
    

  

 

 
 

Indemnity Letter رسالة تعويض

إلى:
مصرف عجمان

ص.ب: 7770
عجمان، ا�مارات العربية المتحدة

ــيلة  ــف أو أي وس ــس أو الهات ــر الفاك ــة عب ــات المقدم ــوع: التعليم الموض
ــاد  ــاب االعتم ــات خط ــوال وعملي ــل ا�م ــرف / تحوي ــرى للص ــة أخ إلكتروني

وخطابات الضمان وما إلى ذلك

أطلــب / نطلــب ................................................................................................................. بموجــب 
ــم  ــد باس ــا بع ــه فيم ــار إلي ــان  ش.م.ع (المش ــرف عجم ــن مص ــاب م ــذا الخط ه
ــة  ــا/ أو با�ناب ــا / أصدرناه ــات أصدرته ــى أي تعليم ــاًء عل ــرف بن ــرف") التص "المص
عنــي / عنــا مــن خــالل الهاتــف أو الفاكــس أو المرســلة عبــر الوســائل ا�لكترونيــة 
ــا   ــر بأنه ــت ¤خ ــن وق ــرف م ــا  المص ــي يعتبره ــهيالت الت ــالل التس ــن خ و / أو  م
جــزًءا مــن الخدمــات (المشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم "التعليمــات") فيمــا يتعلــق 
بحســابي/ بحســابنا بالمصــرف  بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
والتدويــر   الودائــع   وكســر  وداخلــه  المصــرف  ومــن  إلــى  ا²مــوال  تحويــل 
وتســويات الودائــع  وفتــح وتعديــل والتفــاوض بشــأن خطابــات االئتمــان وقبــول 
والمســتندات  الشــيكات  وتحصيــل  الضمانــات  وتعديــل  وإصــدار  التعديــالت 
وجميــع المعامــالت المصرفيــة ا²خــرى التــي يعتقــد المصــرف أنهــا صــادرة 
ــض  ــا للتفوي ــاب وفًق ــغيل الحس ــول بتش ــر مخ ــخص آخ ــن  ش ــا  أو م ــي / من من
ــن أو  ــادرة م ــات  ص ــذه التعليم ــت ه ــا إذا كان ــة م ــي حال ــرف ف ــوح للمص الممن
الحســاب  بتشــغيل  بأنهــا ُقدمــت مــن شــخص مفــوض  المصــرف  يعتقــد 
ــة ســواء كانــت  ــا للتفويــض الممنــوح للمصــرف فــي كل حال (الحســابات) وفًق

هذه التعليمات حقيقية و / أو مفوض بها. 

ــوز  ــا، يج ــرح له ــة ومص ــات حقيقي ــة أن التعليم ــن ني ــرف بحس ــد المص وإذ يعتق
للمصــرف التصــرف بنــاًء علــى هــذه التعليمــات ولــن ُيطلــب منــه الحصــول علــى 
ــا  ــرف- وفًق ــوز للمص ــه يج ــر إن ــة. غي ــات حقيقي ــأن  تعليم ــا ب ــي / من ــد من تأكي
لتقديــره الخــاص- رفــض هــذه التعليمــات مــا لــم وحتــى يحصــل علــى تأكيــد 

كتابي مني / منا.

أقر/ نقر بأني / أننا تنبيهنا بالتالي : 
ال يمكــن للمصــرف اكتشــاف مــن خــالل فحــص مســتندات الفاكــس أو رســائل 

البريد ا�لكتروني ما يلي: 
• مــا إذا كان المســتند ا²صلــي الــذي ُانشــأ الفاكــس منــه أو النــص أو أي محتــوى 
بريــد  برســالة  مرفــق  آخــر  ملــف  أو  مســتند  أي  (أو  إلكترونــي  بريــد  ²ي  آخــر 
إلكترونــي) مــزوًرا أو غيــر مصــرح بــه أو تــم تغييــره بشــكل خاطــئ أو أســيء 

استخدامه بطريقة أخرى ، أو
 • مــا إذا كانــت تفاصيــل ا�رســال المطبوعــة تلقائًيــا علــى الفاكــس  مثــل اســم 

المرسل أو رقم الهاتف المرسل أو تاريخ أو وقت ا�رسال زائفة وخاطئة، و
•  مــا إذا كانــت أي مــن تفاصيــل ا�رســال المضمنــة فــي رســالة بريــد إلكترونــي 
مســتلمة  مثــل اســم المرســل أو عنــوان البريــد ا�لكترونــي للمرســل أو تاريــخ أو 
ــي  ــد ا�لكترون ــل البري ــذي انتق ــار ال ــادم أو المس ــل الخ ــال أو تفاصي ــت ا�رس وق

من خالله زائفة وخاطئة.

