طلب متويل املنزل املبارك
ال�سادة البنك العربي الوطني املحرتمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الرجاء التك ّرم باملوافقة على منحي متويل عقاري وف ًقا لل�شروط الآتية:
�1.1أن يكون عقد التمويل متواف ًقا مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
2.2االلتزام ب�سداد دفعات �شهرية مت�ساوية ،مقدارها ح�سب ما يتفق عليه معكم �ضمن عقد
التمويل العقاري.
3.3تعيني هام�ش ربح على كامل تكلفة العقار عليكم*.
٪
4.4دفعة �أولى ك�ضمان للجد ّية ابتدا ًء من

5.5دفع  ٪1.05من مبلغ التمويل �أو ٥٬250ريال �أيهما �أقل كر�سوم �إدارية للتمويل العقاري
عند املوافقة على طلب التمويل (�شامال �ضريبة القيمة امل�ضافة).
�6.6أ�ستطيع تقدمي ال�ضمانات التالية:
مكاف�أة نهاية اخلدمة
حتويل راتب
�أخرى (حدّد)
7.7العقد بالت�ضامن** نعم
ال يف حال نعم اكتب �إ�سم املت�ضامن الرئي�سي

البيانات ال�شخ�صية
ا�سم الأب
ا�سم العائلة

							
اال�سم الأول
							
ا�سم اجلد
رقم الهوية الوطنية  /الإقامة
�سنة
�شهر
يوم
اجلن�سية
					
تاريخ االنتهاء
�سنة
�شهر
يوم
تاريخ امليالد
			 �أنثى
ذكر
اجلن�س
�أخرى
متزوج
احلالة االجتماعية عازب
عدد الأفراد الذين تعيلهم
امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س
دبلوم
حدّد
�أخرى
حتى الثانوية العامة
ال�سكن
متوفّر من جهة العمل
�سكن مع الوالد
ملك
مقدار الإيجار ال�سنوي

�إيجار

ا�سم قريب �أو �صديق
رقم الهاتف
 هل متتلك منزل حاليا
 هل ح�صلت على متويل من �صندوق التنمية العقارية

البيانات الوظيفية واملالية

املهنة
							
جهة العمل
�شهر
يوم
تاريخ التوظيف
�شهر
يوم
انتهاء العقد
الرقم الوظيفي
					
الدخل ال�شهري بالريال ال�سعودي
هل لديك دخل �إ�ضايف
يرجى التحديد
ال
نعم
م�صدر الدخل الإ�ضايف
ائتمانية؟
هل لديك بطاقات
ما�سرت كارد
فيزا
الرجاء التحديد
قطاع حكومي

قطاع خا�ص

نوع البطاقة

هل عليك التزامات مالية
ا�سم اجلهة املطالبة
�إجمايل املبلغ املطلوب
الق�سط ال�شهري
املبلغ املتبقي
تاريخ نهاية ال�سداد يوم
هل متلك �سيارة
نعم

رجل �أعمال

�أ�صدرت بوا�سطة

نعم

امل�سمى الوظيفي

�أخرى

متقاعد

�سنة
�سنة

تاريخ �صرف الراتب

هجري

ميالدي

�أمريكان �إك�سربي�س

رقم البطاقة

ال

�سنة

�شهر
ال

مارس 2018

العنوان الربيدي
عادي

وا�صل

عادي

وا�صل

رقم وا�صل
وحدة رقم
�ص.ب
الرمز الربيدي
املدينة
املنطقة
ا�سم ال�شارع

رقم وا�صل
وحدة رقم
�ص.ب
الرمز الربيدي
املدينة
املنطقة
ا�سم ال�شارع
العنوان املف�ضل للمرا�سلة

عمل

�شخ�صي

للمقيمني فقط  /العنوان يف البلد الأم

						
�صندوق بريد
						
املدينة  /احلي
							
�إ�سم الدولة

الرمز الربيدي
ال�شارع  /رقم املبنى
هاتف املنزل  /اجلوال

و�سائل االت�صال
اجلوال
هاتف العمل
هاتف املنزل
						
الربيد االلكرتوين

مفتاح املنطقة

التحويلة
مفتاح املنطقة

هل ترغب ا�ستالم ر�سائل ق�صرية � SMSأو برو�شورات ت�سويقية للخدمات واملنتجات

نعم

ال

عالقات مع بنوك �أخرى
هل يوجد عالقة مع بنوك �أخرى
�إذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر ا�سم البنك
رقم احل�ساب

