
Application for Letter of Guarantee Amendment

Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

V1- February 2017

Yours faithfully

Please amend as follows:

Dateالتاريخ

Kuwait Finance House – Bahrain 

Branch:

Subject:  L/G No:

For Amount:

Favoring:

Name:

Account No:

Signature:

Validity to be extended up to

L/G Amount to be decreased

L/G Amount to be increased

To Amend

For Banks Use Only 

طلب تعديل خطاب ضمان

إلى السادة بيت التمويل الكويتي - البحرين

فرع:

رقم خطاب الضمان:

المبلغ:

لصالح:

مع بقاء جميع شروط وأحكام الطلب 
األخرى سارية ونافذة دون تغيير.

تمديد فترة سريان خطاب الضمان لغاية

تخفيض مبلغ خطاب الضمان

زيادة مبلغ خطاب الضمان

تعديل

االسم:

رقم الحساب:

التوقيع:

المبلغ )محجوز/ مغطى( بالكامل من حساب

1.  التوفير االستثماري رقم  

2.  الجاري رقم

3.  الوديعة االستثمارية رقم 

4. أخرى

)»الطلب«(، نرجو التكرم بـ:  باإلشارة الى طلب إصدار خطاب ضمان والمؤرخ 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

All other terms and conditions 
remain unchanged

الستعمال البنك فقط

  Remarksمالحظات

Authorized Signature                     التوقيع المخول

توفيرجاري
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