قائمة الرسوم الخاصة بالتمويل التأجيري
الرسوم

نوع الرسوم
1

الرسوم اإلدارية*

 %1من مبلغ التمويل أو  5000ريال (أيهما أقل)

2

رسوم التسجيل

حسب الرسوم الفعليه

3

الضمان الممتد

4

طلب المفتاح اإلضافي

5

غرامة تأخير  /عدم ارجاع المفتاح اإلضافي (حسب فئة المركبة)

6

اصدار بدل فاقد لالستمارة

 200ريال

7

رسوم تأخير سداد األقساط الشهرية

 150ريال

8

إضافة سائق

9

رسوم تجديدإستماره (خصوصي)

حسب الرسوم الفعلية

10

رسوم تجديد إستمارة (نقل)

حسب الرسوم الفعلية

11

غرامة تأخير تجديد (األستمارة المنتهية)

(100ريال عن كل سنة)

12

تفويض القيادة الدولي

مدة التمويل  2-0سنة

 0ريال

مدة التمويل  5-3سنة

 1,000ريال

نوع الرسوم

13

خالل فترة عقد التمويل

الرسوم
 150ريال
تصل إلى  5000ريال

 0ريال

نقل ملكية مبكرة

 35ريال
أرباح  3أشهر مستقبلية  +تكاليف طرف ثالث (في حال عدم وجود
تكاليف طرف ثالث يتم إسترجاعها)
 %1من قيمة مبلغ التمويل أو  1,500ريال سعودي (أيهما أقل)

14

التنازل عن عقد التأجير لمستأجر آخر

15

رسوم نقل الملكية (تدفع عند نهاية العقد او السداد المبكر)

16

استقطاع التأمين

17

المخالفات المرورية (إن وجد)

حسب الرسوم الفعليه

18

غرامات السحب

حسب الرسوم الفعليه

نهاية عقد التمويل

نوع الرسوم

الرسوم
حسب الرسوم الفعليه
حسب السياسة المتبعه

إجراءات إعادة المركبة
(أ) إعادة المركبة للبنك للسيارات الجديدة و المستخدمة :
اإلجراءات التالية وفق ما يقرره البنك:
 )1بحسب تقييم الوكالة التابعه للمركبة  ،فإن كان أقل من مبلغ أصل التمويل المتبقي يقوم المستأجر بدفع قيمة الفرق وفي حال كون تقييم الوكالة أكبر من أو مساوي
لمبلغ أصل التمويل المتبقي فال يتوجب على المستأجر بدفع أي مبلغ سوى المبالغ المستحقة (إن وجد).
 )2يقوم المؤجر ببيع السيارة لطرف آخر و في هذه الحالة يستحق على المستأجر بدفع مبلغ الفرق بين المبلغ المتبقي من أصل التمويل و مبلغ سعر البيع.
 )3يمكن للمؤجر بتأجير السيارة لطرف آخر.
(ب) إعادة االصل (مع شراء الوكيل للمركبة) عرض :50/50
يتم عرض المركبة على الوكيل الحصري إلعادة شراءها  .وسيتم دفع مبلغ فارق السعر بين المبلغ المسحق على العميل ( في وقت استرجاع األصل) وسعر المركبة والسعر الذي
تقدمة الوكالة.
قد تختلف بحسب مميزات الحملة ومساهمة الوكيل ،والمتطلبات التنظيمية *
 )1نسبة التحمل للتأمين تكون بحسب سياسة التامين ،قد تتغير النسبة بتغير السياسة.
 )2الضمان الممتد مطلوب في حال عدم وجود ضمان يغطي فترة التمويل التأجيري
 )3جميع الرسوم المذكورة قابلة للتغيير من وقت آلخر وسيكون على المستأجر دفع رسوم الخدمة بحسب قائمة الرسوم األخيره
 )4أن جميع األسعار والرسوم والعموالت غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
 )5يستحق على العميل سداد رسوم ضريبة القيمة المضافه لجميع الرسوم الغير حكومية

الراتب محول لدينا*

قيمة التمويل
(ريال سعودي)
100,000

5

تمويل تأجيري ** 50/50

100,000

2

13.32%

الراتب غير محول لدينا*

100,000

5

11.88%

نوع التمويل

قيمة الدفعة الشهرية
(ريال سعودي)
1,683

القيمة المتبقية
(ريال سعودي)
35,000
100,000
35,000

مدة التمويل (بالنسبة)

معدل النسبة السنوي
10.73%

1,034
1,746

لسيارات سعرها  100,000ريال سعودي* لسيارات سعرها  200,000ريال سعودي**
معدل النسبة السنوي يحتوي على نسبة الفائدة ،نسبة التأمين ،الرسوم اإلدارية ،يختلف معدل النسبة السنوي بحسب الحملة القائمة وشروط وأحكام بنك اإلمارات دبي
الوطني.

الرجاء المسح للتعرف
على أمثلة حسبة
التمويل التأجيري