ال

نعم

تفا�صيل التمويل
نوع التمويل
نوع العقار
قيمة العقار (ح�سب ت�سعرية العقار املرفقة� ,شاملة �ضريبة القيمة امل�ضافة)
دفعة جدية ال�شراء (دفعة مقدمة)
رقم احل�ساب
مرابحة

متويل ب�ضمان العقار

فيال

التمويل ال�سكني املدعوم مع �صندوق التنمية العقارية

�شقة

الرهن املي�سر مع �صندوق التنمية العقارية

بيع على اخلارطة

وحدة جاهزة

البناء الذاتي

مبنى �سكني

�أر�ض

الفرع

الغر�ض من التمويل

مدة ال�سداد (بالأ�شهر)

�إقرار
متاما وحتت م�س�ؤوليتي وهي ملزمة يل ومك ّملة لبنود العقد بعد توقيعه عند املوافقة النهائية من قبلكم ،كما �أخ ّول البنك حق االت�صال بي يف �أي وقت .كما �أتعهد ب�إخطار البنك ب�ش�أن
�أق ّر ب�أن البيانات الواردة بهذا الطلب �صحيحة ً
�أي تغيري يطر�أ على البيانات �أعاله ،و�إال اعتربت كمن �أعطى معلومات خاطئة ،و�أمنح البنك حق الت�أ ّكد من �صحة املعلومات وتبادلها مع �أي جهات �أخرى يراها البنك منا�سبة .كما �أوافق على �أن تتم ت�سوية �أي نزاع ين�ش�أ يف ما يتعلق
مبو�ضوع هذا الطلب عن طريق �إحالته �إلى جلنة املنازعات امل�صرفية.
�أوافق مبوجبه على تزويد (البنك العربي الوطني) ب�أي معلومات يطلبها لفتح و� /أو تدقيق �أي من ح�ساباتي �أو ت�سهيالتي لدى البنك ،كما �أفو�ض البنك مبوجبه باحل�صول على وجمع �أي معلومات يراها �ضرورية �أو مطلوبة مما
يتعلق بي �شخ�ص ًيا �أو ب�أي من ح�ساباتي وت�سهيالتي لدى البنك من ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) .والإف�صاح عن وتبادل �أي معلومات من هذا القبيل (مبا يف ذلك البيانات املجمعة) مع ال�شركة املذكورة (�سمة) و/
�أو �أي طرف ثالث توافق عليه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اال�سم

التوقيع
الرجاء التوقيع كما هو عند فتح احل�ساب

لإ�ستعمال البنك فقط
ال
نعم
التوقيع مطابق
رقم العميل
فرع
رقم م�س�ؤول املبيعات
رقم ممثل املبيعات
توقيع م�س�ؤول املبيعات
توقيع ممثل املبيعات
* معدل الن�سبة ال�سنوي  %7.15لتمويل مببلغ  700,000ريال ملدة  ١5عام �شامال الر�سوم الإدارية و�ضريبة القيمة امل�ضافة
** تعبئة طلب منف�صل لكل من املت�ضامنني (يف حال الت�ضامن)
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�شروط و�أحكام متويل املنزل املبارك

