نموذج طلب إصدار خطاب الضمان

APPLICATION FOR ISSUING LETTER OF GUARANTEE
Bank’s Reference No [ OLGD			

]:

Date :

Beneficiary name and address:

:إسم المستفيد والعنوان

:)العملة والمبلغ (باألرقام واألحرف

Currency & Amount (Figures and words):

:الموضوع

Subject:

Guarantee type:
Financial/Payment
Maintenance

Bid Bond

Advance Payment

دفعة مقدمه

حسن تنفيذ

Others ……………………………….....

.....……………………………… أخرى

عمل و عمال

Performance

Retention Money

MOL

:صيغة خطاب الضمان

Attached signed format (Subject to bank’s approval).

)الصيغة المرفقة الموقعة (شريطة موافقة البنك عليها

Validity

:الصالحية

.…………………….……… ينتهي بتاريخ

Expiry on ……………………………………….…………………….
Initial expiry on ……….……………………. and renewed automatically.

 ويجدد تلقائيا.…………………….……… ينتهي بتاريخ
.مفتوحة المدة

Open ended.
Expiry on ……….……………………. and add validity of ……….……………………. to accept claims

 يــوم للمطالبــة مــن.…………………….………  وإضافــة.…………………….……… ينتهــي بتاريــخ
 البنــك المراســل/ المســتفيد

from beneficiary/correspondent bank.

Issuance instructions:

:تعليمات اإلصدار
إصدار محلي

local issuance.
Issue by S.W.I.F.T. to beneficiary and to be advised through advising/
correspondent bank.
Issuance by your correspondent bank(s) against your Counter Guarantee and
we accept all terms, conditions, indemnities, applicable laws, jurisdiction and
extra validities required by them in your Counter Guarantee.

. المبلغ/إصدار بالسويفت للمستفيد و التبليغ بها عن طريق البنك المراسل
 وعليه،إصــدار مــن قبــل بنككــم المراســل بنــاء علــى ضمانكــم المقابل بالســويفت
نوافــق علــى كل الشــروط واألحــكام والتعويضــات والقوانيــن المطبقــة والمحاكــم
القضائيــة والمــدد اإلضافيــة لصالحيــة خطــاب الضمــان للمطالبــة المطلوبــة مــن
.البنــك المراســل بمــا يغطــي و يتطلــب فــي شــروط وأحــكام ضمانكــم المقابــل

Delivery instruction:

: التسليم/ تعليمات التبليغ

Beneficiary representative.

 ممثل المستفيد/مندوب

: رقم الهاتف/ اإلسم/البريد السريع و توصيله للعنوان

Courier to address/contact name & number:

Charges: In accordance with the Schedule of Charges (including Service Fee for
the Services to be provided by Dubai Islamic Bank and issuance cost for LG.

 يراعــى مــا هــو وارد فــي جــدول الرســوم (بمــا فــي ذلــك رســوم الخدمــات:الرســوم
.)التــي ســوف تقــدم مــن جانــب بنــك دبــي اإلســامي وتكلفــة إصــدار خطــاب الضمــان

Collateral:
100% cash margin or FD/UL

As per the facility terms and conditions.

.حسب شروط التسهيالت الممنوحة

:الضمانات المقدمة

 هامش نقدي أو وديعة% 100

Other instructions:

: تعليمات أخرى

: رقم اإلتصال/ العنوان/إسم العميل

Customer Name/ Address/ Contact number:

:رقم الحساب

Account number:
Form No. 93/1 - Rev.3 (August 2021)

 ممثلنا أو/مندوبنا

:اإلسم

Name:

on our behalf

on behalf of the following

Third Party (name and address):

By signing this application we hereby confirm our acceptance of terms and
conditions mentioned the back page of this application (from 1 to 14).

Authorized Signature (s):

صيانة

صيغة البنك بااللغة العربية

Bank’s standard format in English.

