نموذج طلب قرض تمويل سيارة
AUTO LOAN APPLICATION FORM

التاريخ

Y Y Y Y

M M

D D

Date

Vehicle Specification

إلستخدام البنك فقط
Model

الطراز
بلد المنشأ

Vehicle Make

بلد صنع السيارة

Country of Origin

سنة الصنع

Year of Manufacture

Chassis No.

رقم المحرك

Engine No.

رقم الشاصي

Emirates of Registration

رقم التسجيل

Registration No.

بلد التسجيل

لون السيارة

Color of Vehicle

لون لوحة الترخيص

Colour of License Plate
Dealer / Seller Name

إسم التاجر /البائع

Address

العنوان

Fax No.

رقم الفاكس:

Telephone No.

رقم الهاتف

Loan Details

تفاصيل القرض
تكاليف السيارة /تقييم السيارة (بالدرهم اإلماراتي)

)Cost of Vehicle / Vehicle Valuation (AED

قسط التأمين (حيثما ينطبق  -بالدرهم اإلماراتي)

)Insurance Premium (If Applicable) (AED
)Total Cost of Vehicle (AED

إجمالي تكاليف السيارة (بالدرهم اإلماراتي)

)Down Payment / Trade In Amount (AED

الدفعة المقدمة  /مبلغ التجارة (بالدرهم اإلماراتي)

)Loan Request (AED

طلب قرض (بالدرهم اإلماراتي)
تكاليف إجراء القرض (تكون واجبة الدفعة مقدمًا)

Amount

المبلغ

السعر

Rate

)Processing Fee (payable upfront
*First Installment Date

تاريخ القسط األول*

**)Installment Amount (AED

مبلغ القسط (بالدرهم اإلماراتي)**

)Repayment Period (no. of months

فترة السداد (عدد األشهر)
معدل الفائدة

*ال يجوز أن يتجاوز تاريخ القسط الشهري أكثر من  5أيام من تاريخ راتب العميل.

Rate of Interest

**يرجى العلم أنه يجوز أن تتغير قيمة القسط األول حسب تاريخ بداية القسط األول.
***سوف ُيعلق مبلغ القسط الشهري قبل  3أيام من تاريخ استحقاقه ثم ُيخصم من حسابك لدى البنك العربي المتحد في تاريخ إستحقاق القسط الشهري المحدد حسب خطة الدفع المحتسبة أو يوم العمل البنكي التالي إذا
صادف تاريخ القسط نهاية األسبوع.

*Monthly Installment date should not exceed more than 5 days from the date of your salary.
**Please note that First installment amount may vary depending on the start of the first Installment date applied. The installment amount will be on hold three (3) days before
the monthly installment date and it will be deducted from your UAB account on the monthly installment date or the next banking day if the installment date falls on weekend.

)Guarantor Information (if Applicable

بيانات الضامن (حيثما ينطبق):

)Customer Name (as per Passport

إسم العميل (كما هو ُمثبت في جواز السفر)

)(Please leave a space between names

( ُيرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم)

Issue Date

تاريخ اإلصدار

رقم جواز السفر

تاريخ اإلنتهاء

Expiry Date

مكان إصدار جواز السفر

تاريخ اإلنتهاء

Expiry Date

رقم اإلقامة

تاريخ اإلنتهاء

Expiry Date

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية

الجنسية

Nationality

رقم الهاتف المتحرك

Place of Issue
Visa Number
EIDA Card No.
Mobile No.
UAE Residence Address

عنوان اإلقامة في اإلمارات العربية المتحدة
الراتب اإلجمالي:

Passport No.

Gross Salary

رقم الحساب:

Account No.

إقرار الضامن
أضمــن بموجــب نمــوذج طلــب قــرض الســيارة أن يــؤدي مقــدم الطلــب جميــع التزاماتــه بموجبــه بشــكل تــام وفــي الوقــت المناســب ويتعهــد أن يدفــع مباشــرة إلــى البنــك وعنــد أول طلــب كامــل المبلــغ
غيــر المســدد فــي أي وقــت بذمــة مقــدم الطلــب بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الفائــدة والرســوم واألتعــاب والتكاليــف (بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة).
Guarantor Declaration

UAB AHLAN-AL /V1.0 SEP 2021

I hereby guarantee the full and timely performance by the Applicant of all its obligations under this Auto Loan Application Form and Loan Agreement and undertake
to directly pay the bank forth with upon first demand the full amount outstanding for the applicant without any limitation interest, fees, charges and cost (including
legal cost).
التاريخ

Date

Guarantor’s Signature:

توقيع الضامن
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Customer’s Declaration

إقرار العميل

CUSTOMER DECLARATION BY EACH ACCOUNT HOLDER APPLYING BELOW:

إقرار العميل (لكل صاحب حساب) بالشروط واألحكام المدرجة ادناه

I irrevocably and unconditionally declare and agree that.

أقر بشكل نهائي ودون أي شرط وأوافق على ما يلي:

UAB AHLAN-AL /V1.0 SEP 2021

 .1أن جميــع المعلومــات المقدمــة فــي هــذا الطلــب صحيحــة وحديثــة ودقيقــة
وكاملــة.

1. All information provided in this application is true, up-to-date,
;accurate and complete

 .2يجــوز للبنــك وشــركاته الفرعيــة وشــركاته التابعــة ووكالئــه ومقــدم الخدمــات
مــن الغيــر وأي طــرف يــراه البنــك مناســبًا أن يتحقــق مــن صالحيــة جميــع أو أي
مــن هــذه المعلومــات مــن خــال أي مصــادر أخــرى حســب مــا يــراه البنــك مناســبًا
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي وكالــة تصنيــف إئتمانــي إتحاديــة
أو فــي أي إمــارة أو وكالــة خارجـيـ ــة (مثــل شــركة اإلتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة
أو أي شــركة بديلــة).

2. The Bank, its subsidiaries, affiliates, agents, third party service
providers and any other party the Bank may deem appropriate may
validate and verify all or any such information, through whatever
third party sources it considers appropriate, including without
limitation, any federal, emirate or overseas credit reference agency
(e.g. Al Etihad Credit Bureau or replacement bureau):

 .3أفــوض البنــك العربــي المتحــد أن يطلــب (فــي أي وقــت) أي تصنيــف ائتمانــي
أو كشــوف حســابات أو غير ذلك من المعلـومـ ــات مـ ــن أي جـهـ ــة عـمـ ــل أعـمـ ــل
لـديهـ ــا أو مؤسســة ماليــة أو جهــة تنظيميــة أو وكالــة تصنيف إئـتـمـانـ ــي (بما
فــي ذلــك شــركة اإلتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو البنــك المركـ ــزي) أو أي مصدر
معلومــات آخــر يخـتـ ــاره البنـ ــك العـربـ ــي المتـ ــحد (والتــي تعتبــر كل مـنـهـ ــا
سـلـطـــ ــة تـحـقــق) مــن أجــل تقيـيـم محفظـتـ ــي االئتـمـانــيـة و تــاريـخـــي
و قدرتــي علــى الوفــاء بالتزاماتــي الماليــة و أقــر أنــه يجــوز للبنــك العربــي
المتحــد أن يعتمــد علــى هــذه المعلومــات وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية عــن
خطــأ أو نقــص أو عــدم دقــة هــذه المعلومــات .باإلضافــة إلــى اإلقــرار الســابق،
فإنــي أوافــق  -بخصــوص الدخــول إلــى كشــوف الحســاب  -بشــكل نهائــي
وبــدون شــرط أن أوقــع أي نمــوذج يقدمــه لــي البنــك العربــي المتحــد ســواء فــي
شــكل مرفــق لنمــوذج الطلــب هــذا أو بــأي طريقــة أخــرى.