مارس 2018

ي�شار يف ما يلي من ال�شروط والأحكام ال�شاملة ملنتج التمويل العقاري �إلى:
 البنك العربي الوطني (�شركة م�ساهمة �سعودية) ب ـ (الطرف االول او البنك )
 العميل ب ـ (الطرف الثاين)
 1.1يلتزم الطرف الثاين االقرار مبعاينة العقار حمل العقد املعاينة التامة النافية للجهالة والقبول باحلالة التي هي عليه .
2.2يقدم الطرف الثاين ال�ضمانات التالية ل�ضمان �سداد الدين وفق ال�شروط والأحكام التالية:
 يلتزم الطرف الثاين بتحويل الراتب اخلا�ص به � -أو راتبه التقاعدي �إذا كان متقاعد ًا  -و �أية مزايا وظيفية �أخرى مبا فيها م�ستحقات نهاية اخلدمة �إلى ح�سابه لدى الطرف ا�ﻷ ول
وفق �إجراءات حتويل الراتب املعتمدة من قبل الطرف ا�ﻷ ول ومبا يتوافق مع االنظمة والتعليمات و�أن ﻻ يقوم الطرف الثاين مبا ي�ؤثر �سلب َا على قيمة الق�سط ال�شهري ب�سحبه نقد ًا
�أو منح وكالة �شرعية �أو تفوي�ض �ﻷ ي �شخ�ص �آخر ال�ستالمه و �أن ﻻ يقوم بتحويله �إلى �أي جهة اخرى او �أي بنك �آخر حتى ال�سداد الكامل والنهائي لكافة الأق�ساط واملبالغ امل�ستحقة
عليه ،ويتعهد الطرف الثاين ب�إخطار الطرف الأول ب�أية تغيريات قد تطر�أ على و�ضعه الوظيفي ،و ي�شمل ذلك نقله من �إدارة الى �إدارة �أخرى �أو من جهة عمل الى �أخرى �أو �أن يحال
للتقاعد بطلب من ًه �أو ح�سب الأنظمة املعمول بها.
� سند لأمر مكتمل البيانات وب�إجمايل مبلغ الإق�ساط ال�شهرية كما وردت يف العقد .
 يف حال �أن الطرف الثاين اكرث من �شخ�ص كالزوج والزوجة – يلتزم ك ًال منهما ب�ضمان �سداد كامل املبالغ امل�ستحقة للطرف االول  ،حيث يقوم �أحدهما مقام الآخر يف �سداد امل�ستحق
عليه على �سبيل الت�ضامن والتكافل وذلك يف حال تعرثه عن ال�سداد.
3.3تخ�ضع عملية ال�سداد مبوجب هذا العقد لل�شروط التالية:
 يحق للطرف الثاين تعجيل �سداد االق�ساط بع�ضها او كلها (بعد مرور �سنتني من تاريخ العقد ) قبل مواعيد ا�ستحقاقها فللطرف الأول حق تلبية هذه الرغبة دون �إلزامه بها وكذلك
له حق التنازل عن جزء من مديونيته لقاء التعجيل على قاعدة (�ضع وتعجل) ،كما يحق للطرف الأول ا�ستيفاء ر�سوم مقابل ذلك ( ان وجدت ) مبا يتوافق مع ما ورد يف العقد.
 يحق للطرف الأول �أن يقوم تلقائي ًا بح�سم قيمة حقوقه امل�ستحقة الدفع و املرتتبة على هذا العقد كلها �أو بع�ضها من �أي ح�سابات �أو �أموال �أو ودائع لديه تخ�ص الطرف الثاين وذلك
دومنا حاجة �إلى تنبيه �أو �إنذار �أو اتخاذ �أي �إجراء كما ال تقبل �أي معار�ضة منه يف �ش�أن �إجراء هذا احل�سم �أيا كان �سببها.
 يف حالة مماطلة الطرف الثاين عن ت�سديد ثالثة �أق�ساط متتالية يف تواريخ ا�ستحقاقها ت�صبح كافة الأق�ساط حالة وم�ستحقة ال�سداد على الفور ويحق للطرف الأول دون الرجوع الى
الطرف الثاين بعد �أخطار الطرف الثاين بالإ�شعارات واالنذارات املتبعة وبعد انق�ضاء مدة �شهر على تاريخ اخر انذار مت توجيهه الى الطرف الثاين ان يقوم ب�إ�صدار حكم ق�ضائي
لبيع العقار ال�ستيفاء جميع م�ستحقات الطرف االول على الطرف الثاين بالإ�ضافة الى جميع امل�صروفات التي تكبدها الطرف االول لتح�صيل حقوقه من الطرف الثاين وللطرف
االول حق و�ضع ا�سم الطرف الثاين يف قائمة العمالء املتعرثين لدى ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو لأي جهة �أخرى توافق عليها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 يف حالة ت�أخر ا�ستالم �أية ق�سط ف�سوف يتم حتميل الطرف الثاين ر�سوم ت�أخري  75ريال يف ال�شهر على االق�ساط ال�شهرية املت�أخرة ،وت�صرف يف اوجه الرب حتت �إ�شراف الهيئة
