
 

 
 

 
 

 

411.036/03.19 

 تصدير المعزز الدفع –عن مستحقات في اإلعتماد المستندي  إقرار بالتنازل

Assignment of Proceeds of the Confirmed Export Letter of Credit 

To: Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) Branch  فرع 

With reference to the request to discount the drafts under the 

following Confirmed Export Letter of Credit: 

ستندي األوراق التجارية الصادرة على ذمة اإلعتماد المباإلشارة إلى طلب خصم 

 تصدير المعزز الدفع اآلتي بيانه:

Currency  العملة Amount   باألرقامالمبلغ 

Amount & CCY in words  المبلغ والعملة بالحروف 

Maturity Date         تاريخ األستحقاق 

LC Refrence no.  رقم االعتماد المستندي 

Dated on         والمؤرخ فى 

We  فإننا 

Assign, explicitly and irrevocably, the proceeds resulting from 

the above mentioned Confirmed Export Letter of Credit to 

Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) and that is to pay the 

dues of Emirates National Bank of Dubai (S.A.E) resulting from 

the discounting of the abovementioned Confirmed Export 

Letter of Credit including principal, interests, commissions and 

any other accessories. 

)ش.م.م(  يالوطن يبنتنازل، تنازالً صريحا ال رجعة فيه، لصالح بنك اإلمارات د

تصدير المعزز الدفع المذكور بعاليه،  –عن كافة مستحقاتنا في اإلعتماد المستندي 

ش.م.م( عن خصم اإلعتماد ) يالوطنوذلك سداداً لمستحقات بنك اإلمارات دبي 

أية عوائد وعموالت وتصدير المعزز الدفع المذكور بعاليه من أصل و –المستندي 

 ملحقات.

We  كما نقر نحن 

Hereby declare that we have not assigned total or part of the 

proceeds resulting from the above mentioned Confirmed 

Export Letter of Credit to any other party and we have no right 

to assign such proceeds till the full settlement of all Emirates 

National Bank of Dubai (S.A.E) dues including principal, 

interests, commissions and any other accessories. 

 –نقم بالتنازل عن كل أو جزء من مستحقاتنا في اإلعتماد المستندي بأننا لم 

تصدير المعزز الدفع المشار إليه بعاليه ألى جهة أخرى وال يحق لنا التنازل عن 

تلك المستحقات بأي شكل من األشكال إال بعد تمام سداد مستحقات بنك اإلمارات 

 حقات.)ش.م.م( من أصل وعوائد وعموالت وأية مل يالوطندبي 

 وهذا إقرار منا بذلك

Date         تحريراٌ فى 

Company  شركةال 

Signatory  الموقع 

Capacity  لصفةا 

Signature  التوقيع 
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