التمويل التأجيري للسيارات من بنك اإلمارات دبي الوطني :تعهد العمالء
 - 1يحتفــظ البنــك بحقــه فــي التحقــق مــن ســجل العميــل االئتمانــي مــع البنــوك األخــرى وأي شــركات تمويــل مُ ر ََّخ َصــة أخــرى مــن وقــت آلخــر مــن
خــال شــركة ســمة.
 - 2يحــق للبنــك أن يفــرض علــى المســتأجر نســبة  1 %مــن مبلــغ التمويــل أو مبلــغ  5,000ريــال ســعودي (أيهمــا أقــل) كرســوم إداريــة باإلضافــة
إلــى فــرض رســوم حكوميــة علــى المســتأجر (حســب االقتضــاء) .كمــا ســيفرض البنــك رســوم الضمــان الممتــد للمســتأجرين علــى الســيارات
التــي ال يغطيهــا الوكيــل طــول المــدة.
 - 3يحتفـــظ البنـــك بحقـــه فـــي مطالبـــة العميـــل بتســـوية كاملــة لمبلـــغ التمويــل التأجيــري المســـتحق ضمــن نطــاق البنــك المركــزي الســعودي.
ويحتفـــظ البنـــك بالحـــق فـــي اســـتعادة الســـيارة وتصفيتهـــا لتســـوية أي مبالغ مســـتحقة.
 - 4يحتفــظ البنــك بالحــق فــي االتصــال بالمســتأجر فــي أي وقــت (خــال أوقــات العمــل) ضمــن نطــاق عقــد التأجيــر لتحديــث معلومــات المســتأجر
و/أو طلــب أي وثائــق إضافيــة (شــهادة التوظيــف ،تعريــف بالراتــب ،ومــا إلــى غيــر ذلــك) أو إجــراء أي عمليــة تحقــق مــن عنــوان العميــل.
 - 5يتــم دفــع كل مــن األصــل واألربــاح والتأميــن للمؤجــر فــي تاريــخ اســتحقاقه .وإذا لــم يدفــع المســتأجر أي مــن هــذه العناصــر الثالثــة أو جــزء منهــا،
فــإن المســتأجر يعتبــر متأخــرا فــي الدفــع ويحتفــظ البنــك بالحــق فــي اســتعادة الســيارة (وفــق ضوابــط إســترداد األصــول) ورفــع تقريــر عــن
المســتأجر إلــى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) عــن مبلــغ التخلــف عــن الســداد.
 - 6يجــب علــى المســتأجر عــدم الســماح ألي فــرد بقيــادة الســيارة مــا لــم يكــن المســتأجر قــد حصــل علــى تفويــض مــن البنــك للترخيــص للســائق
المعيــن بقيــادة الســيارة .وال يمكــن للمســتأجر إال أن يــأذن لألقــارب (مــن حاملــي رخصــة قيــادة ســارية) ســواء األب أو األخ أو االبــن أو الزوجــة
أو األخــت أو الــزوج أو المغتــرب (المقيــم) تحــت رعايــة (كفالــة) العميــل ممــن يحمــل تفويــض قانونــي للعمــل مــن كفيلــه لقيــادة الســيارة.
 - 7يمكــن أن يقــود الســيارة فقــط أولئــك الذيــن تــم تفويضهــم مــن قبــل البنــك بقيــادة الســيارة .ويتحمــل المســتأجر المســؤولية الكاملــة ماليــا
وقانون ًيــا عــن أي عواقــب تنشــأ نظـ ًر ا للســماح ألي شــخص غيرمســموح لــه و/أو دون الســن القانونيــة بقيــادة الســيارة .وأي مطالبــات مترتبــة
عليهــا بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تكلفــة التأميــن للبنــك ،شــركة التأميــن ،رســوم اإلصــاح ،رســوم التأميــن مــن طــرف ثالــث أو
أي غرامــات حكوميــة ومــا إلــى ذلــك ســتكون مــن مســؤولية المســتأجر بمفــرده ،ويجــب أن يدفعهــا المســتأجر حتــى يتــم إلغــاء هــذه الرســوم
بالكامــل.
 - 8يوافق المستأجر بموجب هذا على دفع مبلغ يُعادل أي ضريبة قيمة مضافة معمول بها (.)VAT
 - 9يجــب أن تتــم كل صيانــة للســيارة وإصالحهــا فقــط فــي مركــز خدمــة بيــع المركبــات أو غيرهــا مــن المراكــز المعتمــدة مــن قبــل البنــك .وإذا لــم
يلتــزم المســتأجر بذلــك ،فــإن المســتأجر ســيصبح مســؤو ًلا عــن جميــع األضــرار الناجمــة وســيضطر إلــى إصــاح الســيارة لــدى وكيــل ســيارات
معتمــد قبــل إعــادة الســيارة ،دون أي مســؤولية علــى البنــك.
 – 10ويتحمــل المســتأجر بمفــرده مســؤولية العنايــة الجيــدة بالمركبــة والحفــاظ عليهــا علــى أعلــى مســتوى مقبــول وضمــان خلوهــا مــن األضــرار.
فــي حــال رغبــة المســتأجر فــي فســخ العقــد وإعــادة الســيارة إلــى البنــك ،فــإن أي أضــرار تلحــق بالســيارة ســتكون مــن مســؤولية المســتأجر
بمفــرده ،وسـيُطلب مــن المســتأجر إصــاح الســيارة لتكــون خاليــة مــن جميــع األضــرار (لميكانيكية/اإللكترونية/الهيكل/الداخــل) قبــل إعــادة
الســيارة إلــى البنــك .ويحــق للبنــك رفــض اســتالم الســيارة إذا كان بالســيارة أي تلفيــات.
