم الطلب

مبلغ وعملة خطاب ضمان )باألرقام(

في حالة اإلصدار غير المباشر،  عنوان ورمز سويفت  للبنك المشورة / إعادة إصدار.

طريقة التسليم )بيانات االتصال، تفاصيل تعريف البريد السريع(

بالنسبة لرسوم إصدار الضمان، يتم الخصم من الحساب رقم:

 بالنسبة للضمانات النقدية، يتم الخصم من الحساب رقم: 

نوع الضمان

شكل الضمانالضمانات النقدية

طريقة االصدار              نوع الضمان

اسم مقدم الطلب / العنوان

مبلغ وعملة خطاب ضمان )بالكلمات( 

اسم المستفيد / العنوان

غرض ومعلومات العقد )تفاصيل العقد / المشروع(

خطاب ضمان / خطاب ضمان ابتدائي / مناقصة

بنسبة

مالي 

ضمان مباشر تاريخ االنتهاء 

دفع مسبق 

ضمان غير مباشر

أخرى ضمان التنفيذ

ضمان االحتفاظ                                                 

بدون          

نهاية مفتوحة 

اخر مسبق

مرفق اساسي

                |              |      

                |              |      

التاريخ                               

 بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 يعمل الفرع الرئيسي للبنك في مملكة البحرين بموجب ترخيص من ِقبل مصرف البحرين المركزي.
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طلب الحصول على خطاب ضمان

القواعد والقانون المعمول به   

يخضــع هــذا خطــاب ضمــان   ، الــذي تــم إصــداره بواســطتك بنــاًء علــى طلبنــا، للشــروط واألحــكام الــواردة هنــا، والضمــان المرفــق بنمــوذج 
م إليــك مــن قبلنــا. الطلــب هــذا، و )حيثمــا ينطبــق( الشــروط واألحــكام المبينــة فــي الخطــاب المرفــق الموقــع والُمســلَّ

أطلــب مــن بنــك البحريــن الوطنــي ش. م. ب. )»البنــك«( إصــدار خطــاب ضمــان   وفًقــا للتفاصيــل المذكــورة أعــاه فــي النمــوذج 
القياســي للبنــك أو بالشــكل المتفــق عليــه بينــي وبيــن البنــك. بالنظــر إلــى موافقــة البنــك علــى إصــدار خطــاب ضمــان   ، فأنــا أقــر دون 

قيــد أو شــرط وبشــكل نهائــي بمــا يلــي:

أ .  تفويــض البنــك بالخصــم مــن حســابي المذكــور أعــاه أو أي حســاب آخــر لــدى البنــك لجميــع العمــوالت والرســوم المتعلقــة 
ــه، إن وجــدت. بإصــدار خطــاب ضمــان   والتعديــات الاحقــة ل

ب .  إبــراء ذمــة البنــك وتعويضــه عــن جميــع اإلجــراءات والمطالبــات والمطالــب التــي قــد يتــم رفعهــا ضــد البنــك وأيًضــا ضــد أي 
ــع الخســائر واألضــرار والتكاليــف والرســوم والمصروفــات التــي قــد يتكبدهــا البنــك نتيجــة لذلــك أو فيمــا يتعلــق بإصــدار  وجمي

خطــاب ضمــان   .

ت .  التعهــد، عنــد الطلــب، بالقيــام وتنفيــذ أي عمــل أو فعــل أو أمــر أو شــيء قــد يطلبــه البنــك كضمــان إضافــي، وعلــى وجــه 
ــة  ــات أخــرى مرضي ــدى البنــك نقــًدا )»الهامــش النقــدي«( أو أي ضمان ــداع ل ــة مــا ســبق، اإلي الخصــوص دون المســاس بعمومي
للبنــك كضمــان مســتمر للســداد الكامــل لجميــع األمــوال المســتحقة أو ذلــك فــي أي وقــت قــد تكــون مســتحقة أو مطلوبــة منــي 

بموجــب خطــاب ضمــان   .

ث .  تفويــض البنــك بمقاصــة كل أو أي جــزء مــن الهامــش النقــدي مقابــل أي مبالــغ مســتحقة أو مطلوبــة منــي / مســتحقة للبنــك 
بمــا فــي ذلــك الديــون المســتحقة ألي طلــب بموجــب خطــاب ضمــان   الصــادر.

يرجى التأكد من أن جميع التفاصيل كاملة وإال فإن البنك سوف يمارس سياسة إعادة التطبيق غير المكتمل.

 بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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   URDG758 تخضع لقواعد

القانون، إذا كان األمر كذلك، يرجى التحديد

تخضع لقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة    

لالستخدام البنكي فقطالمفوض بالتوقيع من قبل مقدم الطلب
رقم الضمان:
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