
Customer Details تفاصيل العميل

Account Title اسم الحساب CIF No. رقم ملف المعلومات

Account Number                  رقم الحساب Registered Mobile Number : 
رقم الهاتف المحمول المسجل

نموذج طلب تمويل مرابحة شراء سيارة 
 MURABAHA AUTO FINANCE APPLICATION FORM 

Vehicle Specification مواصفات السيارة

Vehicle Make بلد صنع السيارة  Model الطراز 

Year of Manufacture              سنة الصنع Country of Origin      بلد المنشأ

Engine No. رقم المحرك Chassis No.               رقم الهيكل

Emirates of Registration   بلد التسجيل Registration No.    رقم التسجيل

Colour of License Plate لون لوحة الترخيص Color of Vehicle        لون السيارة

Dealer/ Seller Name   اسم التاجر/ البائع

Address العنوان 

Telephone No. رقم الهاتف  Fax No. رقم الفاكس 

Finance Details تفاصيل التمويل

Cost of Vehicle / Vehicle Valuation (AED)   تكاليف السيارة/ تقييم السيارة  بالدرهم اإلماراتي

Insurance Premium (If Applicable) (AED)       قسط التأمين  حيثما ينطبق - بالدرهم اإلماراتي   

Total Cost of Vehicle (AED) إجمالي تكاليف السيارة بالدرهم اإلماراتي 

Down Payment / Trade In Amount (AED)    ( الدفعة المقدمة / مبلغ التجارة )بالدرهم اإلماراتي

Finance Request (AED) طلب تمويل )بالدرهم اإلماراتي) 

Processing Fee (payable upfront) تكاليف إجراء التمويل )تكون واجبة الدفعة مقدًما)  Rate     السعر Amount     المبلغ

First Installment Date* تاريخ القسط األول *

Installment Amount (AED)**  مبلغ القسط ) بالدرهم اإلماراتي)**

Repayment Period (no. of months) فترة السداد )عدد األشهر) 

Rate of Profit معدل الربح 

• I authorize the Bank to debit my account for applicable fee and charges as 
mentioned above.

• *Monthly Installment date should not exceed more than 5 days from the date 
of your salary.

• Fee & charges (Optional/Free) are applicable in accordance with Retail Banking 
Schedule of Charges, which is available on UAB website (www.uab.ae).

• **Please note that First installment amounts may vary depending on the start 
of 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 the UAB account in monthly 
installment date or in the next banking day if the installment date fall on 
weekend. 

أفوض البنك العربي المتحد بخصم كل المصاريف الخاصة بالتمويل من حسابي  
كما هو مبين أعاله 

*تاريخ القسط الشهري لن يتجاوز أكثر من 5 أيام بعد تاريخ الراتب . 
تطبق الرسوم و المصاريف إن وجدت ) اختيارية / مجانية ) وفقًا لجدول رسوم  

الخدمات المصرفية، والتي يمكن االطالع عليها من خالل موقع االنترنت للبنك 
(www.uab.ae( العربي المتحد

**يرجى العلم أن قيمة القسط األول ربما تتغير تبعا لتاريخ القسط األول.  
**سوف يعلق مبلغ القسط الشهري قبل 3 أيام من تاريخ استحقاقه ثم يخصم  

من الحساب 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 .

I would like to receive updates about United Arab Bank's product and services, promotions and offers on my registered contact 
details.

أود أن أستقبل تحديثات حول منتجات و خدمات و عروض البنك العربي المتحد على رقم الهاتف المحمول الخاص بي و المسجل لدى البنك. 
           Yes   نعم No  ال
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Date: التاريخ:

%



Guarantor Declaration:
I hereby guarantee the full and timely performance by the Applicant of all its obligations under this Auto Finance Application Form and Finance Agreement 
and undertake to directly pay the bank forth with upon first demand the full amount outstanding at any time from the applicant to the Bank’s including 
without limitation profit, fees, charges and cost (including legal cost).