3. I permit United Arab Bank to (at any time) request any credit
references, account statements or other relevant information
from my employer, any financial institution, regulatory body, any
credit reference agency/bureau (including Al Etihad Credit Bureau
and the Central Bank) and/or any other source United Arab Bank
selects (each a Verification Authority) to assess my credit profile
and history and my ability to meet my financial commitments,
and I acknowledge that United Arab Bank may rely on such
information and shall not be held liable if any such information is
incorrect, incomplete or inaccurate. In addition to the aforesaid
acknowledgment, for accessing my account statements, I also
irrevocably agree to execute any Form, provided by United Arab
Bank, either attached as annexure to this application Form or
otherwise.

 .4يجــوز للبنــك العربــي المتحــد أن يشــارك تلــك المعلومــات التــي يحتفــظ بهــا
بشــأني مــع أي جهــات تنظيميــة أو ســلطات أو أي طــرف ثالــث حســب مــا يــراه
البنــك مناســبًا وفــق القوانيــن واللوائــح الســارية وألي غــرض بمــا فــي ذلــك
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر هيئــات التصنيــف االئتمانــي ومكافحــة غســيل
األمــوال واإلمتثــال للعقوبــات المفروضــة علــى الــدول وقانــون اإلمتثــال لحســاب
الضرائــب األجنبيــة “فاتــكا” (أو غيرهــا مــن الســلطات الضريبيــة) أو لمنــع
اإلحتيــال وكشــفه.

4. The Bank may share any such information held about me with any
regulators, authorities, or any other third party that the Bank deems
appropriate, in accordance with applicable laws and regulations
for various purposes, including without limitation credit reference,
anti- money laundering, country sanctions compliance, FATCA (or
other tax authority reporting), fraud prevention and audit

 .5لقـ ــد قرأت بعنايـ ــة وتلقـيـ ــت شـرح كامـ ــل للشـروط واألحكـ ــام الخـاصـة بالبنك
العربــي المتحــد وملـحـــق الـرســـوم واإلتفـاقـيـــة المتـاحـــة بخصـــوص فـتـــح
الحســـاب والمعلومــات التنظيميــة والتمويــات الشــخصية وبطاقــات االئتمــان
وغيرهــا مــن منتجــات البنــك أو خدماتــه التــي أقــدم الطلــب بشــأنها (ســواء
فــي شــكل نســخة ورقيــة والتــي أحصــل عليهــا مــن أي فــرع أو فــي شــكل نســخة
إلكـتـرونـيـــة أحـمـــلها أو تكــون منشــورة علــى موقــع البنــك اإللكترونــي
 ،www.uab.aeأوافــق أن أتصفــح موقــع البنــك العربــي المتحــد اإللكترونــي
بشــكل دوري لإلطــاع علــى آخــر التحديثــات والتعديــات.

5. I have very carefully read and had fully explained to me the
UAB General Terms & Conditions, Schedule of Charges and any
Agreements available relating to Account Opening, Regulatory
Information, Personal Finances, Credit Cards and any other Bank
product or service for which I am applying (either a hard copy of
which I have obtained from a branch, an electronic copy of which
I have downloaded, or which is disclosed on the Bank’s website
www.uab.ae). I also agree to routinely refer to the Bank’s website
;to stay updated

 .6أتنــازل للبنــك العربــي المتحــد بموجــب هــذا اإلقــرار عــن راتبــي الشــهري
ومكافــأة نهايــة خدمتــي وأي مســتحقات أخــرى مقابــل تســوية إلتزاماتــي ،كمــا
أؤكــد مــرة أخــرى أن هــذه التعليمــات نهائيــة و ســوف تبقــى ســارية إلــى حيــن
تســوية إلتزاماتــي وجميــع المبالــغ بالكامــل بمــا فــي ذلــك الفائــدة وأي رســوم
يتكبدهــا البنــك فــي ســبيل منحــي القــرض أو إســترداده.

6. I hereby assign to United Arab Bank my monthly salaries, end of
service benefits and any other dues towards settlement of my
liabilities. I further confirm that these instructions are irrevocable
and unconditional and will remain in force until full settlement of
my liabilities and all sums due to the bank including interest and any
other charges incurred by the bank in connection with granting or
recovery of the loan.

 .7أفهــم تمامــً مــا أوقــع عليــه والتبعــات الماليــة أو غيــر الماليــة المحتملــة
بخصـ ــوص مسـؤوليـاتـ ــي عنـ التـعـامـ ــل البنكـي مع البنـ ــك وإستخـدام واحـد
أو أكثــر مــن منتجاتــه وخدماتــه.

I fully understand what I am entering into and the potential financial
and other consequences of my responsibilities in banking with the
;Bank and using one or more of the Bank’s products and services

7.

 .8ســوف أزود البنــك العربــي المتحــد بالمعلومــات الشــخصية المحدثــة وغيرهــا
مــن المعلومــات التــي يطلبهــا البنــك لمواصلــة تقديــم منتجاتــه وخدماتــه
خــال وقــت معقــول وعقــب حــدوث أي تغييــر فــي أي مــن هــذه المعلومــات أو إذا
أصبحــت غيــر صحيحــة أو غيــر محدثــة أو غيــر دقيقــة أو ناقصــة.

8. I will provide the Bank with updated personal and other information
required by the Bank to maintain my products and services within
a reasonable time after any information changes and becomes
;untrue, out-of-date, inaccurate or incomplete
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 .9أفـهـ ــم أنـ ــه يـجــ ــوز للـبـنـ ــك العـربـ ــي المـتـحـ ــد أن يرفض الطلب بشكل كلي
أو جـزئـ ــي دون إبداء أسـبـ ــاب وأقـ ــر بمـوجـبـ ــه أنه ليس لي أي حق قانوني تجاه
البنــك فــي هــذا الصــدد.

9. I understand that the Bank may decline the whole or any part
of this application without giving a reason whatsoever and I do
acknowledge the fact that I do not have any legal recourse in this
;respect

 .10يتمتــع البنــك العربــي المتحــد بالحــق فــي تغييــر أي مــن شــروطه وأحكامــه
العامــة مــن وقــت آلخــر و أوافــق علــى اإللتــزام بــأي مــن هــذه التغييــرات.

10. The Bank has the right to change any of its UAB General Terms and
Conditions from time to time and I will become legally bound by
;such change

 .11يعتبــر إســتمراري فــي إســتخدام منتجــات البنــك العربــي المتحــد أو خدماتــه
بعــد تاريــخ ســريان أي تغييــر فــي الشــروط واألحــكام العامــة الخاصــة بالبنــك
بمثابــة قبــول منــي لهــذا التغييــر وال يـجــ ــوز لـ ــي أن أعـتـ ــرض ،خـ ــال أي نـ ــزاع،
أو أتــذرع بأنــي غيــر ملــزم بهــذا التغييــر بحجــة عــدم توقيعــي علــى الشــروط
واألحــكام العامــة الخاصــة بالبنــك بصيغتهــا البديلــة أو المعدلــة أو التكميليــة
أو حســب المحــذوف منهــا مــن وقــت آلخــر.

11. My continued retention or use of any Bank products or services
after the effective date of any change in UAB General Terms and
Conditions shall automatically be deemed my acceptance of the
change and I shall not object in any dispute that I am not so bound,
due to the absence of any physical signature on any UAB General
Terms and Conditions, as replaced, amended, supplemented or
;deleted from time to time

 .12يحــق للبنــك العربــي المتحــد أن ُيغلــق أحــد حســاباتي أو جميعهــا وأن ينهــي
أي منتجــات أو خدمــات أخــرى إذا ُثبــت فيمــا بعــد أن أي مــن المعلومــات المقدمــة
منــي غيــر صحيحــة أو غيــر محدثــة أو غيــر دقيقــة أو ناقصــة أو مضللــة أو أن
هــذا الحســاب يســتخدم ألغــراض غيــر قانونيــة أو ألي ســبب آخــر يــراه البنــك
معقــو ًال وفــق تقديــره المنفــرد.

12. The Bank shall be entitled to close one or all my accounts or
terminate any other product or services if any information provided
by me is subsequently found to be untrue, out-of-date, inaccurate,
incomplete or misleading or such account has been or is being used
for any illegal purpose, or for any other reason that the Bank, at its
sole discretion, may find reasonable.

