Office:
Date:

To: HSBC Bank Middle East Limited

GUARANTEE/BOND APPLICATION FORM

D D M M Y Y Y Y

to be completed by the instructing party
For Bank Use Only

Guarantee No.

Instructing Party (customer) NAME AND ADDRESS:
–
–
Contact Name:
Account No.:
Email:
Tel. No:
PLEASE COMPLETE ALL DETAILS IN BOLD
Please arrange for the issue of a Guarantee, in accordance with the following details, on behalf of the principal named below
and subject to the terms of the Omnibus Counter Indemnity executed by us.
Applicant (to appear on guarantee)
Third Party (to appear on guarantee)

Name
Address
Name
Address
Email:

Beneficiary

Phone:

Country:

Full description of goods or services/project/contracts:

Purpose of the guarantee

Dated

D D M M Y Y Y Y

Reference No.:

Purpose.:

Guarantee value as a percentage of contract value:

Type of Guarantee

Tender
Performance
Other (specify)

Form of wording to be issued
(Tick one box only)

HSBC Standard Wording
Using the attached text (signed
by the authorised signatories

Validity

%

In Figures

Currency
In words

Amount of Guarantee

Advance Payment

Retention

Financial

Correspondent Bank Standard Wording
Other (specify)

From:

Date of Issue

D D M M Y Y Y Y

Until:

Fixed date

D D M M Y Y Y Y

Open Ended

Subject to URDG 758. If other (specify)

Applicable Rules
Issuance instruction

Please issue the guarantee from
Please Request your correspondent in

Method of Delivery

To be delivered by courier to: Name
Address:
To be collected from:
Name:
ID/Passport No.:

office.
(city/country) to issue.
Contact No.:
branch by:
Contact No.:

ACCOUNT DEBIT: All charges and costs (including margin deposit if any) are for and debited from the account of:
Account Name:
–
–
Account Number
Signed by the authorised signatory/ies for and on behalf of
the Instructing party together with the company stamp:

For Bank Use Only:
Signature verified

Approved
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إلى :بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود

فرع
تاريخ

اسـتـمـارة طـلب إصـدار كـفـالـة/خـطـاب ضـمـان

يوم يوم شهر شهر سنة سنة سنة سنة

ينبغي استكماله و تعبئته من قبل العميل طالب إصدار الكفالة /خطاب ضمان
الستعمال البنك فقط

رقم الكفالة/خطاب الضمان

اسم وعنوان طالب إصدار الكفالة (العميل):
رقم الحساب:
رقم الهاتف:

–

–

في حال أي أستفسار اإلتصال بـــ:
البريد اإللكتروني:
يرجى استكمال تعبئة كافة البيانات بخط كبير وواضح
يرجى اتخاذ الترتيبات الالزمة إلصدار كفالة /خطاب ضمان بالنيابة عن الطرف الرئيسي المذكور أدناه وذلك وفقا ً للبيانات التالية ،مع مراعاة شروط
ضمان التعويض المقابل المتعدد والشامل الذي وقعنا عليه:
مقدم الطلب (الذي سيظهر اسمه
على الكفالة/خطاب الضمان)
(الطرف اآلخر/الشركة التابعة/
الشقيقة (الذي سيظهر اسمه على
الكفالة/خطاب الضمان
المستفيد

الغرض من الضمان/الكفالة
/خطاب الضمان)

مبلغ الكفالة/خطاب الضمان

االسم
العنوان
االسم
العنوان
البريد اإللكتروني
وصف كامل للبضائع أو الخدمات /المشروع /العقود:
التاريخ يوم يوم شهر شهر سنة سنة سنة سنة
الغرض:

قيمة الضمان كنسبة مئوية من قيمة العقد:
العملة
بالكلمات

نوع الكفالة/خطاب الضمان

(كفالةعطاء)
كفالة احتجاز

الصيغة التي سيتم إصدار الكفالة/خطاب
الضمان بموجبها (اختر مربع واحد فقط)

صيغة  HSBCالنموذجية
بالصيغة المرفقة باستمارة الطلب

(كفالة تنفيذ)
كفالة مالية

الهاتف

الدولة

رقم المرجع:

٪
باألرقام
كفالة دفعة مقدمة
غيرها (حدد)
صيغة البنك المراسل النموذجية
غيرها (حدد)

(التي وقع عليها المفوضين بالتوقيع)

فترة الصالحية

من:

القوانين المطبقة

يوم يوم شهر شهر سنة سنة سنة سنة
تجدد تلقائيا
تاريخ محدد
لغاية:
مع مراعاة القواعد الموحَّ دة للكفاالت المستحقة عند الطلب ( )URDGرقم  .758وفي حال وجود قوانين
أخرى (حدد)

تعليمات اإلصدار

يرجى

تاريخ اإلصدار

يوم يوم شهر شهر سنة سنة سنة سنة

إصدار الضمان من مكتب
طلب إصداره من قبل مراسليكم في

(المدينة/الدولة).

طريقة التسليم
التسليم عبر البريد إلى :االسم
رقم االتصال:
العنوان:
من قبل:
االستالم من :فرع
االسم:
رقم االتصال:
رقم الهوية/جواز السفر:
الحساب الذي سيتم الخصم عليه :كافة الرسوم والتكاليف (بما في ذلك تأمينات نقدية إن وجدت) ستكون على /ستخصم من الحساب:
–
–
رقم الحساب:
اسم الحساب:
وقعت من قبل المفوضين بالتوقيع لصالح وبالنيابة عن الطرف اآلمر مع ختم الشركة
الستخدام البنك فقط:
الموافقة
التحقق من التوقيع
© حقوق الطبع والنشر لبنك  HSBCالشرق األوسط المحدود ـ  2015جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أي أجهزة أو نظم لخزن المعلومات
أو نقله بأية شكل أو وسيلة كانت سواء الكترونياً ،ميكانيكياً ،فوتوغرافيا ً أو تسجيليا ً أو خالف ذلك ،دون الحصول على إذن خطي مسبق من بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود.
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