إقرار الضامن:
 أضمـن بموجـب نمـوذج طلـب تمويل السـيارة أن يـؤدي مقـدم الطلـب جميـع التزاماتـه بموجبـه بشـكل تـام وفـي الوقـت المناسـب وأتعهـد أن أدفـع مباشـرة إلـى البنـك وعنـد أول طلـب كامـل 

المبلـغ غيـر المسـدد فـي أي وقـت بذمـة مقـدم الطلـب بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر الربح والرسـوم واألتعاب والتكاليـف )بمـا فـي ذلـك التكاليـف القانونيـة).

Guarantor's Signature & Date                                                     توقيع الضامن و التاريخ
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Guarantor Information (if Applicable) بيانات الضامن ( حيثما ينطبق)

Customer Name (as per Passport) (Please leave a space between names)  إسم العميل )كما هو مثبت في جواز السفر) )يرجى ترك مسافة واحدة بين كل إسم)

Passport No.                      رقم جواز السفر Issue Date                 تاريخ اإلصدار 

Place of Issue       مكان إصدار جواز السفر Expiry Date              تاريخ االنتهاء 

Visa Number                             رقم اإلقامة Expiry Date              تاريخ االنتهاء 

EIDA Card No. رقم بطاقة الهوية اإلماراتية  Expiry Date              تاريخ االنتهاء 

Mobile No.                  رقم الهاتف المتحرك Nationality                      الجنسية

UAE Residence Address
عنوان اإلقامة في اإلمارات العربية  المتحدة 

Account No.                           رقم الحساب          Gross Salary            الراتب الكلي    



03/09

Customer’s Declaration إقرار العميل

CUSTOMER DECLARATION BY EACH ACCOUNT HOLDER APPLYING BELOW:
I irrevocably and unconditionally declare and agree that.

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

. 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).

. 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. 

. 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.

. 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; 

. 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 profit and any other charges incurred by the bank in 
connection with granting or recovery of the Finance. 

. 7 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;

. 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;  

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

. 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; 

. 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; 

. 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. 

. 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).

إقرار العميل )لكل صاحب حساب) بالشروط واألحكام المدرجة ادناه  أقر بشكل نهائي ودون أي 
شرط وأوافق على ما يلي: 

أن جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب صحيحة وحديثة ودقيقة  وكاملة.    . 1
يجوز للبنك وشركاته الفرعية وشركاته التابعة ووكالئه ومقدم الخدمات  من الغير وأي طرف    . 2
يراه البنك مناسبًا أن يتحقق من صالحية جميع أو أي  من هذه المعلومات من خ ال أي مصادر 
أخرى حسب ما يراه البنك مناسبًا  بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي وكالة تصنيف 

إئتماني إتحادية  أو في أي إمارة أو وكالة خارجية )مثل شركة اإلتحاد للمعلومات االئتمانية  أو أي 
شركة بديلة). 

أفوض البنك العربي المتحد أن يطلب )في أي وقت) أي تصنيف ائتماني  أو كشوف حسابات    . 3
أو غير ذلك من المعلومات من أي جهة عمل أعمل  لديها أو مؤسسة مالية أو جهة تنظيمية 
أو وكالة تصنيف إئتماني )بما  في ذلك شركة اإلتحاد للمعلومات االئتمانية أو البنك المركزي) 

أو أي مصدر  معلومات آخر يختاره البنك العربي المتحد )والتي تعتبر كل منها  سلطة تحقق) 
من أجل تقييم محفظتي االئتمانية و تاريخي  و قدرتي على الوفاء بالتزاماتي المالية و أقر أنه 

يجوز للبنك العربي  المتحد أن يعتمد على هذه المعلومات وال يتحمل البنك أي مسؤولية 
عن  خطأ أو نقص أو عدم دقة هذه المعلومات. باإلضافة إلى اإلقرار السابق،  فإني أوافق - 
بخصوص الدخول إلى كشوف الحساب - بشكل نهائي  وبدون شرط أن أوقع أي نموذج 

يقدمه لي البنك العربي المتحد سواء في  شكل مرفق لنموذج الطلب هذا أو بأي طريقة 
أخرى. 

