طلب تعديل خطاب اعتماد
APPLICATION FOR AMENDING A LETTER OF CREDIT

Account Name*

*اسم الحساب

£££££££££££££

Account Number*

Tolerance (in %)

Letter of Credit Number*
Current Credit Amount*
Amount of Increase
Amount of Decrease

*رقم الحساب
*رقم خطاب االعتماد

)% التحمل (بالنسبة
ّ

Currency

العملة

Amount in Figures

المبلغ باألرقام

Currency

العملة

Amount in Figures

المبلغ باألرقام

Currency

العملة

Amount in Figures

المبلغ باألرقام

*مبلغ االعتماد الحالي
مقدار الزيادة
مقدار النقصان

Revised Credit Amount:
Currency

:المعدل
مبلغ االعتماد
ّ
Amount in Figures

العملة

المبلغ باألرقام

المبلغ باألحرف

Amount in Words

Revised Expiry Date

Revised Shipment Date

المعدل
تاريخ انتهاء الصالحية
ّ

المعدل
تاريخ الشحن
ّ

OTHER CHANGES REQUIRED

التغييرات األخرى المطلوبة

Details

التفاصيل

Note: In cases of insufficient space please continue on a blank sheet of paper with Letter of Credit number
mentioned, sign and attach to this Application.

£

Amendment charges to beneficiary account

APPLICANT DECLARATION AND TERMS AND CONDITIONS

إقرار مقدم الطلب والشروط واألحكام

I/We understand and acknowledge the following:
a.	that amendments are valid only when accepted by the beneficiary;
b. the terms and conditions of the Application for Letter of Credit shall apply to this Application
as though set out in full herein, mutatis mutandis; and that this Application shall be subject
to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision, ICC Publication no.
600) and Uniform Rules for Reimbursement (“URR”) (ICC Publication 525) and any revisions or
amendments thereto. Terms used herein shall, unless the context otherwise requires, have
the same meanings as are set out in UCP and/or URR.

ُ أفهم
:ُقر بما يلي
ُّ نفهم ون/قر
ُّ وأ
.	أن التعديالت ال تسري إال عندما يقبلها المستفيد.أ
بعد إجراء التعديالت- وضحة هنا بالكامل
َّ 	أن شروط وأحكام طلب خطاب االعتماد تسري على هذا الطلب كما هي ُم.ب
 نشرة غرفة التجارة،2007  وأن هذا الطب يخضع للقواعد واألعراف الدولية لالعتمادات المستندية (مراجعة-الضرورية
) وأي مراجعات أو تعديالت525 ) والقواعد الموحدة للتعويض (نشرة غرفة التجارة الدولية رقم600 الدولية رقم
وضحةً في
َّ  المعاني نفسها كما هي ُم-ما لم يتط َّلب السياق خالف ذلك- المستخدمة هنا
ُ  تحمل الشروط.عليها
.أو القواعد الموحدة للتعويض/القواعد واألعراف الدولية لالعتمادات المستندية و

*توقيع (توقيعات) مقدم الطلب وختم الشركة

Applicant Signature(s) with Company Stamp*
FOR BANK USE ONLY
المكتب الرئيسي/الفروع
Branches/Front Office

مرجع التعقب
Tracking Reference

الستخدام البنك فقط
تمويل تجاري
Trade Finance

£ CSV

*Mandatory Fields
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company

*الرسوم

£ رسوم التعديل على حساب المستفيد

حسابنا/رسوم التعديل على حسابي
Amendment charges to my/our account

االسم
Name

رقم التعريف بالموظف
Employee ID

التوقيع
Sign

*حقول إلزامية

1 of 1

PPS-01336/V082021

Charges*

. يرجى المتابعة على ورقة فارغة مع ذكر رقم خطاب االعتماد والتوقيع وإرفاق الورقة مع هذا الطلب، في حالة عدم وجود مساحة كافية:مالحظة

