
يمكن للمستأجر التنازل عن عقد التأجير المنتهي بالتمليك لمستأجر آخر بشرط استيفاء جميع الشروط و إجراءات التنازل وموافقة المؤجر الخطية .. 	
يمكن للعميل أن يتملك السيارة عند انتهاء العقد أو قبل ذالك، بعد دفع جميع المستحقات التي عليه لدى البنك واستكمال اإلجراءات الالزمة.. 	
في حال تاخر المستأجر عن دفع الدفعة االخيرة، فيحق للبنك سحب و استرجاع السيارة و بيعها ليتم تصفية المبالغ المتبقية على العميل من القرض.. 	
عند التأخر عن الدفع لمدة 0	 يوم او اكثر للبنك استرجاع وسحب السيارة من العميل في أي وقت.. 	
في حال رغب المستأجر في استرجاع السيارة بعد سحبها، فيجب عليه دفع مبلغ 00		ريال غرامة سحب. كما يحق للبنك فرض أي رسوم إضافية متعلقة . 	

بتكاليف تشغيلية.
يحتفظ البنك بالحق باالتصال بالمستأجر في اي وقت، خالل مدة التمويل، لتحديث بيانات المستأجر و/او طلب اي مستندات اضافية ) شهادة الوظيفة, . 	

تعريف بالراتب, ...الخ( او القيام بالتاكد من اي من مواقع المستأجر ) السكن و العمل(.
يحتفــظ البنــك بحــق اجــراء التحقــق مــن تاريخ المســتأجر االئتمانــي مع البنوك االخــرى أو غيرها من المؤسســات التمويليــة المرخص لهــا بالمملكة العربية . 	

السعودية من وقت الخر من خالل الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة(.
في حال الحادث ال قدر الله يدفع المستأجر مبلغ تحمل مفروض من شركة التأمين إلصالح السيارة ويختلف مبلغ التحمل بحسب سياسة وأسعار التأمين . 	

وقت وقوع الحادث. و في حال رغبة المستأجر بمعرفة مبلغ التحمل فعليه االتصال بالبنك أو شركة التأمين.
يحق للبنك ان يطالب العميل بدفع دفعه أولى اضافيه او ان يدفع جميع المبالغ المتبقية في اي وقت من مدة العقد. كما يحق للبنك استرجاع و سحب . 	

السيارة و بيعها لتسوية اية مبالغ متبقية من القرض.
عدد الكيلومترات المتفق عليه في العقد هو )0.000	 كيلومتر( ثالثون ألف كيلو متر ســنويًا أو )00	.	 كيلومتر ( ألفان وخمســمائة كيلو متر شــهريًا وعند . 0	

وجود أي تجاوز لهذا الحد عند فسخ العقد أو التنازل عن العقد أو سحب السيارة أو السداد المبكر، فسيدفع المستأجر قيمة )خمسون( هللة لكل كيلومتر 
زائد.

يمكــن للعميــل أن يتملــك الســيارة عنــد انتهــاء العقــد وذلك بعد دفع جميع المســتحقات التي عليــه لدى البنك واســتكمال اإلجراءات الالزمــة لنقل ملكية . 		
السيارة. كما يمكن للمستأجر أن يتملك السيارة خالل فترة التأجير وقبل انتهاء فترة اإلجارة بعد دفع جميع المبالغ المترتبة و استكمال إجراءات ومتطلبات 

نقل الملكية. وهذه المبالغ عبارة عن قيمة القرض المتبقي باإلضافة إلى األرباح و الرسوم المترتبة.  
يجب ســداد الدفعة األخيرة قبل أو في تاريخ االســتحقاق أو إعادة الســيارة )في حال عدم الرغبة بتملك الســيارة( واســتكمال إجراءات نقل الملكية الالزمة. . 		

وفي حال التأخر عن الدفع أو إعادة السيارة فيدفع المستأجر مبلغ إيجار يومي مبلغ إيجار يومي يساوي ناتج }))الدفعة االخيرة/ 		( / 0	( × عدد أيام التأخير{  
بحيث يكون هذا المبلغ عبارة عن قيمة األجرة.

يجب على المستأجر إجراء الصيانة واإلصالحات الدورية جميعها في المراكز المعتمدة لدى وكالة السيارة. وفي حال عدم االلتزام بذالك، يتحمل المستأجر . 		
كافة األضرار المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على المؤجر.

يلتزم المســتأجر بمســئوليته الكاملة بالمحافظة على الســيارة على أعلى مســتوى مقبول والتأكد أنها خالية من أي أضرار. وفي حال رغب المســتأجر إعادة . 		
السيارة وفسخ والتخارج من العقد، فهو مسؤول مسؤولية تامة عن إصاح جميع األضرار التي في السيارة والتي تشمل األضرار الميكانيكية واإللكترونية 

والكهربائية والهيكل الخارجي وجميع األجزاء الداخلية قبل إرجاع السيارة للمؤجر. وللمؤجر الحق في رفض إستالم السيارة في حال وجود أضرار بها.
يجــب علــى المســتأجر عــدم الســماح ألي أحــد بقيادة الســيارة إال بموجب تفويض خطي مســتقل مــن البنك بتفويــض القيادة. وال يحق للمســتأجر طلب . 		

تفويض بالقيادة إال لقريب )أب- أخ – ابن – زوج  فقط( أو ألحد مكفوليه ومكفولي قريب ) أب- أخ – ابن – زوج (. وفي حال كون المطلوب تفويضه ليس 
من مكفولي المستأجر، فيجب تقديم تصريح نظامي من كفيله للعمل لدى المستأجر.