ال�شرعية بعد خ�صم تكاليف التح�صيل.
 4.4يلتزم الطرف الثاين يف حال موافقة الطرف االول على �شيء من الت�صرفات امل�شروطة مبوافقة الطرف االول ك�أن�شاء مبان وغري ذلك بتحمل كافة امل�صروفات املرتتبة على ذلك كما
يلتزم الطرف الثاين باحل�صول على كافة الت�صاريح الالزمة ومراعاة ال�شروط الفنية وتعليمات االمانات والبلديات املخت�صة وما ت�صدره من ت�صاريح وف�سوحات وكذلك حقوق االتفاق
مل�صلحة املالك االخرين املجاورين .
 5.5يلتزم الطرف الثاين ب�إبقاء العقار مرهون ًا للطرف الأول وفق ًا لنظام الرهن العقاري امل�سجل وت�أجيل فك الرهن حلني وفائه بكامل ثمن العقار .
 6.6ال يحق للطرف الثاين اجراء �أي تعديالت او ا�ضافات على العقار او �أي جزء بدون املوافقة اخلطية امل�سبقة من الطرف الأول وتعترب �أية تعديالت �أو �إ�ضافات بعد تنفيذها جزءا من العقار
وتعترب رهن ًا للطرف الأول حلني وفاء الطرف الثاين بكافة التزاماته وال يجوز للطرف الثاين تغيريها �أو �إزالتها يف نهاية العقد �إال باملوافقة اخلطية من الطرف الأول ويف جميع الأحوال
فيما يتعلق بذلك يتحمل الطرف الثاين �أي تكاليف �أو م�صاريف �أو ر�سوم من �أي نوع كان على نفقته اخلا�صة.
 7.7يقر الط ــرف الثاين بخلو ذمته من �أي دي ــون �أو حقوق للغري تعوق تنفيذ الــتزاماته جتاه الطرف الأول املرتتبة على هذا العقد  ،كما التزم بعدم االرتباط ب�أي التزامات مالية الحقة مبنية
على راتبه ال�شهري او اية �ضمانات وردت حتت العقد وذلك ب�شكل مبا�شرة �أو غري مبا�شرة و تعيق تنفيذ هذا العقد �أو ت�سبب تعرث ًا يف �سداد الأق�ساط امل�ستحقة مبوجبه.
8.8يلتزم الطرف الثاين للطرف الأول بدفع قيمة الق�سط يف مقر الطرف الأول �أو يف �أي مكان �آخر يتم حتديده من وقت لآخر من قبل الطرف الأول او يف ح�ساب يحدده الطرف االول ..
9.9يكون للطرف االول وفق ًا لتقديره ال�شخ�صي حق التنازل عن ما بقي له من اق�ساط عن باقي مدة العقد يف حالة وفاة ال�شاري  /الراهن  ( /ال قدر اهلل ) خالل مدة العقد ،وي�شرتط يف
ذلك �أن يقوم ورثة ال�شاري  /الراهن يف حالة وفاته بتبليغ البنك بحدوث الوفاة خالل مدة ال تتجاوز  30يوم ًا من تاريخ الوفاة وتقدمي امل�ستندات النظامية املعتمدة .
1010اليحق للطرف الثاين التنازل عن هذا العقد �أو �أي جزء من منفعته كما ال يجوز له بيع العقار لطرف �آخر �أو �أي جزء منها �أو �أي حق �أو امتياز فيها بدون املوافقة اخلطية امل�سبقة من
الطرف الأول.
1111يلتزم الطرف الثاين بعدم �إحداث �أي اتالف او �ضرر بالعقار مهما كان نوعه �أو حجمه او �شكله ويف حالة حدوث �أي �ضرر ب�سبب الطرف الثاين وكان ال�ضرر احلا�صل مما ال ت�شمله التغطية
الت�أمينية كلي َا او جزئي َا ( ان وجدت تغطية ت�أمينية ) فعليه ا�صالح اخللل وازالة ال�ضرر �أو تقدمي رهن بديل مع التزامه ب�سداد االق�ساط يف �أوقاتها .
1212يحق للطرف االول �إدراج البيانات االئتمانية للطرف الثاين يف �سجالت االئتمان يف اململكة وخارجها مبا يف ذلك اخالله بالتزاماته املالية مبوجب هذا العقد كما يجوز له املراجعة
واالطالع على �سجل الطرف الثاين االئتماين يف �أي وقت وذلك وفقا لنظام ال�سجالت االئتمانية .
ً
