
General Terms and Conditions

> The customer should inform the bank if there is any change in their 
address, employment information or personal contact information

> The bank will share and update Personal, Financing and 
payments information with the Saudi Credit Bureau (SIMAH) 
as mandated by the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)

> The Bank commits to dropping the customer’s financial 
obligations in case of death or full disability (God Forbid), as 
per approval based on insurance policy

Customer Pledge

> The customer will open an account with Emirates NBD which 
will act as the funding account for the applied finance amount

> The customer will pay the monthly installments as per the 
payment schedule on time until the end of the finance tenor

> The bank will issue a promissory note which the customer 
will sign, guaranteeing that the whole principal amount along 
with the profit charges will be paid back to the bank in full

> The customer commits to inform the bank in case of job 
termination by their employer or change of employer, and 
should continue to pay the due installments on time

Early Settlement

> The customer has the right to close their financing at any time 
prior to paying their last installment

> The customer, when closing their financing will be required 
to pay back the outstanding principal finance amount, early 
settlement fee, in addition to any overdue installments and 
all other accrued charges/fees

Early Settlement Fee

> When calculating the full and final settlement amount, the 
following 90 days profit, in addition to any third party costs 
incurred by the bank at time of settlement will be used to 
calculate the early settlement fee

Financing Closure – Clearance / SIMAH

> Upon early settlement of a financing, the bank will require 
7 days to issue a clearance letter upon the request of the 
customer. The settlement confirmation will be shared with 
SIMAH who will take up to 30 days to reflect on the customer’s 
credit report post full and final settlement

Annual Percentage Rate

> The Annual Percentage Rate (APR) is used in calculating the 
yearly financing cost. This rate will be applied to the customers 
financing on a reducing balance basis, which is followed by all 
local banks in the Kingdom of Saudi Arabia

Finance Amount

> The customers finance amount will be determined based on a 
number of variables that include; Gross Monthly income (Minus 
GOSI contribution), current financial commitments, SIMAH 

Islamic Personal Finance General Terms and Conditionsشروط وأحكام عامة للتمويل الشخصي اإلسالمي

Ju
ne

  2
02

0 
   

 E
BR

 0
00

0

شروط وأحكام عامة

< يلتــزم الطــرف الثانــي بإخطــار الطــرف األول خطيــًا بــأي تغييــر يطــرأ علــى 
عنوانــه ومــكان ســكنه أو عملــه فــور حــدوث هــذا التغييــر 

< يوافق الطرف الثاني على أن يقوم بنك اإلمارات دبي الوطني بتزويد الشركة 
توافــق  أخــرى  جهــة  أي  و/أو  )ســمه(  االئتمانيــة  للمعلومــات  الســعودية 
المعلومــات  بكافــة  الســعودي )ســاما(،  العربــي  النقــد  عليهــا مؤسســة 
أو البيانــات التــي ُتطلــب لفتــح حســاب خــاص بالطــرف الثانــي لديهــم، كمــا 
يوافــق الطــرف الثانــي علــى أن يتــم تحديــث ورفــع بياناتــه المتعلقــة بســداد 

المســتحقات بصفــة شــهرية لديهــم وفــق األنظمــة المعمــول بهــا 

< يلتــزم بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي بإســقاط كامــل إلتزامــات العميــل الماليــة 
فــي حالــة الوفــاة أو العجــز الدائــم ال قــدر هللا

الضمانات

< فتح حساب بالبنك وتحويل راتبه ومستحقات نهاية الخدمة إن وجدت 

< يتعهــد الطــرف الثانــي بدفــع األقســاط الشــهرية الموضحــة فــي الجدولــة 
فــي وقتهــا المحــدد 

< 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 إلى أي متأخرات أو رسوم

رسوم السداد المبكر

<  عنــد احتســاب المبلــغ الكامــل للســداد المبكــر، أربــاح الـــ90 يومــًا القادمــة، 
باالضافــة إلــى أي تكلفــة تحملهــا البنــك لطــرف ثالــث يتــم احتســابها فــي 

احتســاب رســوم الســداد المبكــر

السداد المبكر/إخالء الطرف/سمه

< فــي حــال الســداد المبكــر، يتــم إصــدار شــهادة إخــالء طــرف فــي مــدة أقصاهــا 
7 أيــام عمــل. ســيتم تحديــث ســمه التــي بدورهــا تحتــاج إلــى 15 يومــًا لتحديــث 

