Personal Guarantee Form

ضمان شخصي بالتكافل والتضامن

Date_________/__________/_________

______________/________/____________:التاريخ

The Manager,

السيد مدير فرع

______________________Branch

______________________________ خطاب ضمان

Dear Sir,

,تحية طيبة وبعد

Where as you granted/agreed to grant Mr. / Mrs ______________
___________________ (Hereinafter referred to as debtor/loan No.
_____________________ Dated ______________ I/We, the undersigned
____________________undertake under this letter of guarantee
unconditionally and irrevocably as first and principal obligor/s
notwithstanding any objection that may be expressed by the debtor/s
or others immediately on first demand from you to make the full
satisfaction and final settlement of all the outstanding liabilities
of the debtor/s as well as all the agreed and /or legal interests and
commissions, and in general all the expenses and costs including court
charges, advocate and arbitrators fee and all legal costs.

______________ السادة/موافقتكم على القيام بمنح السيد/باإلشارة إلى قيامكم
تمويل بقيمة/المدينون) قرض/إليهم فيما يلي باسم المدين/(يشار إليه
ً
________________ وذلك
القرض رقم _____________ بتاريخ/ وفقا للمعاملة
نتعهد نحن الموقعين أدناه بموجب خطاب الضمان هذا/_______________ أتعهد
ً
صفتنا/بصورة غير مشروطة وغير قابلة لإللغاء بصفتي
ملتزمين أسايين/ملتزما
وأصليين ودون النظر ألي اعتراض من قبل المدينين أو أي أطراف أخرى وعند أول
ً
مطالبة لكم بأن ندفع
فورا التسوية المرضية والنهائية عن جميع المطلوبات القائمة
أو/المدينين باإلضافة إلى جميع الفوائد والعموالت المتفق عليها و/على المدين
القانونية وبشكل عام جميع المصروفات والتكاليف بما في ذلك الرسوم القضائية
.وأتعاب المحاماة ورسوم المحكمين وجميع المصروفات القانونية

And I/We acknowledge under this letter of guarantee that your
books, entries and records shall be considered as decisive and final
proof which shall not be subject to any contrary proof on the debtor/s
total obligations incurred by him/them in your favour, I/We undertake
also under this letter of guarantee that I/We shall pay/meet these
obligations immediately on first demand from you without any
notice, warning, or objection and without referring you to claim the
same from the debtor/s and I/We acknowledge under this letter of
guarantee that_________________________is entitled, without my/
our knowledge or approval to amend the obligations of the debtor/s
whether by decreasing or increasing them and this letter of guarantee
shall be effective on every amendment to the obligations of the
debtor/s even if it was made without my/our knowledge, and under
this letter of guarantee I shall have no right to utilize or make use of
all or any settlement or assignment you may grant to the debtor/s
or of renewal of the terms or grace period or any other permission
related to such obligations you authorise that in writing.

نقر بموجب خطاب الضمان هذا أن دفاتركم وقيودكم وسجالتكم سوف تعتبر/كما أقر
ً
ً
ً
/ونهائيا والذي لن يخضع إلى أي دليل مقابل إجمالي إلتزامات المدين
قاطعا
دليل
نتعهد بموجب خطاب الضمان هذا بأن/ كماأتعهد.المدينين المستحقة الدفع لكم
نسدد هذه اإللتزامات فور أول مطالبة لكم بدون أي إخطار أو إنذار/ندفع وأسدد/أدفع
نقر بموجب/ وأقر،المدينين/أو إعتراض وبدون إحالتكم بالمطالبة بذلك من المدين
خطاب الضمان هذا بأنه ل __________________________الحق بدون علمي أو
المدينين سواء بإنقاصها أو زيادتها وسوف/موافقتي في تعديل التزامات المدين
المدينين/يعتبر خطاب الضمان هذا ساري المفعول على أي تعديل إلتزامات المدين
علمنا ولن يكون لي أي حق بموجب خطاب الضمان هذا/حتى وإن تم دون علمي
/في االنتفاع أو استخدام كل أو أي تسوية أو تنازل التي قد تقومون بمنحها للمدين
المدينين أو تجديد الشروط أو فترة السماح أو أي تصريح آخر يتعلق بمثل هذه
.االلتزامات يتم عمل تفويض كتابي به من قبلكم

