طلب إصدار خطاب ضمان مـالحى
السادة  /بنك اإلمارات دبى الوطنى (ش.م.م)
نرجو أن تصدروا تحت مسئوليتنا خطاب ضمان مالحى عن االعتماد المستندى رقم ____________________بمبلغ _______________
(فقط ____________________________________ جنيه مصري ال غير) ما يعادل _______________________________
لصالح  /الى أصحاب  /أو وكالء  /أو مستأجرى  /أو قبطان الباخرة ______________________________
ســفريه رقم ____________________________ التى وصلت ميناء __________________________ بتاريخ ___________
بشأن التخليص على _____________________________________________________________________________
مالحظــــــات:
 أنه لمن المتفق عليه بأننا نبقى ملزومين ومسئولين تجاهكم ونتعهد بتعويضكم عن جميع النتائج مهما كان نوعها مباشرة كانت أو غير مباشرة
والناشئة عن تقديمكم لهذا الضمان و أننا نتعهد بأن ندفع لكم حاال عند أول طلب منكم جميع المبالغ التى تطالب بها التوكيالت المالحية أو
أصحاب المركب بما فى ذلك قيمة الفاتورة وأجور نقل وغرامات تأخير وعواريات عمومية أو رسوم عن البضاعة وخالفه .مضافا إليها الفائدة
بسعر ______ %سنويا تحسب شهريا وفقا للضمان المقدم الذى تكونوا قد دفعتموه.
 كما وأننا نتعهد بدفع جميع المصاريف التى يحتمل صرفها أو تحملها من قبلكم فى اى وقت من األوقات بخصوص الضمان المذكور باإلضافة
إلى قبولنا وتعهدنا بأن نحول فى الحال بناء على طلبكم لحاملى بوليصة الشحن األصلية فى الدولة وبالعملة المتفق عليها بين الشاحنين والبائعين
والمستلمين أى مبلغ مهما كان نوعه.
 كما وأنه لمن المتفق عليه بيننا بأنكم غير ملزومين بأن تحصلوا على موافقتنا قبل دفعكم أى مبلغ من مبالغ أو مصروف من المصاريف
المذكورة عالية وليس لنا الحق فى منازعتكم أو فى اعتراضنا على دفع أى مبلغ أو مصروف ما قبل أو عند أو بعد دفعها.
 كما وأننا نتعهد لكم بسحب المستندات فور وصولها حتى فى حالة عدم مطابقتها لشروط االعتماد المستندى باإلضافة الى تعهدنا بالقيام
باإلجراءات الالزمة للحصول على موافقة السلطات المختصة فى حالة اذا ما كانت المخالفة فى المستندات تتطلب الحصول على مثل هذه
الموافقات.
 وأننا نفوضك م بأن توقفوا حاال مبلغا من حسابنا يوازى المبلغ المبين باالستمارة التى أصدرت عنها الضمان وفقا لطلبنا أو نقوم بدفع قيمتها
بالكامل فور الطلب وبمجرد التنبيه علينا بكتاب موصى عليه نقدا أو بالوسيلة التى يراها البنك دون اى اعتراض وذلك فى حالة عدم رد
الضمان خالل شهر واحد على األكثر من تاريخ إصداره وحفظ هذا المبلغ بصفة تأمين لديكم على ذمة هذا الضمان لحين إعادته وانتهاء
مسئولية البنك الحالية أو الالحقة الناشئة عنه وكذلك فى حالة عدم تقدمنا لكم خالل شهر من اخطارنا بوصول مستندات الشحن لتظهيرها ألمر
البنك حتى يتمكن البنك من استرداد أصل الخطاب.
 ونجيز لكم الخصم من حسابنا العمولة والدمغة والمصاريف المستحقة على هذا الضمان.
 ونقر أن جميع األموال المودعة لديكم أو لدى فروعكم من أوراق مالية أو تجارية أو بضائع أو كمبياالت وخالفه لحسابنا ألى غرض كان تكون
مخصصة ومرهونة لصالح البنك ضمانا لجميع تعهداتكم وحقوقكم الناشئة عن إصدار الضمان المطلوب وتفويضكم تفويضا ال رجوع فيه بحجز
هذه األموال متى رأيتم ذلك .تكون محاكم القاهرة أو أى محكمة يختارها البنك مختصة دون سواها بالفصل فى جميع المنازعات التى تنشأ عن
هذا العقد.
تحريرا فى___________ :
الشركة__________________________________________ :
حساب رقم________________________________________ :
العنوان__________________________________________ :
الموقع__________________________________________ :
الصفة__________________________________________ :
التوقيع:
استلمنا خطاب الضمان مع موافقتنا التامة على محتوياته.
التوقيع:
Reset Form
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