الســجل اإلئتمانــي للعميــل

معدل النسبة السنوي

< يســتخدم معــدل النســبة الســنوي لحســاب مبلــغ التمويــل ســنويًا. ســيتم 
احتســابها تناقصيــًا مــن أصــل مبلــغ التمويــل الــذي يطبــق فــي جميــع البنــوك 

المحليــة فــي المملكــه

مبلغ التمويل 

<  يتــم احتســاب مبلــغ التمويــل للعميــل بنــاءًا علــى إجمالــي الدخــل الشــهري 
إلتزامــات  اإلجتماعيــة(،  للتأمينــات  العامــة  المؤسســة  مبلــغ  )ناقــص 
العميــل الحاليــة، حالــة الســجل اإلئتمانــي لــدى ســمه باإلضافــة إلــى نســبة 



Score, and debt burden ratio (the maximum monthly repayment 
of their financing cannot exceed 33% of their monthly income 
as mandated by the Saudi Arabia Monetary Agency)

Payment Methods

> Customers have the following options by which they can repay 
their financing: Salary transfer (Mandatory for Salary Transfer 
Financing), Standing Order (Mandatory for Non-Salary Transfer 
Financing and Self-Employed Financing) SADAD, Direct Cash/
Cheque deposits in account, SARIE Transfer

Financing Transfer

> For customers wishing to transfer their financing from their 
current bank to Emirates NBD, any additional funds applied 
for over the settlement amount will only be made available 
to the customer once their finance amount with their current 
bank is settled in full and salary is successfully assigned to 
Emirates NBD

Partial Payment

> Customers are entitled to partially pay their financing. Partial 
payment must be made in multiples of 1 equal installment. 
For each corresponding installment pre-paid, the term to 
maturity will reduce and the remaining balance due will be 
updated to reflect this

Re-Financing (Top-up)

> Existing financing customers will need to repay a minimum 
of20%of their original financed amount to become eligible 
for re-financing

Cancellation of Financing

> Customers may, by giving written notice to the bank within 
10 Calendar Days from the date of execution of a Financing 
Contract, terminate the Financing Contract, unless

a- Draw-down of any part of the Amount of Financing has 
occurred; or

b- A credit card or other means of obtaining Financing 
provided to the customer by the bank has been used to 
acquire goods or services for which Financing is tobe 
advanced under the Financing Contract

اإلســتقطاع مــن الراتــب )علــى أن ال تتجــاوز نســبة اإلســتقطاع 33% مــن 
الدخــل الشــهري بنــاءًا علــى قوانيــن مؤسســة النقــد(

طرق الدفع

< للعميــل الخيــارات التاليــة لدفــع التمويــل وهــي: تحويــل الراتــب )للتمويــل 
بتحويــل الراتــب(، أمــر مســتديم )للتمويــل بــدون تحويــل الراتــب ولتمويــل 
أو  شــيكات  إيــداع  النقــدي،  اإليــداع  )ســريع(،  حوالــة  ســداد،  المنشــأت(، 

المباشــر الخصــم 

تحويل التمويل

< للعمــالء الذيــن يرغبــون بتحويــل تمويلهــم الشــخصي مــن البنــك الحالــي الــى 
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي، يتــم إيــداع مبلــغ التمويــل فــي حســابه لــدى بنــك 
اإلمــارات دبــي الوطنــي ويكــون مجمــدًا إلــى أن يتــم تصفيــة المديونيــة مــن 

البنــك اآلخــر وقيــام العميــل بتحويــل راتبــه

السداد الجزئي

< يحــق لــكل عميــل الســداد الجزئــي ويجــب أن يكــون الســداد الجزئــي مســاويًا 
لقســط واحــد أو مــن مضاعافاتــه، ولــكل قســط يتــم ســداده ســينخفض 

المبلــغ المتبقــي ويتــم تحديثــه

إعادة التمويل

< يتوجــب علــى عمــالء التمويــل الحالييــن ســداد 20% عــى األقــل مــن مبلــغ 
التمويــل الحالــي ليحــق لهــم إعــادة التمويــل

