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Warnings  تحذيرات تنبيهات 
   
This is a fully secured product where a security is kept 
with the bank during the tenor of the LG as mentioned 
above. 

 لدى البنك بضمانهذا المنتج مضمون بالكامل حيث يُحتفظ  
 .طوال مدة خطاب الضمان على النحو المذكور أعاله

   
Service fee/ charges will be charged upfront, for 
periods of one year where open ended / auto 
renewable guarantees are issued. 

، للفترات التي تبلغ ا  الخدمة مقدمرسوم / سيتم فرض أتعاب  
 .ا  قابلة للتجديد تلقائي/ ة عام واحد عند إصدار ضمانات مفتوح

   
Cooling off period is not applicable on this product and 
or any additional services that might be part of this 
product such as including and not limited to LG 
Amendments, Documentary Credit Advised through 
SWIFT, Discrepancy fee on documents received 
under documentary credit, documents handling 
charges or any additional services that may be 
required by you. 

على هذا المنتج أو أي خدمات  الشراء إلغاءال تسري فترة  
من هذا المنتج بما في ذلك على سبيل  ا  إضافية قد تكون جزء

المثال ال الحصر التعديالت على خطاب الضمان واالعتماد 
المستندي الذي يتم تقديمه من خالل رسالة سويفت ورسوم 
االختالف في المستندات المستلمة بموجب االعتماد المستندي، 

 .ورسوم معالجة المستندات أو أي خدمات إضافية قد تطلبها

   
 By availing this product, you will be exposed to the 

following risks: 

  تكون هذا المنتج، سوف  خالل الحصول على من
 :التاليةللمخاطر  عرضة

     
 In case of default in your payment obligations under 

this fiancé facility, you may be exposed to the 
following consequences: 

  التزاماتك السداد بموجب تسهيل ب عدم الوفاء في حال
 :للتبعات التالية فقد تتعرضالتمويل الماثل، 

   
 Collection measures Involving collateral, 

collection Fees and claim on guarantees 
   إجراءات التحصيل والتي تشمل الكفاالت ورسوم

 الضمانات التحصيل والتنفيذ على
   

 Legal actions against you through the 
competent courts 

  إقامة دعاوي قانونية ضدك لدى المحاكم المختصة 

   
 Any loss arising out of usage of this product is 

your responsibility. 

   تتحمل المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام
 .هذا المنتج

   
 There is no conflict of interest between you 

and the bank in providing this product to you. 

   ال يوجد تضارب في المصالح بينك وبين البنك فيما
 .يخص تقديم هذا المنتج إليك

   
The Product is determined as Sharia compliant by the 
Bank’s Internal Sharia Supervisory Committee (ISSC). 
You should also make your own independent 
assessment as to the Sharia compliance of the 
Product with all its applicable documentation and 
process prior to acceptance and not call into question 
its Sharia compliance in any forum. 

أقرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك بتوافق هذا المنتج  
ك إجراء تقييم ا  يجب عليك أيض. مع أحكام الشريعة اإلسالمية

المستقل فيما يتعلق بتوافق المنتج مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
من حيث جميع الوثائق والعمليات المعمول بها قبل القبول 

 .في أي محفل كانلشرعي وعدم الطعن على التوافق ا

 