 1313يعترب الطرف الثاين م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن �صحة البيانات واملعلومات التي يقدمها للطرف الأول كما يعترب الطرف الثاين م�س�ؤوال عن �أي عملية غ�ش �أو احتيال او ت�أخري او مماطلة
يف ال�سداد او حتريف يكت�شفها الطرف الأول ويف حال اكت�شاف الطرف الأول لأي عملية غ�ش او احتيال او حتريف يف املعلومات املو�ضحة للطرف الأول عندها ت�صبح جميع الأق�ساط
والدفعات حالة وواجبة ال�سداد على الفور.
1414يحق الطرف الثاين ايقاف ا�ستقبال املواد الت�سويقية من خالل الر�سائل الن�صية (. )SMS
1515يتعهد الطرف الثاين ب�إخطار الطرف الأول خطي ًا ب�أي تغيري يطر�أ على عنوانه �أو مكان �سكنه �أو مكان عمله فور حدوث التغيري .كما يتعهد الطرف الثاين ب�إخطار الطرف الأول خطيا �إذا
�أنهى عمله لدى �صاحب العمل لأي �سبب مـن الأ�سباب .
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يف حال خمالفة الطرف الثاين لأي من �شروط و�أحكام العقد و� /أو خمالفة الأنظمة ذات ال�صلة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،عندها ت�صبح كافة الأق�ساط والدفعات حالة
وواجبة ال�سداد على الفور ،ويحق للطرف الأول �إلغاء هذا العقد و�إ�شعار الطرف الثاين خطي ًا ومطالبة الطرف الثاين ب�سداد كافة الأق�ساط وما يرتتب عليها من ر�سوم وم�صاريف ،ويلتزم
الطرف الثاين بتعوي�ض الطرف الأول عن �أي �أ�ضرار وخ�سائر يتكبدها الطرف الأول نتيجة تلك املخالفات ،ويحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والتنفيذية ال�ستيفاء م�ستحقاته
ال�شروط اخلا�صة بالتمويل العقاري .:
يلتزم الطرف االول بت�سلم العقار للطرف الثاين بعد امتام عملية الرهن لدى كاتب العدل .
الر�سوم :
� % 1.05أو مبلغ  5.250ريال �أيهما اقل (ت�شمل الر�سوم الإدارية
ر�سوم �إدارية
�ضريبة القيمة امل�ضافة . ) % 5
75ريال
ر�سوم الت�أخري يف ال�سداد
كلفة االجل لال�شهر الثالثة التالية لل�سداد (فقط لعقود التمويل
ر�سوم �سداد مب ّكر
املنفذة من تاريخ  ٨نوفمرب )٢٠١٤
ال�شروط اخلا�صة بالعقار :
 ان يكون العقار �ضمن النطاق العمراين و�ضمن خمطط معتمد. ان يكون العقار يف املدن املعتمدة للتمويل من قبل الطرف االول. ان يكون العقار متوفر فيه جميع اخلدمات الرئي�سية . ان يكون العقار ( فيال – �شقة – مبنى ) مكتمل البناء و�صالح لالنتفاع. ان ال يتجاوز عمر العقار ( فيال – �شقة – مبنى ) مع مدة التمويل � 40سنة. ان يكون العقار متوافق مع ال�سيا�سات واال�شرتاطات اخلا�صة بالطرف الأول (ان وجدت).ً
�ضريبة القيمة امل�ضافة وال�ضريبة امل�ستقطعة  :مامل تن�ص هذه ال�شروط والأحكام على خالف ذلك تعترب جميع املبالغ التي يجب على الطرف الثاين دفعها �إلى البنك وفقا لهذه ال�شروط
غري �شاملة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة  ،ويف حال كان العقار  /اخلدمات  /الر�سوم مو�ضوع هذه ال�شروط �أو �أي منها خا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة �أو �أي �ضريبة �أخرى  ،ف�إن الطرف
الثاين يلتزم ب�أن يدفع للبنك مع املبلغ/املبالغ واجبة الدفع وفق ًا لهذه ال�شروط مبلغ ًا م�ساوي ًا ل�ضريبة القيمة امل�ضافة و�أي �ضريبة �أخرى (�إن وجدت)  ،بحيث يكون املبلغ امل�ستلم من قبل
البنك بعد خ�صم �ضريبة القيمة امل�ضافة و�أي �ضريبة �أُخرى  ،م�ساوي ًا للمبلغ/املبالغ واجبة الدفع للبنك وفق ًا لهذا العقد.