Please issue the Guarantee

 دفع/مالي

محتجزات مالية

Guarantee text:

Our representative or

:نوع الكفالة

إبتدائي

بإســم الطــرف التالــي ذكــره (اإلســم مــع

بإســمنا

يرجــى إصــدار الضمــان
: )العنــوان

 قبولنــا/ نؤكــد بموجبــه قبولــي/ توقيعنــا علــى هــذا الطلــب أوكــد/بتوقيعــى
)14  الــى1 للشــروط واألحــكام المذكــورة خلــف هــذه الصفحــة (مــن

: المفوضين بالتوقيع/توقيع المفوض

 .1مــن خــال التوقيــع علــى هــذا الطلــب (أنــا /نحــن) المشــار عليــه أدنــاه بصيغــة الجمــع “نحــن” نمثــل
أنفســنا وممثلينــا المعتمديــن و المحاليــن عليهــم حقوقنــا وخلفائنــا او الورثــة الشــرعيين ومــن
المتفــق عليــه ان نبقــى دائمــا مســؤولين تجاهكــم (أي بنــك دبــي اإلســامي أو ممثليهــا المعتمديــن
أو المحاليــن عليهــم حقوقكــم) ونخلــي طرفكــم بموجبــه ضــد جميــع النتائــج مهمــا كانــت ســواء
مباشــرة أو غيــر مباشــرة والناشــئة عــن إصداركــم لخطــاب الضمــان بنــاء علــى طلبنا بإســمنا أو بإســم
طــرف ثالــث أو بإســم مشــاريع مشــتركة متضمنــا كافــة التعديــات الالحقــة عليــه مــن قبيــل (وليــس
مقتصــرا علــى) تمديــدات أوزيــادة و نقصــان فــي القيمــة أو إعــادة إصــدار والتــي تتــم بنــاء علــى طلبنــا
أو طلــب المســتفيد أو ممثليهــم هــذا ونوكلكــم بموجبــه للتصــرف باألصالــة عنــا مــع المســتفيد
مــن خطــاب الضمــان هــذا ،ونتعهــد كذلــك أن التزاماتنــا وتعهداتنــا تجــاه بنــك دبــي اإلســامي فــي هــذا
الطلــب هــي إلتزامــات أساســية مــن قبلنــا لصالحكــم ومســتقلة فــي طبعهــا عــن أيــة إلتزامــات أو
تعهــدات قائمــة أو مســتقبلية تجــاه أيــة جهــة اخــرى.

1. By signing this application (I/We) herein referred as “we” which terms represents ourselves
and our accredited representatives or our assignee (s) or successors and legal heirs and it is
understood that we shall remain entirely responsible to “you” (which term represents Dubai
Islamic Bank and it’s accredit representatives and assignees) and hereby indemnify you against
all consequences whatsoever, direct or indirect, resulting from the issue of your Guarantees at
our request on behalf of ourselves or on behalf of any 3rd party or joint ventures and including
but not limited to any amendments, modification, extension, increase, decrease reissuance
request by us or by beneficiary or beneficiaries authorized representative or assignees and
hereby authorize you to act on our behalf with the beneficiary of this Guarantees. I/ we further
declare that our obligations toward Dubai Islamic Bank are primary obligation and independent
in nature from any current or future obligation or commitment to any other parties.

 .2نفوضكــم بهــذا وبشــكل نهائــي وغيــر مشــروط بتمديــد هــذا الضمــان عنــد إســتالم أول طلــب مــن
المســتفيد للتمديــد بــدون موافقتنــا او الرجــوع الينــا او أن تدفعــوا قيمــة الضمــان للمســتفيد فــي
حالــة عــدم التمديــد.

2. We hereby irrevocably and unconditionally authorize Dubai Islamic Bank to extend the
Guarantees upon receipt of first written request from the beneficiary without our prior consent
or to pay to beneficiary the Guaranteed amount if the Guarantee is not extended.

 .3بموجبــه يوافــق صاحــب الطلــب علــى تعييــن بنــك دبــي اإلســامي لتقديــم أي مــن الخدمــات التاليــة
أو عـ ٍ
ـدد منهــا ،والتــي يتــم تقديمهــا فيمــا يتعلــق بإصــدار أو فتــح خطابــات الضمــان (الخدمــات):
( )iالتقييم االئتماني لصاحب الطلب،
( )iiمراجعة المستندات المتعلقة بإصدار /تجديد الضمان،
( )iiiتقديم المستندات بغرض إصدار /تجديد الضمان،
( )ivالتنسيق مع األطراف المقابلة بخصوص إصدار  /تجديد الضمان،
( )vتقييم ومعالجة المطالبات المرتبطة بالضمان،
( )viخدمــات أخــرى (بخــاف تســهيالت التمويــل (كمــا هــي معرفــة بموجــب البنــد  5أدنــاه) أو تســهيالت
الضمان بحد ذاتها) المتفق عليها مع صاحب الطلب.

