
شروط وأحكام عامة
يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف األول خطيًا بأي تغيير يطرأ على عنوانه ومكان سكنه أوعمله فور حدوث هذا التغيير	 
يوافق الطرف الثاني على أن يقوم بنك اإلمارات دبي الوطني بتزويد الشركة السعودية للمعلومات اإلئتمانية )سمه( و/أو أي جهة أخرى توافق     	 

عليها مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، بكافة المعلومات أو البيانات التي ُتطلب لفتح حساب خاص بالطرف الثاني لديهم، كما يوافق الطرف 
الثاني على أن يتم تحديث ورفع بياناته المتعلقة بسداد المستحقات بصفة شهرية لديهم وفق األنظمة المعمول بها

يلتزم بنك اإلمارات دبي الوطني بإسقاط كامل إلتزامات العميل الماليه في حالة الوفاة أو العجز الدائم ال قدر الله 	 

الضمانات
فتح حساب بالبنك وتحويل راتبه ومستحقات نهاية الخدمة إن وجدت	 
يتعهد الطرف الثاني بدفع األقساط الشهرية الموضحه في الجدولة في وقتها المحدد	 
إصــــدار سنــــد ألمــــر الطرف األول علــــى أن ال ينـــفـــذ إال عـنــد االستحقاق	 

تعجيل السداد
يحق للعميل طلب تعجيل السداد في أي وقت خالل مدة التمويل	 
على الطرف الثاني دفع جميع المبالغ المتبقية من أصل التمويل ورسوم السداد المبكر  الى أي متأخرات أو رسوم	 

رسوم السداد المبكر
عند احتساب المبلغ الكامل للسداد المبكر، أرباح ال90 يومًا القادمة، باالضافة إلى أي تكلفة تحملها البنك لطرف ثالث يتم احتسابها في احتساب 	 

رسوم السداد المبكر 

السداد المبكر/إخالء الطرف/سمه
في حال السداد المبكر، يتم إصدار شهادة إخالء طرف في مدة أقصاها 7 أيام عمل. سيتم تحديث سمه التي بدورها  تحتاج الى 15 يوما  لتحديث 	 

السجل اإلئتماني للعميل

معدل النسبه السنوي
يستخدم معدل النسبه السنوي لحساب مبلغ التمويل سنويا. سيتم احتسابها تناقصيا من أصل مبلغ التمويل الذي يطبق في جميع البنوك المحلية 	 

في المملكه

مبلغ التمويل
العميل 	  ،إلتزامات  اإلجتماعية(  للتأمينات  العامة  المؤسسة  ملبغ  )ناقص  الشهري  الدخل  إجمالي  على  بناءا  للعميل  التمويل  مبلغ  احتساب  يتم 

الحالية،حالة السجل اإلئتماني لدى سمه باإلضافه الى نسبة اإلستقطاع من الراتب )على أن ال تتجاوز نسبة اإلستقطاع 33% من الدخل الشهري بناءا 
على قوانين مؤسسة النقد(

طرق الدفع
ولتمويل 	  الراتب  تحويل  بدون  )للتمويل  مستديم  أمر  الراتب(،  بتحويل  )للتمويل  الراتب  وهي:تحويل  التمويل  لدفع  التالية  الخيارات  للعميل 

المنشأت(،سداد، حوالة )سريع(، اإليداع النقدي ,إيداع شيكات أو الخصم المباشر

تحويل التمويل
للعمالء الذين يرغبون بتحويل تمويلهم الشخصي من البنك الحالي الى بنك اإلمارات دبي الوطني,يتم إيداع مبلغ التمويل في حسابه لدى بنك 	 

اإلمارات دبي الوطني ويكون مجمدا الى ان يتم تصفية المديونية من البنك األخر وقيام العميل بتحويل راتبه

السداد الجزئي
يحق لكل عميل السداد الجزئي و يجب أن يكون السداد الجزئي مساويًا لقسط واحد أو من مضاعافاته ، و لكل قسط يتم سداده سينخفض المبلغ 	 

المتبقي و يتم تحديثه 

إعادة التمويل
يتوجب على عمالء التمويل الحاليين سداد 20% عى األقل من مبلغ التمويل الحالي ليحق لهم إعادة التمويل	 

