Application for E-Guarantee Refund
Please cancel LG listed in attached MOHRE guarantee
cancellation certificates and refund the deposits held
against these guarantees. We agree to receive the refund
cheque by courier at the address mentioned below after
deduction of a sum of AED 100/= plus applicable VAT
charges per LG of AED 3,000/- from the proceeds,
towards courier, handling and processing charges and on
the terms and conditions listed below.

Terms & Conditions








Cancellation requests will be processed within 10
working days
Cheques Crossed Account Payee will be made out as
per the Banks records and will be sent by courier to
the contact details and address provided
Bank reserves the right to reject the request if
required documents are not provided
A sum of AED 100/= plus applicable VAT charges
will be levied on each guarantee of AED 3,000/cancelled as courier, handling and processing charges
Encashment of cheque on selves across the Bank
counters will NOT be entertained and will ONLY be
cleared through your Bankers
Bank reserves the right to amend the terms and
conditions from time to time.

Company Name:---------------------- --------------------Company authorized PRO/Owner/Partner:

طلب إسترجــــاع مبلـــــغ الضمــــان اإللكتروني
يرجى إلغاء الضمان البنكي للعمال المدرج في شھادة إسترجاع قيمة
الضمان المصرفي واسترداد اإليداعات المحتفظ بھا مقابل ھذه
 نحن نوافق على استالم الشيك المرتجع بواسطة البريد/  أنا.الضمانات
.المستعجل على العنوان المذكور أدناه
 درھم باإلضافة إلى ضريبة القيمة100 /- بعد خصم مبلغ وقدره
 درھم كرسوم للبريد3,000/= المضافة المطبقة لكل ضمان بقيمة
.المستعجل والعمليات اإلدارية لإلسترجاع
. نحن نوافق على الشروط واألحكام المذكورة أدناه/ أنا
الشروط واألحكام
. أيام عمل10 سيتم اجراء طلب اإللغاء في غضون



سيتم إصدار شيكات مسطرة للحساب فقط حسب سجالت البنك وسيرسل



بواسطة البريد المستعجل إلى الجھة المزودة إلينا
يحتفظ البنك بحقه برفض الطلبات التي ال تستوفي الشروط والوثائق



.المطلوبة
 ضريبة القيمة المضافة عن كل ضمان+  درھم100/= سيتم خصم



 كرسوم الخدمة والبريد3,000/= بقيمة
 وسيتم الصرف من خالل نظام،ًلن يقوم البنك بصرف الشيكات نقدا



.المقاصة الى مصرفك
يحتفظ البنك بحقه في تغيير الشروط واألحكام من حين آلخر



-------------------------------------------------------- اسم الشركة
:شريك المخول بالتوقيع عن الشركة/مالك/مندوب

Name:---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- اسم المقدم

Signature:- --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ التوقيع

Email Address:----------------------------------------------

--------------------------------------------------- البريد اإللكتروني

Mobile number:---------------------------------------------

-------------------------------------------------رقم الھاتف المتحرك

Emirate: ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ اإلمارة

Date: ------------------ ----------------------------------------

----------------------------------------------------------- التاريخ

We enclose the following documents:


1 Copy of MOHRE Bank Guarantee
Refund Certificate



Copy of the National ID



Company authorized PRO Card copy

Staff Name & ID-----------------------------------

 المستنــــدات المطلـــوبـــة/ إلستخـــــدام البنــــك
نسخة واحدة من شھادة استرجاع قيمة الضمان
المصرفي الصادرة من وزارة الموارد البشرية
والتوطين
نسخة من بطاقة مندوب الشركة



صورة عن الھوية اإلماراتية





-----------------------------------إسم الموظف