�شروط عامة:

الفقرة ( )١تتم املوافقة على طلب التمويل العقاري ب�صفة نهائية عن طريق �إدارة التمويل العقاري يف مدينة الريا�ض لدى البنك العربي الوطني ،وحيث �أن م�ستندات التمويل توقع لدى فروع
البنك املختلفة واملنت�شرة يف �أنحاء اململكة ،ميكن �أن ت�ؤدي املدة الزمنية الالزمة لإر�سال الوثائق وامل�ستندات من الفروع �إلى �إدارة التمويل العقاري ومعاجلتها �إلى حدوث تغيريات
على تاريخ بداية ونهاية عقد التمويل.
ً
ً
الفقرة ( )2على الرغم من قيام فروع البنك العربي الوطني بالتحري مبدئيا عن �أهلية العميل للح�صول على متويل عقاري وفقا للمعايري املعمول بها لدى البنك� ،إال �أن �إدارة التمويل العقاري
بالريا�ض تتمتع ب�سلطة اتخاذ القرار النهائي للموافقة على منح التمويل العقاري من عدمه.
الفقرة ( )3قيمة التمويل الفعلية هي تلك القيمة التي يقوم البنك باملوافقة على منحها للعميل ل�شراء العقار �أما قيمة الق�سط ال�شهري فهي تلك القيمة التي تقتطع من ح�ساب العميل يف تاريخ
 /تواريخ اال�ستحقاق ،حيث يتوجب مقارنة ذلك بك�شف احل�ساب اجلاري للعميل.
الفقرة (�	)4إن مبلغ التمويل الإجمايل ال ي�شمل الر�سوم  (.الر�سوم متوفرة كماهي يف البند .)16
الفقرة ( )5يلتزم الطرف الثاين بفتح ح�ساب لدى البنك العربي الوطني ويفو�ضه بح�سم الأق�ساط ال�شهرية من ح�سابه لدي البنك يف تواريخها املحددة.
الفقرة ( )6بهذا يوافق الطرف الثاين على تزويد البنك العربي الوطني ب�أي معلومات �أو بيانات تطلب منه لت�أ�سي�س ح�سابه لديهم و�/أو ملراجعته و�/أو لإدارته ويفو�ضهم ب�أن يح�صلوا على ما
يلزمهم �أو يحتاج �إليه من معلومات تخ�صه �أو تخ�ص ح�سابه املذكور �أو �أي ح�ساب �آخر يكون له لديهم من ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية و�/أو �أن يف�صحوا عن املعلومات
اخلا�صة به وبح�سابه املذكور �أو �أي ح�ساب �آخر يكون له لديهم لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية و� /أو لأي جهة �أخرى توافق عليها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
الفقرة ( )7بهذا �أقر انا الطرف الثاين ب�إملامي التام وموافقتي على جميع الأحكام وال�شروط الواردة يف عقد التمويل.
الفقرة ( )8اقر انا الطرف الثاين ب�أنني قر�أت وفهمت ال�شروط والأحكام الواردة يف طلب التمويل العقاري والتزم بالتقيد بها ،و�أقر ب�أن جميع البيانات التي ذكرتها �صحيحة وموثوقة ،كما �أقر بحق
البنك العربي الوطني بتعديل �أحكام و�شروط هذا الطلب من وقت لآخر ويعترب التعديل �ساري ًا بعد  30يوم عمل من تاريخ ا�شعاره يل بالربيد امل�سجل او ب�أية و�سيلة يراها البنك منا�سبة
الفقرة ( )9يقر الطرف الثاين ( العميل ) مبا يلي:
ً