ولهــذا، أدرك / نــدرك أن المصــرف ال يمكنــه تحمــل أي مســؤولية عــن الخســارة أو 
ــي أي  ــور ف ــذه ا²م ــل ه ــدم اكتشــاف مث ــة ع ــا نتيج ــي / بن الضــرر الــذي يلحــق ب
مســتند فاكــس أو بريــد إلكترونــي مقــدم أو يبــدو أنــه تــم تقديمــه مــن خاللــي 

/ خاللنا.

To;
Ajman Bank,
Post Box ‐ 7770
Ajman, UAE

Subject : Indemnity against instruction given through Fax, 
Telephone or other electronic means for disbursement / 
Transfer of Funds, Letter of Credit and Letter of Guarantee 
Operations

I/WE .………………………………………………………………………… 
hereby request Ajman Bank, PJSC (HEREINAFTER REFERRED TO AS 
“THE BANK”) to act upon any instructions given by me / us or on 
my /our behalf over the Phone, Fax, transmitted through 
electronic means and / or such facilities as the BANK may from 
time to time part of the services (hereinafter referred to as 
“Instructions”) with regard to my/our account(s) with the BANK, 
including without limitations with regard to fund transfer to, from 
and within the BANK, breaking of deposits, rollovers, settlements 
of deposits, opening, amendments and negotiation of letter of 
credit, acceptance of discrepancies, issuance/amendments of 
guarantees, collection of checks/ documents and all others 
banking transaction believed by the BANK to be issued by or 
originated from myself/ourselves/other person authorized to 
operate the account as per the mandate given to the Bank if such 
instructions purport to be issued by or are believed by the BANK 
to be received from a person authorized to operate the account (s) 
as per the mandate given to the BANK in each case whether or 
not such instructions are genuine and/or authorized.

So long as the BANK believes in good faith that the instruction are 
genuine and authorized the BANK may act upon such instructions 
and shall not be required to obtain confirmation from me/us that 
such instructions are genuine instructions. The BANK may 
however, at its discretion refuse to act upon Instructions unless 
and until written confirmation has been obtained from me/us.

I/WE acknowledge that you have given the following warning –
The BANK cannot detect from inspection of fax documents or 
emails

• Whether the original document from which a fax was created or 
the text or other content of any email (or any document or other 
file attached to an email) was forged, unauthorized, wrongfully
altered, or otherwise misused, or
• Whether any of the transmission details imprinted automatically 
on a fax, such as the name of sender, sending telephone number 
or the date or time of transmission, are false.
• Whether any of the transmission details included in a received 
email, such as the sender’s name, the sender’s email address, the 
date or time of sending, server details or the route through which 
the email travelled are false.

Because of this, I/we realize that the BANK cannot accept any 
liability for loss or damage to me/us resulting from failure to 
detect such matters in any fax document or email furnished or 
appearing to have been furnished by me/us.

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف 
المركــزي ا�ماراتــي لممارســة ا²عمــال والخدمــات المصرفيــة. جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة ا�ســالمية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل 

.www.ajmanbank.ae عن الموافقة، يرجى زيارة الموقع
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ومســؤوليه  المصــرف  ذمــة  وإبــراء  وإعفــاء  تأميــن  علــى  نوافــق   / أوافــق 

ــوق  ــوى والحق ــباب الدع ــات وأس ــات والطلب ــة المطالب ــن أي وكاف ــه ع وموظفي

المحامــاة  وأتعــاب  التأديبيــة  أو  الفعليــة  ســواء  والتعويضــات  وااللتزامــات 

ال  أم   Êحاليــ معروفــة  ســواء  كانــت  نــوع  أي  مــن  وااللتزامــات  والمصروفــات 

وســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة  والتــي نتجــت عــن تصــرف  المصــرف أو أي مــن 

ــا.  ــرف بموجبه ــن التص ــاع ع ــات أو االمتن ــÊ للتعليم ــه وفق ــؤوليه أو موظفي مس

ــؤوليه أو  ــه أو مس ــن مديري ــرف أو أي م ــل المص ــدم تحم ــك بع ــر كذل ــر/  نق أق

موظفيــه أي مســؤولية تجاهنــا أو تجــاه أي شــخص آخــر عــن أي خســارة أو ضــرر 

ناتــج بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجــة التصــرف وفقــÊ للتعليمــات أو االمتنــاع 

عــن التصــرف بهــا أو تفســير أو معالجــة  مثــل هــذه التعليمــات بالخطــأ بمــا فــي 

ــود أو  ــر المقص ــال غي ــالل ا�هم ــن خ ــات م ــالت / التعليم ــخ أو المعام ــك النس ذل

ا�همــال الرقابــي أو مــن خــالل الوصــف الخاطــئ ، ويجــوز للمصــرف خصــم أي 

مبلغ مدفوع بموجب استالم التعليمات من حسابي / حسابنا.