إلغاء التمويل
يحق للعميل الغاء عقد التمويل بإعطاء خطاب مكتوب للبنك في خالل 10 أيام من تاريخ عقد التمويل، باستثناء الحاالت التالية:	 

 أ  -    سحب أو استخدام أي مبلغ من مبلغ التمويل، أو
ب -    تم استخدام بطاقة ائتمانية أو وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من جهة التمويل للحصول على السلع أو                  

         الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد التمويل.
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معلومات هامة

الرجاء قراءة التنبيهات أدناه قبل تسليم الطلب

تأخير السداد
أذا تأخر العميل في سداد أقساطه الشهرية )بناءا على الجدولة الموقعه(مع مطالبة البنك له بالسداد تصبح جميع األقساط حالة ومستحقة األداء فورًا 	 

دون تقيد بمواعيد استحقاقها ودون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار وسيتم رفع المتأخرات لسمه مما قد يضر بسجل العميل اإلئتماني
في حال تأخر العميل عن سداد أقساطه الشهرية لمدة 11يوم  سيتم فرض رسوم تأخير مبلغ ثابت قدرها 150 ريال عن كل قسط متأخر مع العلم أنه 	 

سيتم صرف هذه الرسوم للجمعيات الخيرية وذلك لحرص البنك على أن تكون األحكام والشروط متوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلخالل باإللتزام
للطرف األول في حالة عدم وفاء الطرف الثاني بالتزاماته الحق في دمج أو توحيد حسابات العميل كلها أو بعضها، وله أن يخصم الرصيد الدائن من 	 

أي منها سدادًا للرصيد المدين في غيرها أو تجميع الرصيد الدائن في أي منها حتى يقوم الطرف الثاني بالوفاء بكافة التزاماته قبل الطرف األول

الدفع الجزئي
في حال إستالم مستحق جزئي للتمويل من العميل,فإن بنك اإلمارات دبي الوطني سيستمر في إخطار سمه عن المبالغ المعلقه والمستحقة على 	 

العميل.عدم دفع المستحقات المترتبه على العميل سيضر بسجله اإلئتماني لدى سمه ويقلل من فرص الحصول على تمويل أخر من بنك اإلمارات 
دبي الوطني أو أي بنك أخر

تغيير جهة العمل)بتحويل راتب فقط(
أذا قام العميل بتغيير جهة العمل خالل فترة التمويل, سيقوم البنك بحجز مستحقات نهاية الخدمه للعميل حتى يتم تحويل الراتب من جهة العمل 	 

الجديده الى بنك اإلمارات دبي الوطني.عند تحويل الراتب سيقوم البنك فورا بفك الحجز عن مستحقات نهاية الخدمة

لفشل في إتمام اإللتزامات المالية
إذا فشل العميل في إلتزاماته المالية بناءا على العقد وجدولة الدفع، يحق للبنك إتخاذ اإلجراءات القانونيه وفق ما يراه مناسبا ومتوافقا مع أنظمة 	 

وقوانين المملكه العربيه السعودية

المسؤولية المالية
الرجاء التأكد من القدرة على تحمل جميع اإللتزامات الماليه الحالية والمستقبلية قبل التقدم بطلب تمويل. الفشل في ذلك قد ينتج عنه سجل إئتماني 	 

سلبي في سمه يؤثر على إمكانية التقدم بطلب أي من المنتجات التمويليه لدى بنك اإلمارات دبي الوطني أو أي من البنوك األخرى في المستقبل

التعديل على الشروط واألحكام
يحق للبنك تعديل هذه الشروط في أي وقت وسوف يشعر العميل من خالل الوسيلة التي يراها مناسبة بأي تغيير بهذا الخصوص بمده ال تقل عن 	 

30 يوما مسبقا ليتخذ اإلجراء الالزم . وأي تغيير يطرأ من قبل البنك سيتم إعالنه من خالل الموقع اإللكتروني للبنك emiratesnbd.com.saويكون 
العميل ملزما بأي تغيير إال في حالة تسوية التمويل وإقفال الحساب  وتسديد كافة المبالغ القائمة كاملة من قبل العميل
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