قائمة الرسوم الخاصة بالتمويل التأجيري
#

نوع الرسم

قيمة الرسم

1

مصاريف إدارية*

 1%من مبلغ التمويل أو  4000ريال أيهما أقل

2

رسوم نقل الملكية

3

رسوم تمديد الضمان

4

استخراج مفتاح إضافي أو مفقود

 150ريال

5

رسوم تأخير  /عدم إرجاع المفتاح
اإلضافي خالل  5أيام عمل

قد تصل إلى  5000ريال

6

إعادة إصدار استمارة مركبة

 250ريال

7

غرامة تأخير السداد

 150ريال

8

رسوم إضافة سائق إضافي

 300ريال

9

رسوم تأخير تجديد (االستمارة المنتهية)

(100ريال عن كل سنة)

10

التنازل عن عقد التأجير لمستأجر آخر

1,500ريال

تدفع عند نهاية العقد أو التملك
المبكر

 1,000ريال

مدة التمويل  2-0سنة

 0ريال

مدة التمويل  5-3سنوات

 1,000ريال

ً
شهريا  2500كلم)
الكيلومترات اإلضافيه (المسموح به

 50هلله/كلم

12

رسوم إعادة حيازة المركبة

قد تصل إلى  3000ريال  3 +أقساط مقدمة

13

تمديد التغطية الجغرافية للتأمين (لمدة عام من تاريخ الوثيقة)

 600ريال

تفويض القيادة الدولي

قسط مقدم لكل شهر+

11

14

 )1لمدة شهر واحد

 100ريال

 )2لمدة ثالثة أشهر

 200ريال

 )3لمدة ستة أشهر

 300ريال

15

التملك المبكر

16

فسخ العقد وإعادة السيارة

كلفة إعادة االستثمار ،بما ال يتجاوز كلفة األجل لألشهر الثالثة التالية للتملك المبكر
باإلضافة إلى أي تكاليف طرف ثالث (قيمة التأمين لباقي السنة التأمينية)
 1,500ريال

التمويل التاجيري أقساط شهرية
أحد اإلجراءات اآلتية بناء وفق ما يقرره البنك:
 .1بحسب تقييم شيخ المعارض فإن كان أقل من المتبقي من مجموع األقساط األساسية المتبقية فيلزم المستأجر فحينها بدفع قيمة
الفرق باإلضافة إلى أي مبالغ تأمين لباقي السنة التأمينية ودفع مبلغ رسوم الكيلومترات اإلضافة أن وجد وفي حال كون تقييم
شيخ المعارض أكبر من أو مساوي المتبقي من مجموع األقساط األساسية المتبقية فال يقوم المستأجر بدفع أي قيمة سوى
رسوم الكيلومترات اإلضافية (إن وجد) واألقساط المستحقة ورسوم التامين المتبقية للسنة وأي مستحقات أخرى قائمة.
 .2يقوم المؤجر ببيع السيارة لطرف آخر و في هذه الحالة يستحق المؤجر يعادل الفرق الناتج بين (المتبقي من مجموع األقساط
األساسية) و(سعر بيع السيارة لطرف آخر)
ً
تعويضا يعادل الفرق الناتج بين (المتبقي من مجموع األقساط األساسية)
 .3يقوم المؤجر بتأجير السيارة لطرف آخر ،ويتحمل المستأجر
و(إجمالي األقساط األساسية لتأجير السيارة لطرف آخر).
عرض 50/50
في حال عدم رغبة المستأجر في دفع دفعة التملك (وقت حلولها) وتملك السيارة فانه يجب على العميل عرض السيارة على وكالة
السيارة (قسم المستعمل) لتقييم قيمة السيارة إلعادة الشراء .ويتحمل المستأجر الفرق بين تقييم الوكالة و المتبقي من مجموع
األقساط األساسية.
*قد تختلف بحسب مميزات الحملة ومساهمة الوكيل ،والمتطلبات التنظيمية.
 )1نسبة التحمل للتأمين تكون بحسب سياسة التامين ،قدد تتغير النسبة بتغير السياسة
مالحظه:
 )2الضمان الممتد مطلوب في حال عدم وجود ضمان يغطي فترة التمويل التأجيري
 )3جميع الرسوم المذكورة قابلة للتغيير من وقت الخر وسيكون على المستأجر دفع رسوم الخدمة بحسب قائمة الرسوم االخيرة
 )4أن جميع األسعار والرسوم والعموالت غير شاملة لقيمة ضريبة القيمة المضافة.

Auto Lease Charges List
#

Fee Type

1

Processing Fee for Auto Lease*

2

Transfer of Ownership Fee

Fees
1% of Finance Amount or SAR. 4,000
whichever is lower
Paid at Maturity / Early
Settlement of Auto Lease

SAR. 1,000

0-2 Years Tenor

SAR. 0

3-5 Years Tenor

SAR. 1,000

3

Extended Warranty

4

Retrieve/Lost Key

SAR. 150

5

Delay in / not returning the spare key

Up to SAR. 5000

6

Reissuance of Vehicle Registration Card (in case the card is lost )

SAR. 250

7

Late Payment Fee

SAR. 150

8

Additional Driver

SAR. 300

9

Late Renewal (expired registration)

SAR. 100 (per year)

10

Lease Transfer

SAR. 1,500

11

Extra Kilometers (allowed 2500 KMs/month)

50 Halalas/KMs

12

Repossession Fees

Up to SAR. 3,000 + 3 Advance EMI

13

Geographical Coverage Extension (one year from policy date)

SAR. 600

International Driving Authorization

Advance EMI 1 for every month+

1) One Month

SAR. 100

2) Three Months

SAR. 200

3) Six Months

SAR. 300

14

The following 3 months profit from the time of settlement request +
Third party cost (the remaining insurance amount of the year)

15

Early Settlement

16

Breaking the Contract/Return of Vehicle

SAR. 1,500

Regular Finance for New and Used Cars
One of the following options will apply based on the bank decision
1. Will be subject to Shaikh Al Maard (Assigned evaluator by government) evaluation. if the evaluation is less
than the current principal, the customer will have to pay will have to pay the difference amount between the
current principal outstanding and Shaikh Al Maard evaluation. If the evaluation is equal or more than current
principal, then the customer will not pay any anything. The customer will also be asked to pay any installment
due, extra mileage on the car (if there is extra mileage) cover the insurance amount for the remaining of the
insurance policy or any other fee or charges.
2. The bank will sell the car to a third party and the customer will pay the difference between the total
remaining principal (at the time of returning the car) and the price in which the car is sold for.
3. The car will be leased to new customer and the customer will pay difference between the total remaining
principal (at the time of returning the car) and total principal that will be paid by the other customer.
50/50 Scheme

The car will be offered to the dealership to buyback the car. The customer will pay the difference between the
total remaining principal (at the time of returning the car) and the price offered by the dealership.
*Could vary based on campaign features, dealer contribution, regulatory requirement etc.
Notes:
1) Insurance deductible rate as per the insurance policy and can change from time to time. 		
2) Extended Warranty is required if the warranty provided by the dealership does not cover the tenor of the
lease.		
3) The above charges are subject to change from time to time and the lessee will be required to pay as per the
latest charges at that time
4) All charges, commissions and fees are exclusive of Value Added Tax (VAT).		

