
 
 
 

 
 

428.151/01.21 

 طلب وقف صرف شیك
 السادة/ بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.م)

 ________________________________فرع 
 ،، تحیة طیبة وبعد،

 : وذلك دون أدنى مسئولیة على مصرفكم بیانھابیانھ/ اآلتيالشیكات برجاء وقف صرف الشیك/

 سبب وقف الصرف  اسم المستفید اسم الساحب  مبلغ الشیك تاریخ الشیك رقم الشیك
      
      
      
      
      
      
      

مشروط وغیر قابل للرجوع فیھ أو  غیر   بشكل نھائيأنا/نحن الموقع/الموقعین أدناه    وأتعھد وأوافق وأصرح و أفوض/نقر ونتعھد ونوافق ونصرح و نفوض  أقرومن ثم  
 :اإللغاء حاالً او مستقبالً وتحت كامل مسئولیتنا ودون أدنى مسئولیة على مصرفكم من ایاً نوعاً كانت باآلتي

 .السرقة)المشار إلیھ/إلیھا بعالیھ (في حالة الفقد أو الشیكات على/استرداد الشیك/ فوراً دون تأخیر في حالة العثور بإبالغ مصرفكم -
(في حالة الفقد أو السرقة أو افالس   للصرف  ھذا الشیك/ھذه الشیكاتتقدیم    إذا تملنا  لي/تلقائیاً دون الرجوع  المذكور/المذكورة بعالیھ    الشیكات/بتجنیب قیمة الشیك  -

ود خالف/نزاع مع المستفید أو عدم تحدید سبب وقف  (في حالة وج  فوراً تجنیب قیمة الشیك/الشیكات المذكور/المذكورة بعالیھ  أو    حامل الشیك أو الحجر علیھ)
 ). أو أن الشیك قد تم إصداره لصالح حاملھ الصرف

 إال في الحاالت اآلتیة:ال یحق لي/لنا طلب رفع او الغاء التجنیب الواقع على قیمة الشیك/الشیكات المشار إلیھ/إلیھا بعالیھ  -
 المستفیدین./إلى المستفید الشیك/الشیكاتالصرف، لصرف  بوقفكتابیاً الغاء تعلیماتنا  -1
 .توقیعنا انا/نحن والمستفید على النماذج البنكیة الخاصة بإقرارت الساحب والمستفیدب توقیعي/موافاتكم ب -2
 مثل ھذا اإلجراء. وموافاتكم بالمستندات الرسمیة الدالة على ذلك بشرط أن تكون مقبولة وكافیة لمصرفكم إلتخاذ  حل الخالف/النزاع رضاءاً أو قضاءاً  -3
 الشیك/الشیكات الموقوف/الموقوفة. بحكم نھائي و بات بأستحققنا لقیمةموافاتكم  -4
 .الشیكات الموقوفة/موافاتكم بأصل/بأصول الشیك -5

 سبق ذكره.  ألیاً ممامع التوقیع على كافة نماذج الطلبات واإلقرارت الالزمة 
 حساباتنا طرف مصرفكم.ایاً من بنا ھذا من بخصم كافة المصاریف والرسوم الالزمة لتنفیذ طلبي/طل -
الشیكات الذي تم وقف صرفھ/صرفھا  بمنا أو من الغیر متعلقة بالشیك/مني/بخصوص أى مطالبات سواء    مصرفكمال یحق لي/لنا حاأل او مستقبالً الرجوع على    أنھ -

طلبي/طلبنا المبین بعالیھ بخصوص    من ایاً نوعاً كانت  ثار أو تعویضاتآمسئولیة كاملة عن أى طلبات أو    مسئول/مسؤولونأننا  انني/و  ھذا  طلبناطلبي/بناءاً على  
 أو عن كافة اآلثار والنتائج المترتبة على مثل ھذا الطلب.

طلب وقف الصرف ورغبة  بشأن الشیك / ایاً من الشیكات المذكور / المذكورة بعالیھ قبل تقدیم  یتم استیفاء توقیع العمیل على ھذا اإلقرار في حالة إصدار إخطار رفض  
 .إخطار رفض بشأنھ / بشأنھاصدور العمیل في االستمرار في طلبھ بوقف صرف ھذا الشیك/ھذه الشیكات حتى بعد 

إخطار رفض بشأنھ/بشأنھا قبل أقر/نقر انا/نحن الموقعین أدناه بعلمي/بعلمنا التام و الكامل بأن الشیك/الشیكات المذكور/المذكورة رقمھ/أرقامھا أدناه قد تم إصدار  
 لطلبي/لطلبنا ھذا بوقف صرفھ/صرفھا: تقدیمي/تقدیمنا 

 _________________________إلى رقم    _________________________الشیك رقم  / من    _________________________الشیك رقم   -
الموضحة بھذا الطلب بما فیھا الشیك/الشیكات  الشیكات  كافة    في طلبي/طلبنا ھذا بوقف صرف الشیك/بموافقاتنا على االستمرار  نؤكد لسیادتكم  أؤكد/نعزز وأعزز/وعلیھ  

وتحت كامل مسئولیتنا ودون أدنى مسئولیة على مصرفكم من  وذلك  تقدیمي/تقدیمنا لطلبي/لطلبنا ھذا    لبشأنھ/بشأنھا قبالذى/التي سبق وأن تم إصدار إخطار رفض  
 ایاً نوعاً كانت في ھذا الخصوص.

 _______________________________اسم الموقع:  
 التوقیع:

 ،،،بقبول فائق اإلحتراموتفضلوا 
 _______________________ :تحریراً في

 _________________________اسم الحساب:  _____________________________رقم الحساب: 
 _____________________________: ةصفال ________________________________الموقع: 
 :التوقیع
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