 .13صــدرت األحــكام والشــروط العامــة الخاصــة بالبنــك وملحــق الرســوم وأي
إتفاقيــات أو أي نســخة إلكترونيــة منشــورة علــى موقــع البنــك اإللكترونــي
باللـغـ ــة العـربيـ ــة واللغـ ــة اإلنجليـزيـ ــة وفــي حــال وجــود أي نــزاع أمــام المحاكم
أو أي ســلطات مختصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو فــي حــال وجــود
أي تضــارب بيــن النصيــن ،يعتــد بالنــص المحــرر باللغــة العربيــة حتــى لــو أن
الطــرف اآلخــر ال يجيــد اللغــة العربيــة تحدثــا أو كتابــة.

13. This Application, The Bank’s General Terms and Conditions,
Schedule of Charges, any Agreements or any electronic copy which
is disclosed on the Bank’s website are made in two languages
(English and Arabic) and, in the event of any dispute before the
courts or other competent authorities in the United Arab Emirates,
if there is a contradiction between the two texts, the Arabic text
shall prevail (even if do not either speak, write or understand
Arabic).

التاريخ

Date

Customer’s Signature:

توقيع العميل
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AUTO LOAN AGREEMENT / TERMS AND CONDITIONS

إتفاقية  /شروط وأحكام قرض تمويل سيارة

ُأبرمــت هــذه اإلتفاقيــة بيــن البنــك العربــي المتحــد ش.م.ع بصفتــه الطــرف األول

This Agreement is made between United Arab Bank PJSC, being the First
Party/Lender (hereinafter referred to as the “Bank”) and the Customer
being the Second Party (hereinafter referred to as the “Borrower”).

أو المقــرض (والــذي ُيشــار إليــه فيمــا يلــي بإســم البنــك) والعميــل بصفتــه الطــرف
الثانــي (والــذي ُيشــار إليــه فيمــا يلــي بإســم المقتــرض).

Whereas the Borrower has applied for an auto loan as specified in the
loan application (hereinafter referred to as the “Loan”) from the Bank
and whereas the Bank has agreed to grant the Loan to the Borrower
according to the terms and conditions stipulated herein.

حيــث أن المقتــرض قــد تقــدم بطلــب للحصــول علــى قــرض ســيارة علــى النحــو
الموضــح فــي طلــب القــرض (والــذي ُيشــار إليــه فيمــا يلــي بإســم القــرض) مــن البنــك،
وحيــث أن البنــك قــد وافــق أن يمنــح المقتــرض هــذا القــرض وفــق الشــروط واألحــكام
المنصــوص عليهــا فــي هــذه اإلتفاقيــة.

Now, therefore, the Parties have agreed as follows.-

وعليه ،فقد إتفق الطرفان على ما يلي:
.1

The Loan

القرض

1.

يمنــح البنــك المقتــرض مبلــغ القــرض لغــرض شــراء الســيارة المحــددة فــي طلــب
القــرض (والتــي ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي بإســم الســيارة) وقــد وافــق المقتــرض أن
يحصــل علــى هــذا القــرض وفــق الشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه
اإلتفاقيــة.

The Bank shall grant the Borrower the amount of the Loan for the
purchase of the Vehicle specified in the loan application (hereinafter
referred to as the “Vehicle”) and the Borrower has agreed to such Loan
on the terms and conditions of this Agreement.

يعتبــر العميــل قــد ســحب القــرض بالكامــل فــي التاريــخ الــذي يعتمــد فيــه البنــك
القــرض و يصرفــه ويلتــزم المقتــرض بتســديد األقســاط الشــهرية وفــق ملحــق
التســديد المحــدد أدنــاه ســواء إســتلم المقتــرض الســيارة أو ال.

The Loan is deemed to be drawn in whole on the date on which the Bank
approved and disbursed the Loan and the Borrower is committed to
repay the monthly installments according to the repayment schedule
specified hereinafter, whether he took delivery of the Vehicle or not.

.2

Repayment Schedule

ملحق التسديد

يخــول المقتــرض البنــك بموجبــه أن يقســم القســط بيــن الفائــدة وأصــل القــرض وفــق
اإلجــراءات المقــررة مــن البنــك والتــي تتوفــر تفاصيلهــا لإلطــاع عليهــا مــن المقتــرض
فــي حــال طلبهــا وأن يخصــم القســط مــن حســاب المقتــرض الجــاري إلــى حيــن ســداد
مبلــغ القــرض بالكامــل ،ســوف ُيخصــم مبلــغ األقســاط مــن حســاب المقتــرض لــدى
البنــك فــي تواريــخ اإلســتحقاق الخاصــة بــكل قســط.

.3

The Borrower hereby authorizes the Bank to apportion Installment
between interest and principal in accordance with the Bank’s procedures,
details of which are available to Borrower on request and to debit the
installment to the Borrower’s Current Account until the Loan is fully
repaid. The installment amount will be debited to the Borrower’s account
with the Bank on the respective due dates.

Borrower’s Authorization

تفويض المقترض

يفــوض المقتــرض البنــك بموجبــه أن يخصــم مبلــغ القســط وأي غرامــات أو رســوم
أخــرى تكــون مســتحقة بموجــب هــذه اإلتفاقيــة مــن حســاب المقتــرض لــدى البنــك أو
أي مــن فروعــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أن يحجــز علــى أي مــن ممتلــكات
المقتــرض التــي تحــت حيــازة البنــك أو أي مــن فروعــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة و أن يبيعهــا مقابــل تســوية مبلــغ القــرض و رســوم الغرامــة أو أي رســوم
أخــرى تترتــب علــى ذلــك.

3.

The Borrower hereby authorizes the Bank to debit the installment
amount and/or the penalty fees and/or any further charges due under
this Agreement to any of his accounts maintained with the Bank or any
branch of United Arab Bank and/or to attach and sell any property of
the Borrower in the possession of the Bank or any branch of United Arab
Bank towards settlement of Loan amount/penalty fees and/or any other
charges.

يتعهــد المقتــرض أن يضمــن توفيــر رصيــد كافــي فــي الحســاب للوفــاء بســداد
أقســاط الدفعــات الشــهرية ألصــل القــرض والفائــدة واجبــة الدفــع عــن القــرض
فــي مواعيــد اســتحقاق ســدادها .لــن يشــكل الخصــم مــن الحســاب أي شــكل مــن
أشــكال الدفــع إال فــي حــال وجــود أمــوال كافيــة فــي الحســاب للوفــاء بســداد الدفعــه
الشــهرية.

.4

2.

The Borrower undertakes to ensure that the credit balance on such
Account will be sufficient to meet such repayment instalments and the
interest payable on the Loan as such sum falls due for payment. Debiting
the Account will not constitute any form of payment unless there are
sufficient available funds in the Account to meet such repayment.

Penalty on Default

الغرامة بسبب التقصير

4.
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فــي حــال عــدم ســداد أي قســط فــي موعــد اســتحقاقه ،يوافــق المقتــرض أن مبلــغ
القــرض غيــر المســدد يصبــح مســتحق وواجــب الدفــع علــى الفــور مــن المقتــرض
دون الحاجــة إلــى أي إخطــار إضافــي فــي هــذا الصــدد وإنــه يجــب علــى المقتــرض أن
يدفــع إلــى البنــك مبلــغ القــرض غيــر المســدد و الســحب علــى المكشــوف المــدور
والمتراكــم باإلضافــة إلــى جميــع الرســوم والفوائــد وأي مبالــغ تكــون مســتحقة لصالــح
البنــك فــي هــذا التوقيــت.

If any instalment is not paid in full when it falls due, the Borrower agrees
that all the outstanding Loan shall immediately become due and payable
by the Borrower without any further notification thereof and that
the Borrower shall immediately pay to the “Bank the amount of such
outstanding Loan/Revolving Overdraft” together with all fees, interest
and any other sums then due to the Bank.