إلغاء التمويل

< يحــق للعميــل الغــاء عقــد التمويــل بإعطــاء خطــاب مكتــوب للبنــك فــي خــالل 
10 أيــام مــن تاريــخ عقــد التمويــل، باســتثناء الحــاالت التاليــة:

أ - سحب أو استخدام أي مبلغ من مبلغ التمويل، أو 

ب -  تــم اســتخدام بطاقــة ائتمانيــة أو وســيلة أخــرى مــن وســائل الحصــول 
علــى التمويــل مقدمــة للمســتفيد مــن جهــة التمويــل للحصــول علــى 
عقــد  بموجــب  مقابلهــا  تمويــل  ســيقدم  التــي  الخدمــات،  أو  الســلع 

التمويــل.



Important Information
Please carefully read the following statements before 
submitting your application

Late Payments
> In the event the customer fails to pay their installment on the 

due date (as per the signed payment schedule), Emirates NBD 
will record all missed payments with the Saudi Credit Bureau 
(SIMAH). This can negatively impact your credit score which will 
decrease your chances of obtaining financing from Emirates 
NBD and other Financial Institutions in future

> A fixed charge of SAR 150 will be applied each time an 
installment is not paid for a period of 11 days from due date. 
Please note that these charges will be spent on charity projects 
since ENBD’s products and services are Shariah compliant

Renege
> If customer breaks the contract by not abiding by the Terms 

and conditions, the bank has the rights to act at its discretion in 
order to safeguard its investment.

> In the case of failure to pay installments on time, ENBD reserves 
the right to withdraw the required funds directly from the 
customer’s account(s) which are held with Emirates NBD

Partial Settlement
> In the event of receiving only a partial settlement of a customer’s 

finance, Emirates NBD will continue to report to the Saudi Credit 
Bureau (SIMAH) that an outstanding finance balance is due and 
future finance installments will continue to be scheduled. Failure 
to meet future finance installments will negatively affect your 
SIMAH score and decrease your chances of obtaining financing 
from Emirates NBD and other financial institutions

Change of Employment (Salary Transfer Only)
> If the customer has changed their employer during the tenor 

of their finance, the bank will be entitled to hold the customers 
End of Service benefit until their salary is assigned from their 
new employer to Emirates NBD. Once assigned, the customer 
will be given full access to their End of Service Benefit

Failure to Meet Finance Obligation
> If the customer fails to meet their financial obligation as per the 

contract and payment schedule, and is deemed to be delinquent, the 
bank will initiate legal proceedings and the case will be forwarded to 
the courts as per the law of the Kingdom of Saudi Arabia

Responsible Financing
> Please ensure that you can manage all existing and future 

financial commitments prior to taking further financing – 
failure to do so will result in a negative SIMAH score and 
difficulty availing finance products from Emirates NBD and 
other Financial Institutions in the future and the possibility of 
legal action

Amendment to the Terms and Conditions
> The bank may amend these Terms and Conditions at any time 

and shall notify the customer, in any manner the Bank considers 
appropriate, at least thirty (30) days in advance of any change 
taking effect. The latest Terms and Conditions will be available 
on Bank’s website www.emiratesnbd.com.sa. The account 
holder will be bound by any such change unless the account 
is closed, the account terminated and all outstanding amounts 
then payable hereunder are paid in full by the account holder

VAT
> The kingdom of Saudi Arabia (KSA) will implement value added 

tax (VAT) with effect from 1 January 2018 (Effective date). VAT 
will apply at the standard rate of 5% to most supplies of goods 
and services
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 معلومات هامة

الرجاء قراءة التنبيهات أدناه قبل تسليم الطلب

تأخير السداد

< أذا تأخــر العميــل فــي ســداد أقســاطه الشــهرية )بنــاءًا علــى الجدولــة الموقعــة( 
مع مطالبة البنك له بالســداد تصبح جميع األقســاط حالة ومســتحقة األداء 
فــورًا دون تقيــد بمواعيــد اســتحقاقها ودون الحاجــة إلــى تنبيــه أو إنــذار وســيتم 