 يكون الطرف الثاين م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عند ا�ستخدامه للخدمات �أو الأموال �أو ال�سلع املقدمة من البنك خالفا للأغرا�ض التي �صرح بها الطرف الثاين واملحددة وفق �شروط
و�أحكام االتفاقية.
 يعترب الطرف الثاين م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية كاملة عن �صحة البيانات واملعلومات املقدمة للبنك ،كما يعد الطرف الثاين م�س�ؤو ًال عن �أي عملية غ�ش �أو احتيال �أو حتريف تكت�شف
من البنك ،ويحق للبنك مطالبة الطرف الثاين ب�سداد جميع امل�ستحقات وكذلك التعوي�ض عن جميع الأ�ضرار املرتتبة ،و�إبالغ اجلهات التنفيذية والقانونية املخت�صة وم�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،و يحق للبنك �إدراج الطرف الثاين بالقوائم الداخلية نتيجة لعملية االحتيال واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والق�ضائية حلماية م�صاحله.
 يف حال ت�أخر الطرف الثاين عن �سداد الأق�ساط وامل�ستحقات يحق للبنك اتخاذ ما يراه منا�سب ًا من الإجراءات الداخلية و�إبالغ ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية
(�سمه).
الفقرة ( )10يف حال كانت لديك �أي �شكوى بخ�صو�ص عقد التمويل �أو �أي منتج من منتجاتنا �أو خدماتنا  ،ن�أمل االت�صال بنا هاتفيا �أو خطيا لإفادتنا عن طبيعة وتفا�صيل ال�شكوى الى وحدة
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الفقرة (� )11سوف يقوم البنك ب�إ�شعار الطرف الثاين بالربيد امل�سجل او ب�أية و�سيلة يراها الطرف الأول ( البنك ) منا�سبة ب�أي تغيري يف هذه ال�شروط واالحكام ،وتعترب التغيريات نافذه بعد
انق�ضاء (  ) 30يوم عمل من تاريخ ا�شعار الطرف الثاين.
الفقرة ( )12هذا املنتج مينح للعمالء فوق � 18سنة.
لفقرة ( )13تخ�ضع هذه االحكام وال�شروط للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية  ،ويتم حل �أي نزاع او خالف حولها �أمام جلنة املنازعات امل�صرفية يف م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .
الفقرة ( )14يقدم البنك العربي الوطني خدمة اال�ست�شارات االئتمانية للأفراد .لال�ستفادة من هذه اخلدمة يرجى االت�صال على 920001824

بيانات حتذيرية و�إر�شادية:

 ا�ستخدام املنتج لغري الغر�ض الذي مت ذكره قد يعود ب�آثار �سلبية على الطرف الثاين.	�إن عدم االلتزام بت�سديد الق�سط امل�ستحق يف موعده يت�سبب يف حتميل الطرف الثاين ر�سوم ت�أخري ال�سداد. ت�أخري ت�سديد الأق�ساط ي�ؤثر �سلبا يف ال�سجل االئتماين الطرف الثاين لدى البنك ولدى �شركة املعلومات االئتمانية «�سمه» . املحافظة على العقار تعود بفائدة م�شرتكة على الطرف الثاين والبنك . التوا�صل مع البنك يبقي الطرف الثاين على اطالع على �آخر م�ستجدات املنتجات واخلدمات . -تنا�سب قيمة العقار مع الدخل ال�شهري مهم جدا لتحقيق القدرة على االلتزام بالوفاء .