يوافــق المقتــرض أن أي مبلــغ مســتحق وقــد تأخــر ســداده يضــاف علــى قيمــة المبلــغ
المســتحق للقســط القــادم – مضافــا إليــه معــدل الفائــدة المتفــق عليــه فــي البنــد
 – 2إضافــة إلــى معــدل فائــدة تأخيريــة ســنو ًيا محســو ًبا علــى إجمالــي المبلــغ متأخــر
الســداد وذلــك عــن الفتــرة التــي تبــدأ مــن وقــت التخلــف عــن الســداد و تنتهــي
فــي التاريــخ الــذي يقبــض فيــه البنــك كامــل الدفعــة (و يوافــق المقتــرض أن يدفــع
معــدل فائــدة التأخيــر اإلضافيــة حتــى لــو كان المبلــغ متأخــر الســداد بســبب عــدم
كفايــة الرصيــد المقيــد فــي الحســاب) .يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تعديــل الرســوم
وفــق تقديــره وأن يخطــر العمــاء بذلــك مــن خــال نشــر هــذه الرســوم بالطريقــة التــي
يراهــا البنــك مناســبة والتــي تعتبــر بمثابــة إشــعار ســاري مــن البنــك إلــى المقتــرض.

The Borrower agrees that any overdue amount shall bear in addition to
the agreed rate of interest laid down in Clause No. 2 a default rate of
interest per annum calculated on the total amount overdue for the period
commencing on default in payment and ending on receipt by the Bank of
full repayment (The Borrower agrees to pay the said additional default
rate of interest even if the overdue amount has resulted from insufficient
credit balance in the Account). The Bank reserves the right to amend
such charge at its discretion and to notify the customers by publication
of charges by such means as the Bank may consider appropriate which
shall constitute effective notice to the Borrower.
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.5

Borrower’s Obligations

التزامات المقترض

The Borrower undertakes and agrees to do the following:

يتعهد المقترض و يوافق على اآلتي:
1-5

يصــدر بوليصــة تأميــن شــامل ويحافــظ علــى بقــاء الســيارة مؤمــن عليهــا
فــي جميــع األوقــات ضــد جميــع المخاطــر التــي يمكــن التأميــن ضدهــا علــى
نفقــة المقتــرض لــدى شــركة تأميــن ووفــق تلــك الشــروط التــي يقرهــا
ويحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر ويحظــر علــى المقتــرض أن ينفــذ أو يســمح
بتنفيــذ أي شــيء مــن شــأنه إبطــال بوليصــة التأميــن .وإذا نــوى المقتــرض
أن يقــدم أي مطالبــة بخصــوص هــذا التأميــن ،فيجــب عليــه إخطــار البنــك
خطيــا خــال  24ســاعة مــن وقــوع الظــروف المســببة لهــذه المطالبــة وأن
ً
يــزود البنــك بتلــك التفاصيــل التــي يطلبهــا البنــك ،يجــب تســمية البنــك
كمســتفيد أول مــن الخســارة (مســتفيد) فــي بوليصــة التأميــن ويكــون
للبنــك الحــق فــي االســتفادة مــن أحــد أو جميــع العائــدات التــي تنتــج عــن
بوليصــة التأميــن علــى الســيارة .يوافــق المقتــرض أن يدفــع علــى الفــور إلــى
البنــك جميــع األمــوال التــي يقبضهــا المقتــرض أو يســتردها مــن أي شــركة
تأميــن أو بــأي طريقــة أخــرى ،ويلتــزم المقتــرض  -إلــى حيــن ســداد هــذه
الدفعــة إلــى البنــك  -أن يحتفــظ بهــذه األمــوال علــى ســبيل األمانــة لصالــح
البنــك ،وإذا قــدم البنــك أي تمويــل إلــى المقتــرض بخصــوص بوليصــة
(بوليصــات) التأميــن ،يحــق للبنــك االنتفــاع مــن أي حســم أو ســداد ألقســاط
التأميــن .إذا لــم تكفــي العائــدات المقبوضــة بموجــب بوليصــة التأميــن
لتغطيــة جميــع التزامــات المقتــرض تجــاه البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة،
يجــب علــى المقتــرض أن يعــوض البنــك عــن أي نقــص مــن أموالــه الخاصــة،
ويقــر المقتــرض ويوافــق علــى أن البنــك يتمتــع بالحــق فــي تجديــد بوليصــة
التأميــن وخصــم أقســاط التأميــن مــن حســاب المقتــرض فــي حــال فشــل
المقتــرض فــي تجديــد بوليصــة التأميــن ،ويتعهــد المقتــرض أن يخطــر
البنــك وشــركة التأميــن علــى الفــور (وخــال  3أيــام بحــد أقصــى) فــي حــال
وقــوع أي حادثــة للســيارة.
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ال يحــق للمقـتـ ــرض فــي أي وقــت بــأن يتنــازل عــن الســيارة أو يبيعهــا أو ينقــل
ملكيتهــا أو يرهنهــا أو ينشــئ أي رهــن أو مصلحــة ضمــان عليهــا أو يتصــرف
فيهــا أو يؤجرهــا أو ينقــل ملكيتهــا أو ينقــل حقوقــه فيهــا (أو يوافــق علــى
ذلــك) أو يســمح بــأي طريقــة أخــرى بإجــراء ذلــك أو يخــرج الســيارة خــارج دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن البنــك
أو ًلا،
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وعلــى المقتــرض أن يحافــظ علــى الســيارة فــي حالــة جيــدة مــن حيــث الصيانة
واإلصــاح وأن يتحمــل جميــع الخســائر واألضــرار التــي تقــع للســيارة أ ًيــا كان
ســببها باســتثناء حــاالت األســتهالك باالســتعمال.
يجــب علــى المقتــرض أن يســمح للممثــل المعيــن مــن البنــك فــي أي وقــت
أن يدخــل إلــى مقــر المقتــرض أو الموقــع الــذي توجــد الســيارة لمعاينتهــا أو
إصالحهــا ونقلهــا علــى نفقــة المقتــرض.

5-5

أن يمنــح الممثــل المعيــن مــن البنــك الحــق (دونمــا أي إلــزام عليــه) أن يــؤدي
أي عـمـ ــل أو يفـ ــي بــأي الـتـ ــزام وارد فـ ــي الطـلـ ــب /االتفـاقـيـ ــة بخصـ ــوص
السـيـ ــارة أو بخصــوص صيانتهــا أو إصالحهــا أو التأميـ ــن عليهــا أو اســتالم
حيازتهــا أو اســتردادها أو قطرهــا أو بيعهــا فــي أي وقــت.

6-5

أن يســجل الســيارة علــى نفقــة المقتــرض وبإســم المقتــرض وأن يســلم
شــهادة التســجيل إلــى البنــك لإلحتفــاظ بهــا وتنفيــذ أي رهــن (أو أي ضمــان
آخــر حســب مــا يطلبــه البنــك) علــى الســيارة لصالــح البنــك وأن يســجل هــذا
الضمــان لــدى دائــرة المــرور فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

7-5

أن يدفــع ويســتوفي جميــع الغرامــات والعقوبــات أو الرســوم علــى الســيارة
وتســجيلها أو مواصلــة تســجيلها.

8-5

مناف لألخالق وأن
أن ال يستـخـ ــدم السـيـ ــارة في أي غـ ــرض غـيـ ــر قـانـونـ ــي أو
ٍ
ال يســتخدمها إال فــي االســتخدام العــادي المقصــود منهــا،

9-5

أن يمتثل ألي تعليمات يصدرها البنك بخصوص السيارة.

4-5

5.