3. The Applicant hereby appoints Dubai Islamic Bank to provide any or a combination of
the following Services being rendered in relation to the issuing / opening of the Letters of
Guarantee (the Services):
;(i) Credit assessment of the Applicant
;(ii) Review of the documentation pertaining to the issuance / renewal of the Guarantee
;(iii) Provision of the documentation for the issuance / renewal of the Guarantee
;(iv) Coordination with other counterparties for the issuance / renewal of the Guarantee
;(v) Assessing and processing of the claim under the Guarantee
(vi) Other services (other than the Funding Facility (as defined under clause 5 below) or (the
Guarantee facility per se) agreed with the Applicant.

 .4نتعهــد بموجبــه بصفــة ال رجعــة فيهــا وغيــر مشــروطة ،بــأن ندفــع لبنــك دبــي اإلســامي رســوم خدمــة
و /أو تكلفــة إصــدار (وفــق التفاصيــل المبينــة ضمــن جــدول الرســوم المرفــق) (رســوم الخدمــة) فيمــا
يتعلــق بالخدمــات التــي ســوف يتــم تقديمهــا مــن قبــل بنــك دبــي اإلســامي (وفــق التفاصيــل المبينــة
فــي البنــد  5أدنــاه) (الخدمــات).

4. We irrevocably and unconditionally agree to pay Dubai Islamic Bank a service fee and/or
issuance cost (as further detailed in the attached Schedule of Charges) (the Service Fee) in
relation to the Services to be provided by Dubai Islamic Bank (as further detailed under Clause
5 below) (the Services).

 .5نفوضكــم بالحجــز علــى أي مبلــغ مالــي مــن حســاباتنا لديكــم أو ايــة حســابات اخــرى متعلقــة
بمــا يعــادل قيمــة المبلــغ اإلجمالــي المبيــن فــي خطــاب الضمــان الــذي قمتــم بإصــداره وفقــا لطلبنــا
وكذلــك يحــق لكــم فــي أي وقــت مــن األوقــات ،ودون الحاجــة إلــى موافقــة خطيــة منــا الخصــم مــن
حســاباتنا جميــع المبالــغ التــي دفعتموهــا فيمــا يتعلــق بخطــاب الضمــان الصــادر عنكــم ،وكمــا يحــق
لكــم القيــام بخصــم المبلــغ المحــدد فــي الضمــان مــن حســاباتنا أو ايــة حســابات اخــرى متعلقــة
ســواء اآلن أو فــي أي وقــت مــن األوقــات إلــى حيــن إرجــاع ذلــك الضمــان لكــم إللغائــه أو إلــى حيــن
إســتالمكم تأكيــدا مقنعــا بــأن خطــاب الضمــان قــد الغــي مــن قبــل المســتفيد ،وحفــظ ذلــك المبلــغ
كتأميــن لديكــم لتغطيــة مســؤوليتنا تجاهكــم فيمــا يتعلــق بخطــاب الضمــان الصــادر عنكــم إلــى
حيــن إنتهــاء كامــل مســؤؤليتكم المرتبطــة بالضمــان المذكــور وذلــك للحــد المرضــى لكــم.

5. We authorize Dubai Islamic Bank to immediately block the funds in our account(s) and all
other related account(s) for an amount(s) equal to the full amount(s) of the Guarantees and in
addition Dubai Islamic Bank will have the right at any time and without our prior written consent
to debit our account(s) and all other related accounts with all payments which Dubai Islamic
)Bank may make in connection with Dubai Islamic Bank’s Guarantees, and to debit our account(s
and all other related accounts with the full amount of Dubai Islamic Bank’s Guarantees at any
time until the return of the original Guarantees to Dubai Islamic Bank for cancellation thereof
or until Dubai Islamic Bank receive a confirmation to Dubai Islamic Bank’s satisfaction that
the Guarantees has been treated as cancelled by the beneficiary and to hold such amount as
security against our liability towards Dubai Islamic Bank in connection with the Guarantees until
our liability to Dubai Islamic Bank in respect thereof is fully discharged to Dubai Islamic Bank’s
satisfaction.