This letter of guarantee shall be binding to me/us and to my/our
successor/s and to assignees to your favour of your successors and
assignees, and shall remain in force and binding to me even after
the elapse of six months from the due date and shall not be affected
neither by the death of the debtor/s nor by his/their insolvency or his/
their bankruptcy or his/their interruption of payment or by whatever
change that may occur to him/them. And I/We acknowledge under
this letter of guarantee that any notification required to be sent shall
be deemed to be sent to me/us legally if it were sent to my/our address
recorded hereunder or to my/our latest known address by registered
post or sent to me/us by telex or telegraph or by any other similar
mean, and this notification shall be deemed to be received by me/us
on the date of delivering the registered letter or telegram at the port
office or on the date of sending the telex or fax or likewise.

ً
يتعبر خطاب الضمان هذا
/خلفائنا والمتنازل لهم من قبلي/لنا ولخلفائي/ملزما لي
قبلنا لصالحكم ولصالح خلفائكم والمتنازل لهم من قبلكم وسوف يبقى ساري
ً
المفعول
لنا حتى بعد مرور ستة شهور من تاريخ االستحقاق ولن يتأثر/وملزما لي
توقفهم/إفالسهم أو توقفه/إعسارهم أو إفالسه/المدينين أو إعساره/بوفاة المدين
.عليهم/عن الدفع أو أي تغيير يطرأ عليه
نقر بموجب خطاب الضمان بأن أي إخطار يتوجب إرساله سوف يعتبر بأنه قد/كما أقر
عنواننا المسجل أدناه/لنا بشكل قانوني إذا كان قد تم ارساله على عنواني/أرسل لي
لنا من خالل البريد المسجل أو التلكس أو التلغراف/أو على آخر عنوان معروف لي
لنا في تاريخ/أو أي وسيلة مشابهه أخرى ويعتبر هذا اإلخطار بأنه قد تم تسليمه لي
إيداع البريد المسجل أو التلغراف في مكتب البريد أو تاريخ إرسال التلكس أو الفاكس
.أو الرسائل األخرى

I/We acknowledge also that the interpretation and implementation
of this letter of guarantee shall be governed by the laws enforced
in the state of the United Arab Emirates and that all disputes that
may arise from it shall be referred to the complete jurisdiction
of________________________ court.

نقر بأن تفسير وتنفيذ خطاب الضمان هذا سوف يخضع للقوانين السارية/كما أقر
في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأنه سوف يتم إحالة أي نزاع ينشأ عنه إلى
___________________________ السلطة المختصة لمحكمة

GUARANTOR DETAILS

بيانات الضامن

Name ___________________________________________________________
Nationality ______________________________________________________
Mobile __________________________________________________________
Tel. (Office/Housing)______________________________________________
Complete Residence Address______________________________________
_________________________________________________________________
Name & Signature________________________________________________
Name ___________________________________________________________
Nationality ______________________________________________________
Mobile __________________________________________________________
Tel. (Office/Housing)______________________________________________
Complete Residence Address______________________________________
_________________________________________________________________
Name & Signature _______________________________________________
ONLINEFRM154

____________________________________________________________االسم
___________________________________________________________الجنسية
__________________________________________________رقم الهاتف المتحرك
____________________________________________  سكن/ مكتب- رقم الهاتف
_____________________________________عنوان السكن الكامل وصندوق البريد
_________________________________________________________________
_____________________________________________________اإلسم والتوقيع
____________________________________________________________االسم
___________________________________________________________الجنسية
__________________________________________________رقم الهاتف المتحرك
____________________________________________  سكن/ مكتب- رقم الهاتف
_____________________________________عنوان السكن الكامل وصندوق البريد
_________________________________________________________________
_____________________________________________________اإلسم والتوقيع

.)هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.ع.م.بنك اإلمارات دبي الوطني (ش
Emirates NBD Bank )P.J.S.C.( is licensed by the Central Bank of the UAE
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