5.1 obtain comprehensive insurance and continue to keep the Vehicle
insured at all times against all insurable risks at the Borrower’s
expense with such insurance company and upon such terms as the
Bank may, from time to time, approve or specify and not to do or
permit anything to be doe which may render such insurance void
or voidable. If the Borrower intends to make any claim in respect
of such insurance, he must first notify the Bank in writing within 24
hours of the occurrence of the circumstances giving rise to such
claim and providing such details as the Bank shall require. The Bank
shall be named as first loss payee (beneficiary) on the insurance
policy and shall be entitled to the benefit of any and all proceeds of
any insurance policy relating to the Vehicle. The Borrower agrees to
immediately pay over to the Bank all moneys received or recovered
from any such insurers, or otherwise, and until such payment is paid to
the Bank, will hold the same on trust for the Bank and if the Bank has
provided any finance to the Borrower in respect of such insurance(s),
the Bank shall be entitled to the benefit of any rebate or repayment
of premium(s) in respect of the same. If the proceeds received under
the insurance policy do not fully cover the liabilities of the Borrower
toward the Bank under this Agreement and the Borrower shall pay
such deficiency from his own resources. The borrower declares and
agrees that the Bank shall have the right to renew the insurance
policy and debit the premium on his account, if fails to renew it. The
Borrower undertakes to advise the Bank and the insurance company
immediately (maximum 3 days), of any accident to the Vehicle,
5.2 at any time, not to part with possession of the Vehicle or sell, assign,
transfer, mortgage, create a lien or any other security interest or
otherwise encumber or dispose of, lease or hire out the Vehicle or
transfer ownership thereof or any rights relating thereto (or agree to
do so) or otherwise permit any of the same or take the Vehicle out
of the United Arab Emirates except with the prior written consent of
the Bank,
5.3 to maintain the Vehicle in good repair and condition and be liable
for all loss and damage suffered by the Vehicle howsoever arising
except for normal wear and tear,
5.4 allow the Bank’s nominated representative at any time to enter
the Borrower’s premises or location where the Vehicle is situated in
order to inspect, repair and/or remove the Vehicle at the Borrower’s
expense.
5.5 to grant the Bank’s nominated representative the right (but not
the obligation) to perform any act or attend to any obligation
stated in the application/agreement relating to the Vehicle or to
its maintenance, repair or insurance or the taking of possession or
recovery or the towing or selling thereof at any time,
5.6 to register the Vehicle at the Borrower’s expense an in the
Borrower’s name an deliver the registration certificate to the Bank
and to continue to maintain the same and to effect a mortgage (or
other security as the Bank may require) over the Vehicle in the Bank’s
favour and to register such security with the applicable Traffic
Department in the United Arab Emirates.
5.7 to pay and discharge all fines or other penalties or charges in respect
of the Vehicle and its registration and/or the continuation of such
registration,
5.8 not to use the Vehicle for any illegal or immortal purpose and only to
use the Vehicle for its normal intended use,
5.9 to promptly comply with any instructions given by the Bank in
respect of the Vehicle.
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.6

Representations and Warranties

اإلقرارات والتعهدات

6.

1-6

يقــر المقتــرض بموجبــه أنــه يمتلــك القــدرة الماليــة لدفــع األقســاط الشــهرية
فــي تواريــخ إســتحقاقها،

6.1 The Borrower hereby declares that he is financially capable to pay
the monthly installments on their due dates.

2-6

ويقــر المقتــرض بموجبــه أنــه ســيتنازل إلــى البنــك عــن مكافــأة نهايــة
خدمتــه فــي موعــد اســتحقاقها فــي حــال عــدم ســداد جميــع األقســاط فــي
هــذا الوقــت .يتعهــد المقتــرض أن يطلــب مــن جهــة العمــل التــي يعمــل
لديهــا أن تتنــازل وتحــول مكافــأة نهايــة خدمتــة فــي موعــد اســتحقاقها إلــى
حســاب المقتــرض لــدى البنــك.

6.2 The Borrower hereby declares that he assigns to the Bank his end of
service benefits when due if all the installments have not been repaid
by then. The Borrower undertakes to request his employer for such
assignment and to transfer his end of service benefits when due to
his account with the Bank.

3-6

يتعهد المقترض أن يزود البنك بأي ضمان يطلبه البنك،

4-6

كمــا يتعهــد المقتــرض أن يرهــن الســيارة لصالــح البنــك إلــى حيــن ســداد
أخــر قســط باإلضافــة إلــى أي رســوم أو أتعــاب أو نفقــات تكــون مســتحقة
بموجــب هــذه االتفاقيــة.

6.4 The Borrower undertakes to mortgage the Vehicle in favor of the
Bank until the last installment is paid together with any fees, charges
and expenses due under this Agreement.

5-6

يجــب علــى المقتــرض أن يحافــظ علــى الســيارة فــي حالــة جيــدة وأن يجــري
جميــع الصيانــات المطلوبــة وأن يجــدد تســجيلها الســنوي وأن ال يســمح ألي
شــخص ال يحمــل رخصــة قيــادة ســارية أن يقــود الســيارة تحــت أي ظــرف مــن
الظــروف.

6.5 The Borrower shall maintain the Vehicle in good condition and
undertake all required maintenance and renew the annual
registration of the Vehicle and not permitted any person not holding
a valid driving license to drive the Vehicle under any circumstances.

6-6

يوافــق المقتــرض أنــه إذا لــم تكفــي عائــدات بيــع الســيارة المعــاد حيازتهــا لتغطية

6.3 The Borrower further undertakes to furnish the Bank with any other
security the Bank may demand.

6.6 The Borrower agrees that in the event the proceeds from the sale of
the repossessed Vehicle do not fully cover the outstanding liability
of the Borrower to the Bank under this Agreement, the Borrower is
responsible to cover the remaining outstanding amount including
all fees, charges and other expensed incurred by the Bank including
those on account of repossession and sale procedures.

كامــل اإللتزامــات الواقعــة علــى المقتــرض لصالــح البنــك بموجــب هــذه اإلتفاقيــة،
يكــون المقتــرض مســؤو ًلا عــن تغطيــة المبلــغ غيــر المســدد المتبقــي بمــا فــي
ذلــك جميــع الرســوم و األتعــاب و النفقــات التــي يتكبدهــا البنــك بمــا فيهــا تلــك
المدفوعــة بســبب إجــراءات إعــادة حيــازة الســيارة وبيعهــا.

.7

Event of Default

حدوث حاالت التقصير

7.

If any of the following events of default occurs, all the installments
together with any fees or charges shall be immediately due and payable
without notice or judgement and without prejudice to any other rights
which the Bank may have according to this Agreement or to the law:

إذا وقــع أي مــن حــاالت التقصيــر التاليــة ،تصبــح جميــع األقســاط باإلضافــة إلــى أي
رســوم أو أتعــاب واجبــة الدفــع مســتحقة علــى الفــور دون الحاجــة إلــى إشــعار أو حكــم
محكمــة ودون المســاس بــأي حقــوق أخــرى يتمتــع بهــا البنــك بموجــب هــذه اإلتفاقيــة
أو بموجــب القانــون.

7.1 If the Borrower’s salary is not transferred to the Bank, or if he fails
to pay any installment on its due date under this Agreement or any
other facility agreement with the Bank or any branch of the Bank.

1-7

فــي حــال عــدم تحويــل راتــب المقتــرض إلــى البنــك أو إذا لــم يدفــع المقتــرض
القســط فــي موعــد اســتحقاقه بموجــب هــذه اإلتفاقيــة أو أي إتفاقية تســهيل
أخــرى مبرمــة مــع البنــك أو أي مــن فــروع البنــك.

2-7

إذا لم يفي المقترض بإلتزاماته بموجب هذه اإلتفاقية.

3-7

إذا ثبت أن أي معلومـ ــات أو إقـ ــرار أو ضمـانـ ــة أو مستنـ ــد يسلمـ ــه المـقـترض
أو يــرد ذكــره فــي هــذه اإلتفاقيــة غيــر صحيــح.

7.3 If any information, representation, warranty or document delivered
or mentioned in this Agreement proves to have been incorrect.

4-7

إذا لــم يســدد المقتــرض ديونــه أو لــم يفــي بإلتزاماتــه الماليــة أو إذا لــم
يســتلم البنــك أي معلومــات بخصــوص أي ضائقــة ماليــة تقــع للمقتــرض.

5-7

إذا رفع أي شخص دعوى قضائية ضد المقترض.

7.4 If the Borrower fails to repay his debts or honour his financial
obligations or the Bank receives any information regarding the
financial misfortune of the Borrower

6-7

فــي حــال وجــود مــا يجعــل البنــك يعتقــد أن المقتــرض لــن يســتطيع الوفــاء
بإلتزاماتــه تجــاه البنــك.