 .6ونفوضكــم بموجبــه أن تخصمــوا مــن حســابنا أو ايــة حســابات اخــرى متعلقــة عمــوالت إصــدار خطــاب
الضمــان وأيــة رســوم اخــرى علــى أســاس دوري وطبقــا لتعرفــة الرســوم البنكيــة المطبقــة لديكــم فــي
تاريــخ الخصــم /اإلســتحقاق أو حســب شــروط التســهيالت البنكيــة المتفقــة عليهــا إن وجــدت وقيمــة الضمــان
والهوامــش المتفــق عليهــا ورســوم البريــد والتلكــس والســويفت المســتحقة لكــم أو التــي طالبكــم
بهــا البنــك المراســل أو أيــة رســوم و/أو مصروفــات أو ضرائــب (متضمنــة ضريبــة القيمــة المضافــة) أخــرى
عرضيــة تكبدهــا البنــك نتيجــة إلصــدار هــذا الضمــان أو بعــد إصــداره خــال مــدة صالحيتــه أو حتــى بعــد إلغائــه.

6. We hereby authorize Dubai Islamic Bank to debit our account(s) and all other related accounts
for the Service Fee for the issuance of the Guarantees and any other fee on a periodical basis
the agreed security/ margin if any, and the Courier, Telex, Swift charges for Dubai Islamic Bank
or for Dubai Islamic Bank’s correspondent banks or any other incidental charges fees and/or out
of pocket expenses or taxes (Including VAT) that Dubai Islamic Bank may properly incur as a
result of issuing the Guarantees of thereafter during its validity or after it is cancelled.

 .7جميــع األمــوال المودعــة مــن الودائــع أو اإلســتثمارات لديكــم أو لــدى فــروع بنــك دبــي اإلســامي
ســواء كانــت ســندات أو ســلع أو صكــوك أو أيــة مســتندات مــن أي نــوع او ألي غــرض كان تصبــح فــي
الحفــظ اآلمــن لديكــم كتأميــن متعلــق بالتزاماتكــم المترتبــة علــى إصــدار خطــاب الضمــان إلــى أن
يتــم إلغــاء خطــاب الضمــان مــن قبلكــم.

7. All our current accounts, saving accounts, deposits, funds or investments with Dubai Islamic
Bank’s branch or branches, whether these are funds, securities, Sukuk or any other investments
in any form whatsoever, will be held in safe custody as a security towards Dubai Islamic Bank’s
obligations under the Guarantees until its cancellation.

 .8بموجــب هــذا نتعهــد بــأن نوفــر لكــم تغطيــة كافيــة لكامــل مبلــغ خطــاب الضمــان ولكافــة
المصاريــف التــي قــد يتكبدهــا البنــك ،كمــا نتعهــد بــأن ندفــع لكــم المبالــغ المذكــورة بمجــرد
إســتالمنا لطلــب خطــي منكم،عــن طريــق البريــد العــادي أو االلكترونــي أو الفاكــس ،نقــدًا أو بــاى
طريقــة أخــرى مقبولــة لديكــم دون إعتــراض مــن طرفنــا.

8. We hereby undertake to provide Dubai Islamic Bank with full cover for the Guarantees
amount(s) and expenses that Dubai Islamic Bank may properly incur. Accordingly we promise
to pay such amount(s) to Dubai Islamic Bank immediately upon receipt of Dubai Islamic Bank’s
written demand, either through mail, electronic mail or facsimile, in cash or in any form
acceptable to Dubai Islamic Bank without any objection from our part.

 .9نتعهــد كذلــك أن هــذه االتفاقيــة ال يجــوز أن تتأثــر بوفاتــي (إذا كان مقــدم الطلــب هــو فــرد ) أو
بنــا فــي حالــة التصفيــة أو اإلفــاس أو الحــل (إذا كان مقــدم الطلــب شــركة أو مؤسســة أو شــراكة )
ولكــن تظــل قائمــة و ملزمــة بصــرف النظــر عــن أي تغييــرات قــد تحــدث مــن وقــت آلخــر بحالــة وفــاة أو
تعديــل فــي الشــكل او التمثيــل القانونــي أو تعديــل فــي الشــركاء أو غيــر ذلــك بمــا يتعلــق بــي  /بنــا
 /الشــركة و  /أو البنــك  ،وأن هــذا التعهــد ال يحــل محــل بــل يضيــف إلــى أي خطــاب تعهــد  /الرهــن و /
أو وثائــق أخــرى وقعــت بالفعــل أو التــي قــد نوقعــه لصالــح بنــك دبــي اإلســامي.