سنرســل    / سأرســل  المصــرف،  لملــف  واســتكماًال  التنظيــم  حفلظÊعلــى 

ومختومــة  المناســب  الوقــت  فــي  حقيقيــة  موقعــة  تعليمــات  للمصــرف 

حســب ا²صــول بعبــارة "ُمرســلة بالفاكــس ومؤرخــة  لعــدم النســخ" ، وفــي 

ا²صليــة   النســخة  علــى  وضعهــا  أو  الكلمــات  هــذه  ظهــور  عــدم  حالــة 

ســأعوض/ ســنعوض المصــرف ولــن يحــق لــي/ لنــا الرجــوع عليــه أو علــى 

مســؤوليه أو موظفيــه عــن أي خســائر ُتعــزى إلــى نســخ تعليماتــي / تعليماتنــا 

بسبب التصرف وفقÊ لكل من التعليمات والنسخة ا²صلية. 

علــى الرغــم مــن عــدم المطالبــة بالطلــب الموقــع / التعليمــات الموقعــة فــي 

ا²صــل �تمــام المعامــالت التــي نفذهــا المصــرف بالفعــل بنــاًء علــى قــوة 

لــن يقبــل تعليمــات بشــأن  المصــرف  أن  المفهــوم  أنــه مــن  إال  التعليمــات، 

ــن  ــم تك ــا ل ــداول م ــة للت ــرى قابل ــندات أخ ــيكات وأي س ــة والش ــندات ا�ذني الس

مقدمــة بالنســخ ا²صليــة وموقعــة حســب ا²صــول مــن قبــل المفوضيــن 

بالتوقيع.

تظــل صالحيــة المصــرف فــي قبــول التعليمــات ســارية ونافــذة حتــى اســتالم 

المصــرف �شــعار ا�نهــاء الكتابــي منــي / منــا بإنهــاء هــذه الصالحيــة وتأكيــده 

من المصرف.

 Êأقــر / نقــر بأهليــة التعاقــد وتحريــر هــذا التعويــض الــذي سيشــكل التزامــ

ــى  ــه عل ــدون رجع ــد ب ــد / نتعه ــا أتعه ــÊ، كم ــذÐ وملزم ــÊ وناف ــÊ وقانوني صحيح

عدم التنازع بشأن صحة التعليمات أو إنكار صحتها. 

الفرع: ....................................... رقم الحساب: .............................................  

التوقيع: 

........................ (3) ........................ (2)  ........................ (1)

اسم المفوض بالتوقيع:

........................ (3) ........................ (2)  ........................ (1)

I/we agree to indemnify, release and discharge the BANK, its 
officers and employees from any and all claims, demands, causes 
of action , rights, obligations, damages, whether actual or 
punitive, attorney’s fees, costs and liabilities of any nature 
whatsoever whether or not now known whether directly or
indirectly, which may arise as a result of the BANK or any such 
directors, officers or employees acting upon or refraining from 
acting upon Instructions, and I/we acknowledge that neither the 
BANK nor any of its directors, officers or employees shall be under 
any liability to ourselves or to any other person for
any loss or damage directly or indirectly caused as a result of 
acting upon or refraining from acting upon Instructions or in 
constructing or processing such Instructions in error including 
duplication or transactions/ Instructions through inadvertence or 
oversight negligence or through misdescription and the BANK 
may debit any of my / our account(s) with any amount paid out 
pursuant to the receipt of Instructions.

For the sake of good and to complete BANK’s file, I/We shall send 
the BANK originally signed Instructions in due course duly 
stamped “Faxed Dated Avoid Duplication”, and should these 
words not appeared or stamped on the original copy, I/We will 
indemnify and not seek recourse against the Bank, its officers or
employees for any losses attributable to the duplication of 
my/our instructions due to the action upon both the Instructions 
and the original copy.

Although the originally signed application / instructions are not 
required to complete the transactions already executed by the 
BANK on the strength of the Instructions, however, it is 
understood that the BANK shall not accept Instructions of 
promissory Notes, Cheque and any other Negotiable Instruments
unless they are presented in original duly signed by the 
Authorized Signatories.

BANK’s authority to accept Instructions is continuing and shall 
remain in force until a written termination notice from me/us 
terminating such authority has been received by the BANK and 
confirmed by the BANK to be in order.

I/WE represent and warrant that I/We have the capacity and 
authority to enter into this Indemnity, which shall constitute its 
valid, legal, effective and binding obligation and I/We covenant 
and irrevocably undertake not to dispute or deny the correctness 
of the Instruction.

Account No.: ................................... Branch: ................................

Signature(s):

(3) ........................... (2) ........................... (1) ...........................

Name(s) of the authorized signatory:

(3) ........................... (2) ........................... (1) ...........................

يعلــن مصــرف عجمــان بموجــب هــذا البيــان أنــه قــد تــم ترخيصــه وتفويضــه مــن قبــل المصــرف 
المركــزي ا�ماراتــي لممارســة ا²عمــال والخدمــات المصرفيــة. جميــع منتجاتنــا وخدماتنــا متوافقــة مــع 
أحــكام الشــريعة ا�ســالمية ومعتمــدة مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة. للحصــول علــى تفاصيــل 
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