7-7

في حال وقوع أي حادثة والتي تسبب خسارة كلية أو ضرر كبير للسيارة.

8-7

في حال وفاة المقترض أو إفالسه أو فقدانه لألهلية.

7.2 If the Borrower fails to perform any of his obligations under this
Agreement.

7.5 If any person starts legal action against the Borrower.
7.6 If there are reasons to believe that the Borrower may not honour his
obligations towards the bank.
7.7 If any accident causes a total loss or major damage to the Vehicle.
7.8 Death or insolvency or insanity of the Borrower.

إذا وقــع أي مــن هــذه األحــداث ،يتمتــع البنــك بالحــق فــي إتخــاذ جميــع التدابيــر لحمايــة
حقوقه.
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In any such event the Bank shall have the right to take all measures to
safeguard its rights.

General Conditions

شروط عامة

All the accounts of any kind or title and in any currency
opened in the name of the Borrower, or shall be opened in
the future with the Bank or any branch of the Bank, will be
considered as collateral securities, whereby the Bank shall
have the right of set off between any amount due to the Bank
and any Borrower’s assets held by the Bank or any branch of
the Bank for any reason and under any title whatsoever.

تعتبــر جميــع الحســابات أ ًيــا كان نوعهــا أو مســماها وبــأي عملــة كانــت
مــن تلــك المفتوحــة بإســم المقتــرض أو التــي ســوف تُفتــح بإســمه فــي
المســتقبل لــدى البنــك أو لــدي أي فــرع مــن فــروع البنــك بمثابــة ضمانــات
إضافيــة يتمتــع بموجبهــا البنــك بالحــق فــي تســوية أي مبالــغ مســتحقة إلــى
البنــك بيــن هــذه الحســابات أو مــن خــال أي أصــول مملوكــة للمقتــرض مــن
تلــك التــي يحتفــظ بهــا البنــك أو يحتفــظ بهــا أي فــرع مــن فروعــه ألي ســبب
مــن األســباب وتحــت أي مســمى مــن المســميات.
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8.

8.1

2-8

إذا كان أي قســط مســتحق الدفــع فــي أي يــوم ليــس يــوم عمــل ،عندئــذ تُقــدم
الدفعــة فــي يــوم العمــل التالــي.

3-8

وتعتبــر ســجالت البنــك ودفاتــره الدليــل الوحيــد بخصــوص كل مــا يتعلــق
بالقــرض ويتنــازل المقتــرض بموجــب هــذا عــن أي حــق للطعــن فــي صحــة
هــذه الســجالت والدفاتــر.

4-8

ال يجــوز تفســير أي تأخيــر أو ســهو مــن البنــك فــي ممارســة أي حــق بموجــب
هــذه اإلتفاقيــة أو إنفــاذه علــى أنــه تنــازل أو تســاهل مــن البنــك بخصــوص
هــذا الحــق أو أنــه تنــازل منــه عــن تطبيــق أي مــن الشــروط واألحــكام الــواردة
فــي هــذه اإلتفاقيــة.

5-8

فــي حــال رفــع أي إجــراءات قانونيــة مــن البنــك ضــد المقتــرض إلســترداد
األمــوال المقدمــة مــن البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة ،يتحمــل المقتــرض
جميـــع التكـالـيـــف واألتعـــاب والرســوم المدفوعــة فــي هــذا الصــدد.

6-8

ُيرجــى العلــم أنــه ال يمكــن تأجيــل أي قســط إال بموجــب موافقــة خطيــة مــن
البنــك ،كمــا أن أي تأجيــل يخضــع لرســوم يحددهــا البنــك فــي وقــت التأجيــل
وفــق تقديــره المنفــرد.

7-8

إذا إســتحوذ البنــك علــى الســيارة ،يلتــزم المقتــرض بتســديد جميــع الرســوم
والتكاليــف والنفقــات التــي يتكبدهــا البنــك فــي ســبيل اإلســتحواذ علــى
الســيارة أو إصالحهــا (إن وجــد).

8-8

يفــوض المقتــرض البنــك دون شــرط وبشــكل ال رجعــة فيــه أن يبيــع أو يســيل
مناســبا  -جميــع الضمانــات التــي يحتفــظ بهــا
 حســب مــا يــراه البنــكً
البنــك فــي ســبيل تســديد أي مــن المبالــغ ســالفة الذكــر .ويبقــى المقتــرض
مســؤو ًلا أمــام البنــك عــن أي نقــص فــي هــذه األمــوال.

9-8

يوافــق المقتــرض أن أي قيمــة بنــد يقيــده البنــك فــي حســاب (حســابات)
المقتــرض بمــا فــي ذلــك مبالــغ البنــود المســحوبة والمســتحقة الدفــع لــدى
البنــك تخضــع للموافقــة فــي الســياق العــادي لألعمــال .وإلــى حيــن مخالصــة
هــذه البنــود ،يتمتــع البنــك بالحــق فــي اســتبعاد قيمــة البنــود المقيــدة فــي
الحســاب (الحســابات) ألغــراض حســاب الفائــدة.

If an installment is payable on a day which is not a working
day, then the payment shall be made on the following
working day.

8.2

The Bank’s books and records shall be sole evidence of all
matters related to the Loan and the Borrower waives any
right to challenge the correctness of these records.

8.3

No delay or omission on the part of the Bank in exercising or
enforcing any right hereunder shall be construed as a waiver
of, or impair any such right or a waiver to exercise any of the
terms and conditions of this Agreement.

8.4

In the event of any legal proceedings having to be instituted
by the Bank against the Borrower for recovery of money
under this Agreement, all costs, fees and charges relative
thereto shall be on the account of the Borrower.
Any deferment of installments shall be conditional on the
Bank’s written approval. Such deferment shall be subject to
fees to be fixed by the Bank at the time at its sole discretion.

8.5

8.6

In the event that the Bank takes possession of the Vehicle,
the Borrower shall reimburse all charges, costs and expenses
incurred by the Bank for possession and repairing, if any.

8.7

The Borrower hereby irrevocably and unconditionally
authorizes the Bank to sell or realise as it sees fit any and
all securities held by it in order to repay the aforesaid sums.
The Borrower shall remain responsible to the Bank for any
deficiency.

8.8

The Borrower agrees that any item credited by the Bank to
the Borrower’s account(s) including items drawn payable
at the Bank are subject to clearance in the ordinary course.
Until such items are cleared, the Bank is entitled to exclude
the value of items so credited for the purpose of calculating
the interest.

8.9

8.10 The Borrower undertakes to check all notifications received
from the Bank of amounts owing to the Bank. If within one
month of the date of dispatch of a notification of balance to
the Borrower’s address as it appears in the records of the
Bank no objection has been received from the Borrower,
then the balance shown therein will be considered, correct
and the fact that no communication has been received from
the Borrower will, subject to manifest error on the part of
the Bank, be confirmation of the correctness of the Account
and the Borrower may not thereafter raise any objection in
respect of any such notification of balance. The Borrower
acknowledges that should the Borrower not receive a
notification he will demand a statement of balance from the
Bank. It will be the entire responsibility of the Borrower to
demand a statement of balance from the Bank.