9. We further declare that this agreement shall not be affected by my death (if the Applicant is
an individual) or my/our liquidation or bankruptcy or dissolution (if the Applicant is a corporate
entity/firm/partnership) but shall remain in full force and effect and shall continue to be binding
notwithstanding any changes which may from time to time take place by death or otherwise
however in the partners or constitution of my / our firm/company and / or bank and that this
agreement does not supersede but is in addition to any letter of pledge/ hypothecation and / or
other documents already signed or which may hereafter be signed by me / us in Dubai Islamic
Bank’s favor.

 .10نتعهــد كذلــك أنــه إذا فــي حالــة تقديمنــا طلــب إصــدار خطــاب الضمــان بفتــرة صالحيــة تتجــدد
تلقائيــا أو مفتوحــة المــدة ،نتفــق علــى أن هــذه الضمانــات لــن تلغــى إال بعــد إعــادة اصــل خطــاب الضمــان
البنكــي و تعديالتهــا (إن وجــدت) إلــى بنــك دبــي اإلســامي لإللغــاء أو عنــد إســتالم بنــك دبــي اإلســامي
إشــعار خطــي مــن المســتفيد إللغــاء خطــاب الضمــان الصــادر مــن بنــك دبــي اإلســامي واإلفــراج عنهــا،
وبنــاء عليــه فإننــا ملزمــون وحتــى ذلــك الحيــن بدفــع قيمــة أيــة مطالبــات تصــل مــن المســتفيد إلــى
بنــك دبــي اإلســامي جنبــا إلــى جنــب مــع جميــع العمــوالت ،والرســوم والنفقــات مســتحقة الدفــع الــى
بنــك دبــي اإلســامي أو أي أطــراف وســيطة أخــرى ذات الصلــة بخطــاب الضمــان.

10. We further declare that should we submit our request for issuance of any Guarantee the
validity of which is renewed automatically or with an open ended validity, we agree that
such Guarantees will not be cancelled unless the original Bank Guarantee instrument and
amendment(s) if any are return back to Dubai Islamic Bank for cancellation or upon receipt
by Dubai Islamic Bank the official letter from beneficiary to cancel Dubai Islamic Bank’s
Guarantee and releasing Dubai Islamic Bank from Dubai Islamic Bank obligation thereunder
and until then we are liable to honor beneficiaries claim received by Dubai Islamic Bank along
with all commissions, charges, expenses due and payable to Dubai Islamic Bank or to any other
intermediary parties in relation with such Guarantees.

 .11نتعهــد كذلــك أنــه إذا تــم إصــدار خطــاب الضمــان مــن خــال البنــك المراســل أو البنــك الوســيط
بنــاء علــى ضمــان مقابــل مــن قبــل بنــك دبــي اإلســامي فــي صالحهــم حســب الصيغــة المطلوبــة مــن
قبلهــم فإننــا نتعهــد بتعويــض بنــك دبــي اإلســامي عــن أيــة مســؤوليات أو التزامــات قــد تترتــب علــى
بنــك دبــي اإلســامي والناتجــة مــن إســتخدام صيغــة الضمــان المقابــل بمــا فــي ذلــك (ولكــن ال تقتصــر
علــى) فتــرة صالحيــة إضافيــة لصالــح البنــك المراســل أو البنــك الوســيط أو التعهــد بـــتأمين و تعويــض
البنــك المراســل أوالوســيط ضــد أيــة خســائر أو أضــرار.

11. We further declare that should an intermediary/ correspondent bank be involved in the
issuance of the letter of Guarantee or Counter Guarantee is requesting Dubai Islamic Bank to
issue Dubai Islamic Bank’s Counter Guarantee in their favor as per their text then we indemnify
Dubai Islamic Bank for any liability(ies) or obligation(s) caused by Dubai Islamic Bank using that
Counter Guarantee text including but not limited to extra validity provided to correspondent/
intermediary bank or an indemnity covering the correspondent/ intermediary bank (s) against
any loses/ damages.

