TRUST RECEIPT
Date

: __________________________________

Ref.

: __________________________________

To

: Commercial Bank of Dubai

Inconsideration of the Bank at our request handing to us shipping documents for goods, as per particulars shown below
hypothecated in favour of the Bank as security for the settlement of dues and liabilities arising from documentary credit or
Bills for Collection for the sum of AED ( __________________________________________________________________________ )
in addition to interest and expenses, we undertake hereby, by way of trust to collect/hold and release the goods on Bank’s
behalf and for its account in accordance with the terms hereof and at Bank’s direction to use the sale proceeds for the
settlement of outstanding liability in our name. We further undertake to:
1)

Keep the goods fully insured against fire and other risks and hand over to the bank the respective insurance policies in
our possession and at Bank’s request to claim from the insurers and hand over any moneys received under any insurance
policies.

2)

Return and deliver to you or to your authorized representative at any time on your demand all documents related to goods
remaining undisposed of.

3)

To allow you, and any of your authorized representatives to access and enter at any time our godowns or stores or
premises or any other place in our ownership or possession in which there are or may be any goods and allow you to keep
under your possession any goods remaining undisposed of.

4)

To pay you by commercial of financial paper or any other mode of payment in the manner determined by you, or by
debiting our account with you all sale proceeds as soon as goods are sold irrespective of whether or not any banking
facility is due for payment.

It is understood by us that if all or any of the goods are taken into your possession or any proceeds of sale are received by
you, this shall in no way impair or lessen your rights under any commercial or financial paper or our obligations to liquidate
outstanding liability in our name.

Customer’s Name & Signature: ___________________________________________________________________________________
Account No.: ___________________________________________

Particulars of goods
L/C No.
IBC No.

Invoice
Value

Suppliers/
Manufacturers

Description

Marks

Vessel

I/We agree to the Terms and Conditions governing Business accounts and be bound by the Bank’s Schedule of Fees and Charges as amended from time
to time and as available on the bank’s website.
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�إيـ�ص ـ ـ ــال �أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة
التاريخ ____________ :
الرقم ____________ :
�إىل

 :بنـ ـ ــك دبـ ـ ــي التجـ ـ ــاري

نظري قيام البنك بنا ًء على طلبنا بت�سليمنا وثائق ال�شحن اخلا�صة بالب�ضائع املو�صوفة ب�أ�سفل هذا ال�سند واملرهونة ل�صالح البنك �ضمان ًا ل�سداد املبالغ امل�ستحقة
للبنك ودينه الناجت عن الإعتماد امل�ستندي �أو �أوراق حتت التح�صيل والبالغة (_________________) درهم
وما ين�ش�أ عن ذلك ويرتتب عليه من الفوائد والنفقات وامل�صروفات ف�إننا مبوجب هذا ال�سند نتعهد با�ستالم وتخلي�ص الب�ضائع على �سبيل الأمانة وتخزينها
وبيعها نيابة عن البنك وحل�سابه على �سبيل الأمانة وفق ًا لل�شروط الواردة بهذا ال�سند و�أن نقوم ب�سداد املديونية فور ًا من ح�صيلة البيع وفق ًا ملا يراه البنك ،ونتعهد
بالإ�ضافة �إىل ذلك:
 )1بالإبقاء على الب�ضائع م�ؤمنة ت�أمين ًا كام ًال �ضد احلريق والأخطار الأخرى وت�سليم البنك بولي�صة �أو بوال�ص الت�أمني التي بحوزتنا و�أن نقوم عند طلب البنك
مبطالبة ال�شركة امل�ؤمنة وت�سليم البنك �أي �أموال حم�صلة من ال�شركة امل�ؤمنة مبوجب �أي من بوال�ص الت�أمني املذكورة.
 )2ب�أن نعيد ون�سلم لكم �أو لوكيلكم املف ّو�ض يف �أي وقت وعند طلبكم جميع امل�ستندات املتعلقة بالب�ضائع التي مل يتم الت�صرف فيها.
 )3ب�أن ن�سمح لكم ولأي من وكالئكم املف ّو�ضني بالدخول يف �أي وقت �إىل م�ستودعاتنا �أو خمازننا �أو مبانينا �أو �أي مكان يف ملكنا �أو حيازتنا توجد �أو ميكن �أن
توجد فيه �أي ب�ضائع ومتكينكم فور ًا من ا�ستعادة وت�سلم �أي ب�ضائع مل يتم الت�صرف فيها.
 )4ب�أن ندفع لكم مبوجب �أي �سند مايل �أو جتاري �أو �أي و�سيلة دفع حتددونها �أو خ�صم ًا على ح�سابنا لديكم� ،أي مبالغ عائدة عن بيع الب�ضائع وبغ�ض النظر عن
كون �أي ت�سهيالت م�صرفية م�ستحقة الأداء �أم ال.
�إنه ملن املفهوم لدينا ب�أنه �إذا انتقلت �إليكم حيازة جميع �أو �أي جزء من الب�ضائع �أو �أي من عائدات بيعها ف�إن ذلك لن ي�ؤثر على التزاماتنا مبوجب �أي �سند مايل
�أو جتاري وكذلك التزامنا ب�سداد �أي مديونية م�ستحقة الوفاء علينا.
�إ�سم العميل وتوقيعه_________________________________ :
رقم احل�ساب_______________ :

تـف ـ ـ ــا�صـ ـ ـ ـيـل الـبـ�ض ـ ـ ــائ ـ ـ ــع
رقم االعتماد
رقم التح�صيل

قيمة الفاتورة

امل�صدرون  /امل�صنعون

و�صف الب�ضائع

العالمات

الباخرة

�أنا  /نحن نوافق على ال�شروط و الأحكام التي حتكم ح�سابات االعمال و نلتزم بجدول الر�سوم و الفوائد اخلا�ص بالبنك و التي ميكن تعديلها من وقت لآخر ،و ميكن االطالع على
تفا�صيل تلك الر�سوم عرب املوقع االلكرتوين للبنك.
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