 10-8يتعهــد المقتــرض أن يراجــع جميــع اإلشــعارات التــي يتلقاهــا مــن البنــك
بخصــوص المبالــغ المســتحقة لصالــح البنــك ،وإذا لــم يســتلم البنــك أي
اعتــراض مــن المقتــرض ،خــال شهـ ــر واحـ ــد مــن تاريـ ــخ إرسـ ــال اإلخطـ ــار إلـ ــى
عنوان المقـتـ ــرض المـ ــدون فـي سجـالت البنـك بخصـوص الرصـيـد ،عنـدئـذ
صحيحــا ،ويعتبــر عــدم إســتالم أي
يعتبـــر الـرصيـــد المبيــن فــي اإلخطــار
ً
مراســلة مــن المقتــرض بمثابــة تأكيــد علــى صحــة المبلــغ إال فــي حــال وجــود
خطــأ واضــح مــن جانــب البنــك ،وال يجــوز للمقتــرض بعــد ذلــك أن يعتــرض
علــى اإلخطــار بالرصيــد .ويقــر المقتــرض أنــه فــي حــال عــدم إســتالمه ألي
إشــعار ،فإنــه ســوف يطلــب كشــف حســاب مــن البنــك بخصــوص الرصيــد،
ويتحمــل المقتــرض كامــل المســؤولية عــن طلــب كشــف حســاب بالرصيــد
مــن البنــك.
 11-8يقــر المقتـــرض بموجــب هــذا أن ســجالت البنــك ودفاتــره تعتبــر الدليــل
الوحيــد والكامــل بخصــوص المبلــغ المســتحق أو الــذي يلتــزم المقتــرض
بســداده بخصــوص القــرض وأن المقتــرض يتنــازل علــى وجــه التحديــد عــن أي
حــق فــي الطعــن فــي صحة هذه الســجالت باستثنـ ــاء مـ ــا يـ ــرد في الـبـنـ ــد 9
أدنــاه.

8.11 The Borrower hereby acknowledges and concedes that the
Banks books and accounts shall be the sole and conclusive
evidence of the sum due or which the Borrower is bound to
pay in respect of the Loan and the Borrower also specifically
waives any right to challenge the correctness of these
records except as set out in Clause 9 below.
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 12-8يـدفـ ــع المقتـ ــرض الدفعـ ــات إلـ ــى البنك بـ ــدون أي مقـ ــاصة أو مطالبة مقابلة
مجبــرا بموجــب
أو إســتقطاع أو إشــتراط مــن أي نــوع إال إذا كان المقتــرض
ً
القانــون أن يطبــق مثــل هــذه االســتقطاعات ،ففــي هــذه الحــال يتــم زيــادة
المبلــغ واجــب الدفــع بذمــة المقتــرض بحيــث يقبــض البنــك نفــس المبلــغ
الــذي كان ســيقبضه لــو لــم ُيطبــق هــذا االســتقطاع.

8.12 Payments by the Borrower shall be made to the Bank without
any set-off, counter-claim, withholding or condition of any
kind except that if the Borrower is compelled by law to make
such withholding, the sum payable by the Borrower shall be
increased so that the amount actually received by the Bank
is the amount it would have received if there has been no
withholding.

 13-8ال يعتبــر أي تقاعــس أو ســهو مــن البنــك أو تأخيــر منــه فــي ممارســة أي حــق
أو ســبيل لمعالجــة الضــرر منصــوص عليــه بموجــب هــذه االتفاقيــة تنــازل مــن
البنــك عــن هــذا الحــق أو الســبيل ،مــع العلــم أن الحقــوق و ســبل معالجــة
الضــرر المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة لصالــح البنــك تعتبــر تراكميــة
و ليســت محصــورة فــي أي طــرق أخــرى لمعالجــة الضــرر أو حقــوق يتمتــع بهــا
البنــك.

8.13 No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part
of the Bank of any right or remedy hereunder shall operate as
a waiver thereof. The rights and remedies of the Bank herein
provided are cumulative and not exclusive of any other rights
or remedies it may have.
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 14-8يقيــم المقتــرض فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإذا نشــب أي نــزاع
بخصــوص إتفاقيــة قــرض الســيارة هــذه ،يوافــق المقتــرض أن تخضــع إتفاقيــة
قــرض الســيارة هــذه للقوانيــن واللوائــح الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .وإذا قــرر المقتــرض مغــادرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
يتعهــد المقتــرض بإبــاغ البنــك قبــل شــهر واحــد علــى األقــل وأن يدفــع
رصيــد القــرض غيــر المســدد قبــل مغــادرة الدولــة.

8.14 The Borrower resides in United Arab Emirates and in the
case of any dispute regarding this Auto Loan Agreement the
Borrower agrees that this Auto Loan Agreement shall be
subject to and governed by the laws and regulations in force
in the United Arab Emirates. Should the Borrower leave the
United Arab Emirates, the Borrower undertakes to inform
the Bank at least one month in advance and to repay the
balance of the Loan outstanding before so leaving.

 15-8يكــون قــد وقــع المقتــرض وأصــدر بالفعــل الشــيك غيــر المــؤرخ بخصــوص
كامــل مبلــغ التســهيل باإلضافــة إلــى ( ....يحــدد المبلــغ حســب لوائــح البنــك
المركــزي الســارية فــي هــذا الصــدد) .يفــوض المقتــرض البنــك بموجــب هــذا
أن يــدون التاريــخ علــى هــذا الشــيك وأن يقدمــه للدفــع فــي حــال وقــوع أي
تقصيــر مــن المقتــرض فــي ســداد أي قســط ،وفــي هــذه الظــروف يصبــح
كامــل المبلــغ غيــر المســدد بمــا فــي ذلــك أي فائــدة تأخيــر أو أي رســوم أخــرى
مســتحقة وواجبــة الســداد .ويجــوز للبنــك أن يطلــب مــن المقتــرض إذا لــزم
األمــر أن يســتبدل الشــيك غيــر المــؤرخ وعلــى المقتــرض أن يوافــق علــى
تقديــم شــيك بديــل(( .يفهــم المقتــرض أن البنــك ســوف يتلــف هــذا الشــيك
مــرض مــا لــم
فــي الســياق العــادي لألعمــال عقــب تســوية القــرض بشــكل
ٍ
يطلــب المقتــرض ،علــى وجــه الخصــوص ،إســترداد الشــيك قبــل  7أيــام مــن
تســوية القــرض.

8.15 The Undated Cheque is already executed and signed by the
Borrower for the total facility amount plus the (insert the
amount in adherence with CB regulations in this regard. The
Borrower authorises the Bank to insert the date on the said
cheque and present for payment upon default by the Borrower
in paying of any instalment. In such circumstances the whole
amount outstanding including any default interest and other
charges will become due and payable. As and when required, the
Bank may request the Borrower to replace the Undated Cheque
and the Borrower agrees to provide the same. (The Borrower
understands that this cheque would in the ordinary course be
destroyed by the Bank on satisfactory settlement of the Loan
unless specifically requested by the Borrower 7 days before the
settlement of the Loan to be returned to the Borrower).
The Borrower hereby acknowledges that he has read this, Auto
Loan Agreement and that he understands and agrees to the
obligations, liabilities and rights hereunder whether set out in
English / Arabic.

 16-8يقــر المقـــترض بموجــب هــذا أنــه قــد قــرأ إتفاقيــة قــرض الســيارة هــذه
ويفهــم ويوافــق علــى اإللتزامــات والمســؤوليات والحقــوق الــواردة فيهــا
ســواء كانــت باللغــة العربيــة أو باللغــة اإلنجليزيــة.
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Prepayment

الدفعة المقدمة

Rights of Set Off

حقوق المقاصة

Jurisdiction

اإلختصاص القضائي

11.

This Agreement shall be governed, by and construed and interpreted in
accordance with the laws of the United Arab Emirates. The courts of
Sharjah shall have non-exclusive jurisdiction over any dispute arising in
connection with this Agreement.

ُفســر
تخضــع هــذه اإلتفاقيــة للقوانيــن الســارية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة وت ّ
وفقً ــا لهــا .وتتمتــع محاكــم الشــارقة باختصــاص غيــر حصــري للنظــر فــي أي نــزاع
ينشــأ عــن هــذه االتفاقيــة أو فيمــا يتعلــق بهــا.
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10.

The Bank may, in addition to its rights as bankers, at any time and
without notice to the Borrower combine or consolidate all or any of the
amounts (in whatever currency) now or hereafter standing to the credit
of any of the Borrower’s accounts against all sums due hereunder or any
other of the Borrower’s obligations to the Bank whether such liabilities
are actual or contingent, primary or collateral and several joint.

