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Application to amend a Letter of Guarantee
طلب تعديل خطاب الضمان

Account Name 

Beneficiary Name

Letter of Guarantee Number 

Increase in Amount

Revised Guarantee Amount

Current Expiry Date

Revised Expiry Date

Other Changes (if the guarantee contains automatic renewal clause the same wording is to be 
incorporated along with the revised expiry date)

Decrease in Amount

Current Guarantee Amount 
Currency Amount in Figures

Account Number

Date التاريخ

اسم الحساب

اسم المستفيد

رقم خطاب الضمان

مبلغ الضمان الحالي

تاريخ االنتهاء الحالي

زيادة في المبلغتخفيض في المبلغ

تاريخ االنتهاء المعدل

مبلغ الضمان المعدل 

تعديالت أخرى ) إذا تضمن خطاب الضمان بند التجديد التلقائي، يجب ذكر نفس
نص البند باإلضافة إلى تاريخ االنتهاء المعدل(.

أ.   تفويض اإلمارات اإلسالمي بخصم الرسوم من حسابي؛
ب. تطبق شروط وأحكام طلب إصدار خطاب الضمان على هذا الطلب كما لو كانت 

      مبينة بالكامل في هذا الطلب مع إجراء التعديالت الالزمة.
ت. تسري التعديالت فقط عندما يتم قبولها من قبل المستفيد إذا تم 

      تخفيض قيمة الضمان.

العملةالمبلغ باألرقام

رقم الحساب

CUSTOMER SIGNATURE & COMPANY STAMP

Amendment

a. EI is authorised to debit my account for the charges
b. the terms and conditions of the Application to Issue Letter of Guarantee 

shall apply to this application as though set out in full herein, mutatis mutandis
c. the amendments are valid only when accepted by the beneficiary when the

guarantee is being reduced in value.

Signature verification 

V0
8/

18

التحقق من صحة التوقيع

التعديالت

توقيع المتعامل مع ختم الشركة
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