يلتزم المســتأجر بعدم الســماح ألي شــخص آخر بقيادة الســيارة إال بعد أخذ موافقة خطية من البنك بتفويض الشخص نفسه بقيادة السيارة. والمستأجر . 		
مســؤول مســؤلية تامة ســواء كانت قانونية أو مالية أو جنائية وأي مســؤولية أخرى، عن كافة األضرار الناتجة والمطالبات والتي منها على ســبيل المثال 
ال الحصر )التكلفة التأمينية للبنك، مبالغ لشركة التأمين، تكاليف إصالح، تكاليف تأمين الطرف الثالث، أو أي عقوبات أو مخالفات حكومية في حال سماح 

المستأجر لغير المفوضين من قبل المؤجر أو لصغار السن بقيادة السيارة(.
يلتزم المســتأجر بدفع جميع المخالفات المرورية التي على الســيارة المســتأجرة فورا أو عند مطالبة البنك للمســتأجر بالســداد وأي تبعات أو زيادات مالية . 		

على أي مخالفة. 
في حال عدم رغبة المســتأجر في دفع الدفعة االخيرة )وقت حلولها( و تملك الســيارة فانه يجب على العميل عرض الســيارة على وكالة الســيارة )قســم . 		

المستعمل( لتقيم قيمة السيارة. اذا كان تقيم الوكالة اقل من مبلغ الدفعة االخيرة، فيكون على المستأجر دفع الفرق بين الدفعة االخيرة الفرق بين مبلغ 
الدفعــة االخيــرة و تقيــم الوكالــة باالضافــة الى مبلغ الكيلومترات االضافية )ان وجد(. اما اذا كان مبلغ تقيم الوكالة اكثر او مســاوي لمبلغ الدفعة االخيرة، 

فال يدفع العميل اي مبلغ ماعدا الكيلومترات االضافية )ان وجد(.
في حال رغب المستأجر بإرجاع السيارة للبنك فيجب عليه عرض السيارة للفحص لدى أحد شركات الفحص المعتمدة من قبل المؤجر. وإذا كانت نتيجة تقرير . 		

الفحص أو أحد أقسامها توضح الحاجة إلصالح أي من أجزاء السيارة، فيجب على المستأجر إصالح األجزاء المذكورة في تقرير الفحص وإعادة فحصها مرة 
أخرى. وللمؤجر الحق في رفض اســتالم الســيارة إذا ذكر في تقرير الفحص أنه يوجد أجزاء في الســيارة تحتاج إلى إصالح. يتحمل المســتأجر كافة رســوم 

الفحص على نفقته الخاصة. 
ال يحق للمســتأجر قيادة الســيارة بعد انتهاء مدة العقد. ويجب على المســتأجر إعادة الســيارة عند انتهاء عقد التأجير أو تملك الســيارة عن طريق دفع مبلغ . 0	

التملك والرســوم المترتبة و اســتكمال إجراءات نقل الملكية قبل أو في نفس تاريخ انتهاء عقد التأجير. و في حال عدم التزام المســتأجر بتملك أو إرجاع 
السيارة فيكون مسؤوال مسؤولية كاملة عن جميع األضرار واإلصابات و األعطال التي تقع على السيارة المستأجرة.

في حال تعرض السيارة للتلف الكلي ) كما هو مقرر بحسب بوليصة التأمين( فيكون المستأجر مسئوال بتحمل الفرق بين تعويض شركة التأمين ومبلغ . 		
التمويل المتبقي إذا كان التعويض ال يغطي مبلغ التمويل. وفي حال كان مبلغ تعويض التأمين أعلى من مبلغ التمويل المتبقي، فيقوم البنك بإرجاع 

المبلغ الزائد بعد خصم مبلغ التمويل المتبقي.
يحــق للبنــك احتســاب رســوم اداريــة بقيمــة 	% من مبلغ التمويل او 000	 ريال ســعودي )ايهما اقل(، باالضافة إلى أي رســوم حكوميــة، و التي تتضمن . 		

رســوم نقل ملكية الســيارة عند انتهاء مدة العقد. كما يحق للبنك ايضا احتســاب مبلغ قيمة ضمان ممتد للســيارة على المســتأجر يدفع لشــركة الضمان 
الممتد إذا كان الضمان على السيارة ال يغطي مدة اإلجارة.

مبلغ التمويل وهامش الربح والتأمين تكون جميعها مستحقة السداد للبنك . وعند تخلف المستأجر عن دفع أي من مبلغ التمويل, هامش الربح أو/و مبلغ . 		
التأمين فيكون للبنك الحق في استرداد السيارة واإلبالغ عن العميل في سمة خالف اإلجراءات األخرى.

أوافق/نوافق بموجب هذا على دفع مبلغ مساِو لقيمة أي ضريبة قيمة مضافة. 		
في حالة عدم وفاء العميل للبنك بالتزاماته الحق في دمج أو توحيد حسابات العميل كلها أو بعضها بشرط صدور أمر قضائي.. 		
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 التمويلية لدى بنك اإلمارات دبي الوطني أو أي من البنوك األخرى في المستقبل.

أقر بقراءتي و فهمي وموافقتي لجميع الشروط و االحكام، المتعلقة ببرنامج التمويل التأجيري المكتوبة اعاله. كما اقر أنه تم تزويدي بنسخة من هذه الشروط 
لالطــالع الشــخصي. كمــا اقــر انــه الشــروط و االحكام قابلة للتغيير من وقت الخر كما ســتطبق الرســوم و االحــكام االخيرة عند التعامل مع البنــك. اقر ايضا ان  

يمكنني االطالع على الشروط و االحكام في اي وقت عن طريق زيارة الفرع او الموقع االلكتروني.

الشروط واألحكام لمنتجات التمويل التأجيري للسيارات