 .12نتعهــد كذلــك أنــه بنــاء علــى طلبنــا إذا تــم إصــدار خطــاب ضمــان الدفعــة المقدمــة مــن قبــل
بنــك دبــي اإلســامي بــدون إضافــة شــرط ســريان مفعــول خطــاب الضمــان عنــد ورود الدفعــة المقدمــة
للحســاب المعيــن فــي بنــك دبــي اإلســامي ،نتعهــد ونؤكــد اتفاقنــا أن إســتالم مبلــغ الدفعــة المقدمــة
يقــع تحــت طائلــة مســؤوليتنا وأن خطــاب ضمــان الدفعــة المقدمــة ســيكون ســاري المفعــول مــن
تاريــخ إصــداره والمطالبــات القائمــة علــى خطــاب الضمــان مقبولــة مــن تاريــخ إصــداره وفقــا لذلــك.

12. We further declare that should an advance payment Guarantee be issued by Dubai
Islamic Bank without an operative clause as per our request then we confirm our
agreement that receipt of advance payment proceed falls under our responsibility and the
advance payment Guarantee will be operative from date of issuance and claims if any will
be accepted accordingly.

 .13نتعهــد كذلــك أنــه بنــاء علــى طلبنــا إذا تــم إصــدار خطــاب ضمــان الدفعــة المقدمــة مــن قبــل بنــك
دبــي اإلســامي مــع إضافــة شــرط ســريان مفعــول خطــاب الضمــان عنــد ورود الدفعــة المقدمــة و لكــن
دون تحديــد حســاب معيــن فــي بنــك دبــي اإلســامي لــورود الدفعــة المقدمــة ،نؤكــد اتفاقنــا أن إســتالم
مبلــغ الدفعــة المقدمــة يقــع تحــت طائلــة مســؤوليتنا وأنــه ســيتم قبــول أيــة مطالبــات من المســتفيد
(إن وجــدت ) مــن قبــل بنــك دبــي اإلســامي كمــا وردت مــن قبــل المســتفيد بــدون أي مســؤولية علــى
بنــك دبــي اإلســامي للتحقــق مــا إذا تــم دفــع المبلــغ الدفعــة المقدمــة لنــا و فــي حــال ورود الدفعــة
المقدمــة الــى بنــك دبــي اإلســامي فإنــه ســيتم قبــول أيــة مطالبــات مــن المســتفيد (ان وجــدت) لغايــة
قيمــة المبالــغ الــواردة حســب ســجالت بنــك دبــي اإلســامي.

13. We further declare that should an advance payment Guarantee to be issued by Dubai
Islamic Bank with an operative clause without specifying an account number to which
the advance payment Guarantee proceeds shall be credited as per our request then we
confirm our agreement that receipt of such advance payment proceeds falls under our
responsibility and claims from beneficiary (if any) will be accepted by Dubai Islamic Bank
as presented by the beneficiary without any requirement by Dubai Islamic Bank for further
verification that advance payment has been paid to us and in case the advance payment
proceed received by Dubai Islamic Bank then claims from beneficiary (if any) will be
accepted up to the extent of amounts received as per Dubai Islamic Bank’s records.

 .14نتعهــد كذلــك أن خطــاب الضمــان أو الضمــان المقابــل الصــادر بنــاء علــى طلبنــا ســيخضع للقواعــد
الموحــدة لخطابــات الضمــان ( )758 URDGو يخضــع ويفســر حســب قوانيــن إمــارة دبــي والقوانيــن االتحاديــة
المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة حســب إختياركــم .وأن هــذه المحاكــم لديهــا الصالحيــة الكاملــة
للحكــم فــي أي نــزاع قــد ينشــأ بصــدد خطــاب الضمــان أو الضمــان المقابــل .كمــا نتعهــد ونقــر أنــه يجــوز
تعديــل القوانيــن المطبقــة و المحاكــم ذات الصالحيــة علــى أســاس كل حالــة.

14. We further declare that the Letter of Guarantees or Counter Guarantee issued at our
request will be subject to the uniform rules of demand Guarantees (URDG 758) and will be
governed by and construed with the laws of the emirate of Dubai and applicable federal
laws of United Arab Emirates at Dubai Islamic Bank’s discretion. These courts will have the
full jurisdiction to determine any dispute that may arise in connection with the Letter of
Guarantees or Counter Guarantee. Also I/ we further declare that governing laws and court
of jurisdiction may be amended as agreed on case to case basis.

