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Account Name* *اسم الحساب

Account Number* £££££££££££££ رقم الحساب*

Nature* Fixed expiry £ انتهاء صالحية ثابت Auto Renewal £ تجديد تلقائي النوع*

Validity* From    من To    ولغاية الصالحية*

Type of Guarantee*: نوع الضمان*

BID/Tender £ المزايدة/المناقصة Performance £ األداء Payment £ الدفع Advance Payment £ دفعة مقدمة

Maintenance £ الصيانة Retention £ االحتفاظ Labour £ العمالة
Guarantee Format* As per Bank Format £ حسب صيغة البنك As per Attached Format £ حسب الصيغة المرفقة صيغة الضمان*

Purpose الغرض

BENEFICIARY المستفيد

Name 

Address 

City/State  المدينة/الوالية

االسم

العنوان 

Country  الدولة
Guarantee Amount*: مبلغ الضمان*:

Currency                                                  العملة Amount in Figures                                                         المبلغ باألرقام

Amount in Words
  

المبلغ باألحرف

Special Instructions (if any)                                           )تعليمات خاصة )إن ُوجدت

APPLICANT DECLARATION AND TERMS AND CONDITIONS إقرار مقدم الطلب والشروط واألحكام

I/We request RAKBANK to issue a bank guarantee (in the form acceptable to and approved by the 
Internal Sharia Supervision Committee of RAKBANK) as per the details noted above in RAKBANK’s 
standard form or in the form agreed between me/us and RAKBANK. In consideration of RAKBANK 
agreeing to issue the guarantee, I/we unconditionally and irrevocably:
a.  Authorise RAKBANK to debit my/our above-mentioned account or any other account held with 

RAKBANK for all commissions and charges in connection with issuance of the above guarantee 
and subsequent amendments thereof, if any;

b. Undertake to be bound by my/our obligations set out in the Counter Indemnity duly signed by 
me/us in favour of RAKBANK;

c. Authorise RAKBANK to debit my/our above-mentioned account or any other account held 
with RAKBANK, from time to time, with all sums which RAKBANK may have to pay as a result 
of issuance of the guarantee and hold the same until the guarantee issued pursuant to this 
application is cancelled;

d. Pledge and charge in favour of RAKBANK the amounts held by RAKBANK and irrevocably 
and unconditionally authorise RAKBANK to transfer such amounts to a separate account 
as a continuing security against any payments that RAKBANKA may have to pay under the 
guarantee and/or Counter-Indemnity; and

e.	 Authorise	RAKBANK	to	set	off	all	or	any	part	of	the	above	referred	amounts	held	by	RAKBANK	
against	any	outstanding	amounts	due	or	owed	by	me/us	to	RAKBANK	including	financings	due	
to any demand under the issued guarantee.

Applicant Signature(s) with Company Stamp*

أنا/نحن نطلب من راك بنك إصدار ضمان بنكي )بالشكل المقبول والمعتمد من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 
أو حسب الشكل  راك بنك  بـ  الخاص  الموحد  للنموذج  أعاله وفقا  المذكورة  التفاصيل  الوطني( حسب  الخيمة  بنك رأس 
المتفق عليه بيني/بيننا وبين بنك رأس الخيمة الوطني نظير قيام راك بنك بالموافقة على إصدار الضمان، أنا/نحن دون 

قيد أو شرط وبشكل ال رجعة فيه:
أ.  تفويض راك بنك بالخصم من حسابي/حسابنا المذكور أعاله أو أي حساب آخر  لدى راك بنك جميع العموالت والرسوم 

المتعلقة بإصدار الضمان أعاله والتعديالت الالحقة عليه، إن وجدت؛

ب.  أتعهد/نتعهد باإليفاء بالتزاماتي/التزاماتنا المنصوص عليها في التعويض المقابل الموقع من طرفي/طرفنا لصالح 
راك بنك؛

ج.  تفويض راك بنك بالخصم من حسابي/حسابنا المذكور أعاله أو أي حساب آخر محتفظ به مع راك بنك، من وقت آلخر، 
وخصم جميع المبالغ التي قد يتعين على راك بنك دفعها نتيجة الصدار الضمان واإلحتفاظ بها حتى إلغاء الضمان 

الصادر بمقتضى هذا الطلب؛

د.  أتعهد/نتعهد بتحمل المبالغ لصالح راك بنك التي يحتفظ بها راك بنك بشكل نهائي وتفويض راك بنك دون قيد أو 
شرط بتحويل هذه المبالغ إلى حساب منفصل كضمان مستمر مقابل أي مدفوعات قد يضطر راك بنك إلى دفعها 

بموجب الضمان و/أو التعويض االمقابل؛ و

مبالغ  أي  مقابل  بنك  راك  بها  يحتفظ  التي  أعاله  إليها  المشار  المبالغ  من  جزء  أي  أو  كل  لمقاصة  بنك  راك  هـ.  تخويل 

مستحقة أو مطلوبة علي/علينا لصالح راك بنك بما في ذلك الديون المستحقة ألي مطالبة بموجب الضمان الصادر.

توقيع )توقيعات( مقدم الطلب وختم الشركة*

FOR BANK USE ONLY الستخدام البنك فقط

المكتب الرئيسي/االئتمان
Front	Office/Credit

الموصي
Recommender

الموافق
Approver

تمويل تجاري
Trade Finance

Cash Margin
الهامش النقدي

Yes£نعم____ % No£ال

مرجع التعقب
Tracking Reference

Yes £ نعم

Name  االسم

Yes £ نعم

Name  االسم

£ CSV

Name  االسم

Counter Indemnity 
التعويض المضاد

Yes£نعم____ % No£ال
No £ ال

Employee ID  رقم التعريف بالموظف

No £ ال
Employee ID  رقم التعريف بالموظف Employee ID  رقم التعريف بالموظف

Remarks (if any)  (مالحظات )إن ُوجدت Remarks (if any)  (مالحظات )إن ُوجدت Approval Conditions (if any)  (شروط الموافقة )إن ُوجدت Remarks (if any)  (مالحظات )إن ُوجدت

Sign  التوقيع Sign  التوقيع Sign  التوقيع Sign  التوقيع

Mandatory Fields**حقول إلزامية
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طلب إصدار ضمان مصرفي
APPLICATION FOR ISSUE OF BANK GUARANTEE
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