يجــوز للبنــك ،بصفتــه جهــة بنكيــة ،وفــي أي وقــت ودون الحاجــة إلــى إرســال إخطــار
إلــى المقتــرض أن يجمــع أو يضــم جميــع المبالــغ (بــأي عملــة كانــت) أو أي منهــا مــن
تلــك التــي تكــون مقيــدة فــي أي مــن حســابات المقتــرض مقابــل جميــع المبالــغ التــي
تكــون مســتحقة بموجــب هــذه اإلتفاقيــة أو مقابــل أي التــزام آخــر علــى المقتــرض
لصالــح البنــك ســواء كانــت هــذه اإللتزامــات محتملــة أو فعليــة أو أساســية أو إضافيــة
أو فرديــة أو جماعيــة.
.11

9.

Early settlement of the Loan by the Borrower is subject to an early
settlement charge as applicable at the date of settlement.
The Borrower agrees to pay prepayment fee on the outstanding Loan
amount if he/she partially or fully settles the Loan earlier than the
repayment period agreed at the time of granting the Loan, wherever
applicable at the prevailing rates determined by the Bank. Details
of current charges will be available on request at any of the Bank’s
branches in the UAE.

يخضــع الســداد المبكــر للقــرض مــن قبــل المقتــرض للتســوية المبكــرة للرســوم
علــى النحــو الســاري فــي تاريــخ التســوية.
يوافــق المقتــرض أن يدفــع رســم دفعــة مقدمــة عــن مبلــغ القــرض غيــر المســدد
فــي حــال تســوية المقتــرض للقــرض بشــكل جزئــي أو كلــي فــي تاريــخ مبكــر قبــل
فتــرة التســديد المتفــق عليهــا فــي وقــت منــح القــرض وفــق األســعار الســائدة التــي
يحددهــا البنــك .يوفــر البنــك تفاصيــل الرســوم الحاليــة ،بنــاء علــى طلــب المقتــرض،
فــي فــروع البنــك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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8.16

Facsimile / Telephone Instructions

إرسال التعليمات بالفاكس أو الهاتف

12.

UAB AHLAN-AL /V1.0 SEP 2021

The Bank has the sole discretion to act or respond to instructions
received by fax or telephone unless there are written instructions to
the contrary.

يتمتــع البنــك بالســلطة التقديريــة المطلقــة للتصــرف وفــق أي تعليمــات يتلقاهــا
البنــك عبــر الفاكــس أو الهاتــف إال فــي حــال وجــود تعليمــات خطيــة بغيــر ذلــك.
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Notice

اإلخطار

All notices and correspondence between the parties herein (the Bank
and the Borrower) shall be valid and binding when hand delivered
or sent by registered mail to the address of the intended recipient
specified on the front page of this Agreement or as notified from time
to time in writing.

تكــون جميــع اإلخطــارات والمراســات المتبادلــة بيــن الطرفيــن بموجــب هــذه اإلتفاقيــة
(وهمــا البنــك والمقتــرض) صحيحــة و ملزمــة فــي حــال تســليمها أو إرســالها بالبريــد
المســجل إلــى عنــوان المرســل إليــه المعنــي المحــدد فــي الصفحــة األولــى مــن هــذه
اإلتفاقيــة أو حســب مــا يخطــر بــه الطرفــان بعضهمــا بعــض مــن وقــت آلخــر.

.14

Validity of Agreement

14.

This Agreement shall be in effect and binding upon the Borrower
and the Bank and their heirs/successors/assignees from the
date it is signed and will remain in force until full and final
settlement of the Loan. Notwithstanding that any provision of
this application/agreement shall continue in full force and effect.

14.1

سريان اإلتفاقية

 1-14تســري هــذه اإلتفاقيــة وهــي ملزمــة علــى المقتــرض والبنــك وورثتهمــا
وخلفائهمــا والمتنــازل إليهــم التابعيــن لهمــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ توقيعهــا
وتبقــى ســارية ونافــذة إلــى حيــن تســوية القــرض بشــكل كامــل ونهائــي،
وتبقــى ســارية ونافــذة بشــكل تــام بغــض النظــر عــن أي حكــم آخــر يــرد فــي
الطلــب أو اإلتفاقيــة.

14.2 The Bank may at any time, transfer or assign any of its rights,
benefits and/or obligations under this Agreement. Without the
prior consent of the Borrower.

 2-14يـجـ ــوز للبنـ ــك أن يتنـازل ،فـ ــي أي وقـت ،أو يحـول أي مـن حقـوق أو مصـالحه
أو التزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة بــدون الحاجــة إلــى
الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن المقتــرض.

التاريخ

Customer’s Signature:

Date

Bank Use Only

إلستخدام البنك فقط
التاريخ

13.

Date:

رمز الفرع

توقيع الموظف مقدم الطلب

Staff Signature:

تقديم (إسم الموظف ورقمه الوظيفي)

توقيع مدير الفرع  /مدير فريق المبيعات

BM/TLSignature:

إعتماد (إسم ورمز مدير الفرع  /مدير فريق المبيعات)
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Branch Code
Submitted By (Staff ID and Name):

Recommended By (BM/TL ID and Name):

LETTER OF UNDERTAKING FOR AUTO LOAN

خطاب تعهد بخصوص قرض السيارة

Date

التاريخ

Reference No.

رقم المرجع

M/s.

/السادة

Subject: Your Proforma Invoice No.

 رقم فاتورتك األولية:الموضوع

Dear Sirs,

،تحية طيبة وبعد

We hereby undertake to pay you the amount due mentioned hereunder subject
to completion of the following:
Registration of the below mentioned Vehicle with mortgage in favour of United Arab Bank.
Insurance cover to be taken on the Vehicle for the specified period

:نتعهد بموجب هذا أن ندفع لكم المبلغ المستحق المذكور أدناه بشرط إنجاز ما يلي
.تسجيل السيارة المذكورة أدناه بموجب رهن لصالح البنك العربي المتحد
عمل بوليصة تأمين على السيارة عن الفترة المحددة حسب اإلتفاقية

and United Arab Bank to be the first beneficiary.

.وتسمية البنك العربي المتحد كمستفيد أول من البوليصة

Delivery of the Vehicle to be made to our customer named below or his authorized representative.

.تسليم السيارة إلى عملينا المسمى أدناه أو ممثله المفوض

Customer Name

إسم العميل

Driving License No.

رقم رخصة القيادة

Vehicle Make

نوع السيارة

Vehicle Model

طراز السيارة

Vehicle Colour

لون السيارة

Country of Origin

بلد المنشأ

Year of Manufacture

سنة الصنع
رقم المحرك

Engine No.

رقم الشاصي

Chassis No.

) قيمة السيارة (بالدرهم اإلماراتي/ تكاليف السيارة

Cost of the Vehicle/ Vehicle Valuation (AED)

)الدفعة المقدمة (بالدرهم اإلماراتي

Down Payment (AED)
Amount Due in Figure (AED)

)المبلغ المستحق باألرقام (بالدرهم اإلماراتي

Amount Due in Words (AED)

:)المبلغ المستحق باألحرف (بالدرهم اإلماراتي

This undertaking is valid for a period of _____ _____ Days from the date it is issued.

.يسري هذا التعهد لفترة قوامها يومًا اعتبارًا من تاريخ إصداره

For United Arab Bank (Authorised Signatory)

Date

)لصالح البنك العربي المتحد (المفوض بالتوقيع

ACKNOWLEDGEMENT OF VEHICLE DELIVERY

التاريخ

إقرار تسليم السيارة

. ممثله المخول في حالة جيدة/ُسلمت السيارة المذكورة أعاله إلى العميل

المفوض بالتوقيع عن التاجر

Dealer’s (Authorised Signatory)

التاريخ

Date

توقيع المفوض بالتوقيع عن العميل

Customer’s /Authorised Representative Signature

)(يرجى تعبئة هذا النموذج وإعادة إرساله مشفوعًا بأصل خطاب التعهد بالكامل إلى البنك العربي المتحد لغرض الدفع

(Please fill the above and return with the original Letter of Undertaking in full to the Bank for payment)
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The above mentioned vehicle has been delivered to the customer/authorised representative in good condition.