 - 11ويلتــزم المســتأجر بدفــع جميــع الغرامــات (المخالفــات المروريــة) (وزياداتهــا ،إن وجــدت) علــى الســيارة المســجلة فــو ًر ا و/أو عندمــا يطلــب
منــه البنــك ذلــك.
 - 12ويمكــن للمســتأجر التقــدم بالتنــازل عــن عقــد التمويــل التأجيــري إلــى شــخص آخــر بعــد اســتيفاء جميــع الشــروط واســتكمال اإلجــراءات وبعــد
الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن البنــك.
 - 13ويمكــن للمســتأجر نقــل ملكيــة الســيارة باسمه/باســمها (بإســم المســتأجر) ،فــي نهايــة عقــد التأجيــر أو قبــل االنتهــاء ،بعــد تســوية جميــع
المدفوعــات المســتحقة والوفــاء بجميــع المتطلبــات.
 - 14وللبنك الحق في استعادة السيارة في حالة االخالل بالعقد كما هو محدد في عقد التأجير المعتمد من البنك المركزي السعودي.
 - 15وعندما يرغب المستأجر المطالبة بالمركبة بعد إعادة ملكيتها الى البنك ،فإنه سيُطلب منه دفع جميع الرسوم والتكلفة التشغيلية.
 - 16ســيكون هنــاك مبلــغ قابــل للخصــم ،ألي مطالبــة عــن حــوادث يتعيــن علــى المســتأجر دفعهــا وقــت المطالبــة .ويكــون المبلــغ القابــل للخصــم
عرضــة للتغييــر خــال فتــرة العقــد.

 – 17و فــي حــال أراد المســتأجر إرجــاع الســيارة فــي أي وقــت خــال فتــرة العقــد ،أو عنــد تاريــخ االســتحقاق (الدفعــة األخيــرة) ،فإنــه ســيتعين علــى
المســتأجر أخــذ الســيارة إلــى الوكالــة المعنيــة (قســم الســيارات المســتعملة) مــن أجــل تقييــم وتقديــم عــرض ســعر لقيمــة الســيارة .وإذا
كان عــرض أســعار الوكالــة أقــل مــن المبلــغ المســتحق  ،فإنــه ينبغــي علــى المســتأجر دفــع الفــرق بيــن المبلغيــن .وإذا كان تقييــم الوكالــة
مســاويًا أو أعلــى مــن الدفعــة األخيــرة ،فــإن المســتأجر لــن يدفــع أي مبلــغ.
 - 18ال يمكــن للمســتأجر قيــادة الســيارة بعــد اســتحقاق الدفعــة األخيــرة ويجــب علــى المســتأجر إمــا إرجــاع الســيارة إلــى البنــك أو شــراء الســيارة
مــن البنــك عــن طريــق تســوية المبلــغ الدفعــة األخيــرة (وأي رســوم ومصاريــف أخــرى قابلــة للتطبيــق) فــي يــوم اســتحقاق الســيارة .ويكــون
ً
ـؤوال بشــكل كامــل وقانونــي عــن قيــادة الســيارة أو أي أضــرار تلحــق بالســيارة بعــد تاريــخ االســتحقاق دون شــراء الســيارة
المســتأجر مسـ
ونقــل الملكيــة مــن البنــك لنفسه/نفســها للمســتأجر أو العميــل.
ً
وفقــا لتقريرشــركة التأميــن أو الوكيــل ،فإنــه يجــب علــى المســتأجر دفــع الفــرق بيــن المســتحق والمبلــغ
 - 19وفــي حالــة تلــف الســيارة بالكامــل
ً
ـؤوال عــن دفــع المبلــغ الفائــض إلــى للمســتأجر.
المعلــن عنــه فــي تقريــر شــركة التأميــن .وفــي حالــة حــدوث فائــض ،فــإن البنــك يكــون مسـ
 - 20وفــي حالــة عــدم وفــاء العميــل بالتزاماتــه ،فإنــه يحــق للبنــك دمــج الرصيــد الدائــن مــن حســابات العميــل وتوحيــده وخصمــه بشــرط صــدور
أمــر قضائــي.
 - 21الرجــاء التأكــد مــن القــدرة علــى تحمــل جميــع اإللتزامــات الماليــة الحاليــة والمســتقبلية قبــل التقــدم بطلــب تمويــل .الفشــل فــي ذلــك قــد ينتــج
عنــه ســجل إئتمانــي ســلبي فــي شــركة ســمة يؤثــر علــى إمكانيــة التقــدم بطلــب أي مــن المنتجــات التمويليــة لــدى بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
أو أي مــن البنــوك األخــرى فــي المســتقبل.

أؤكــد بموجــب هــذه الوثيقــة أننــي قــرأت وفهمــت ووافقــت علــى جميــع نقــاط التعهــد المذكــورة أعــاه كمــا أوافــق علــى أن سياســات البنــك قــد
تتغيــر مــن وقــت آلخــر وهــي متاحــة فــي فــرع البنــك أو موقعــه اإللكترونــي ،أو مركــز خدمــات التمويــل التأجيــري .وفــي وقــت أي تعامــل مــع البنــك،
فإنــه لــن يتــم تطبيــق ســوى أحــدث الشــروط واألحــكام المتوافقــة مــع مبــادئ حمايــة العمــاء.
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