رفــع المتأخــرات لســمه ممــا قــد يضــر بســجل العميــل اإلئتماني 

< فــي حــال تأخــر العميــل عــن ســداد أقســاطه الشــهرية لمــدة 11 يــوم ســيتم 
فــرض رســوم تأخيــر مبلــغ ثابــت قدرهــا 150 ريــال عــن كل قســط متأخــر مــع 
ــة وذلــك لحــرص  ــات الخيري ــه ســيتم صــرف هــذه الرســوم للجمعي ــم أن العل

البنــك علــى أن تكــون األحــكام والشــروط متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة

اإلخالل باإللتزام 

< للطــرف األول فــي حالــة عــدم وفــاء الطــرف الثانــي بالتزاماتــه الحــق فــي دمــج 
أو توحيــد حســابات العميــل كلهــا أو بعضهــا، ولــه أن يخصــم الرصيــد الدائــن 
مــن أي منهــا ســدادا للرصيــد المديــن فــي غيرهــا أو تجميــع الرصيــد الدائــن 
فــي أي منهــا حتــى يقــوم الطــرف الثانــي بالوفــاء بكافــة التزاماتــه قبــل الطــرف 

األول

الدفع الجزئي 

بنــك  فــإن  العميــل،  مــن  للتمويــل  جزئــي  مســتحق  إســتالم  حــال  فــي   >
ــغ المعلقــه  ــي الوطنــي سيســتمر فــي إخطــار ســمه عــن المبال اإلمــارات دب
والمســتحقة علــى العميل.عــدم دفــع المســتحقات المترتبــه علــى العميــل 
ســيضر بســجله اإلئتمانــي لــدى ســمه ويقلــل مــن فــرص الحصــول علــى 

تمويــل أخــر مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي أو أي بنــك أخــر

تغيير جهة العمل )بتحويل راتب فقط(

ــرة التمويــل، ســيقوم البنــك  ــر جهــة العمــل خــالل فت < أذا قــام العميــل بتغيي
بحجــز مســتحقات نهايــة الخدمــه للعميــل حتــى يتــم تحويــل الراتــب مــن 
جهــة العمــل الجديــده الــى بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي. عنــد تحويــل الراتــب 

ســيقوم البنــك فــورًا بفــك الحجــز عــن مســتحقات نهايــة الخدمــة

الفشل في إتمام اإللتزامات المالية

ــة الدفــع،  ــاءًا علــى العقــد وجدول ــه الماليــة بن < إذا فشــل العميــل فــي إلتزامات
يحــق للبنــك إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة وفــق مــا يــراه مناســبًا ومتوافقــًا مــع 

أنظمــة وقوانيــن المملكــة العربيــة الســعودية

المسؤولية المالية 

< الرجــاء التأكــد مــن القــدرة علــى تحمــل جميــع اإللتزامــات الماليــه الحاليــة 
والمســتقبلية قبــل التقــدم بطلــب تمويــل. الفشــل فــي ذلــك قــد ينتــج عنــه 
ســجل إئتمانــي ســلبي فــي ســمه يؤثــر علــى إمكانيــة التقــدم بطلــب أي مــن 
المنتجــات التمويليــة لــدى بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي أو أي مــن البنــوك 

األخــرى فــي المســتقبل

التعديل على الشروط واألحكام 

< يحــق للبنــك تعديــل هــذه الشــروط فــي أي وقــت وســوف يشــعر العميــل مــن 
خــالل الوســيلة التــي يراهــا مناســبة بــأي تغييــر بهــذا الخصــوص بمــدة ال تقــل 
عــن 30 يومــًا مســبقًا ليتخــذ اإلجــراء الــالزم . وأي تغييــر يطــرأ مــن قبــل البنــك 
emiratesnbd.com. للبنــك ســيتم إعالنــه مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 
sa ويكــون العميــل ملزمــًا بــأي تغييــر إال فــي حالــة تســوية التمويــل وإقفــال 

الحســاب وتســديد كافــة المبالــغ القائمــة كاملــة مــن قبــل العميــل

ضريبة القيمة المضافة

< سیتم تطبیق ضریبة القیمة المضافة في المملكة العربیة السعودیة بدء من 
تاريــخ 1 ينايــر 2018 )تاريــخ الســريان(، وســتطبق بنســبة %5 علــى معظــم 

الســلع والخدمــات