يجوز للبنك العربي المتحد أن يشارك تلك المعلومات التي يحتفظ بها  بشأني مع أي جهات    . 4
تنظيمية أو سلطات أو أي طرف ثالث حسب ما يراه  البنك مناسبًا وفق القوانين واللوائح 

السارية وألي غرض بما في ذلك  على سبيل المثال ال الحصر هيئات التصنيف االئتماني 
ومكافحة غسيل  األموال واإلمتثال للعقوبات المفروضة على الدول وقانون اإلمتثال لحساب  

الضرائب األجنبية “فاتكا” )أو غيرها من السلطات الضريبية) أو لمنع  اإلحتيال وكشفه. 
لقد قرأت بعناية وتلقيت شرح كامل للشروط واألحكام الخاصة بالبنك  العربي المتحد وملحق    . 5

الرسوم واإلتفاقية المتاحة بخصوص فتح  الحساب والمعلومات التنظيمية والتموي ات 
الشخصية وبطاقات االئتمان  وغيرها من منتجات البنك أو خدماته التي أقدم الطلب بشأنها )
سواء  في شكل نسخة ورقية والتي أحصل عليها من أي فرع أو في شكل نسخة  إلكترونية 

أحملها أو تكون منشورة على موقع البنك اإللكتروني  أوافق أن أتصفح موقع البنك العربي 
المتحد اإللكتروني ،www.uab.ae  بشكل دوري لإلط اع على آخر التحديثات والتعديات. 

أتنازل للبنك العربي المتحد بموجب هذا اإلقرار عن راتبي الشهري  ومكافأة نهاية خدمتي    . 6
وأي مستحقات أخرى مقابل تسوية إلتزاماتي، كما  أؤكد مرة أخرى أن هذه التعليمات نهائية 

و سوف تبقى سارية إلى حين  تسوية إلتزاماتي وجميع المبالغ بالكامل بما في ذلك الربح وأي 
رسوم  يتكبدها البنك في سبيل منحي التمويل أو إسترداده. 

أفهم تمام ما أوقع عليه والتبعات المالية أو غير المالية المحتملة  بخصوص مسؤولياتي عن    . 7
التعامل البنكي مع البنك وإستخدام واحد  أو أكثر من منتجاته وخدماته. 

سوف أزود البنك العربي المتحد بالمعلومات الشخصية المحدثة وغيرها  من المعلومات التي    . 8
يطلبها البنك لمواصلة تقديم منتجاته وخدماته  خ ال وقت معقول وعقب حدوث أي تغيير 

في أي من هذه المعلومات أو إذا  أصبحت غير صحيحة أو غير محدثة أو غير دقيقة أو ناقصة. 
أفهم أنه يجوز للبنك العربي المتحد أن يرفض الطلب بشكل كلي  أو جزئي دون إبداء أسباب    . 9

وأقر بموجبه أنه ليس لي أي حق قانوني تجاه  البنك في هذا الصدد. 
يتمتع البنك العربي المتحد بالحق في تغيير أي من شروطه وأحكامه  العامة من وقت آلخر و    . 10

أوافق على اإللتزام بأي من هذه التغييرات. 
يعتبر إستمراري في إستخدام منتجات البنك العربي المتحد أو خدماته  بعد تاريخ سريان أي    . 11
تغيير في الشروط واألحكام العامة الخاصة بالبنك  بمثابة قبول مني لهذا التغيير وال يجوز 
لي أن أعترض، خ ال أي نزاع،  أو أتذرع بأني غير ملزم بهذا التغيير بحجة عدم توقيعي على 

الشروط  واألحكام العامة الخاصة بالبنك بصيغتها البديلة أو المعدلة أو التكميلية  أو حسب 
المحذوف منها من وقت آلخر. 

يحق للبنك العربي المتحد أن ُيغلق أحد حساباتي أو جميعها وأن ينهي  أي منتجات أو    . 12
خدمات أخرى إذا ُثبت فيما بعد أن أي من المعلومات المقدمة  مني غير صحيحة أو غير محدثة 

أو غير دقيقة أو ناقصة أو مضللة أو أن  هذا الحساب يستخدم ألغراض غير قانونية أو ألي 
سبب آخر يراه البنك  معقوالً وفق تقديره المنفرد. 

13 .  صدرت األحكام والشروط العامة الخاصة بالبنك وملحق الرسوم وأي  إتفاقيات أو أي نسخة 
إلكترونية منشورة على موقع البنك اإللكتروني  باللغة العربية واللغة اإلنجليزية وفي حال 
وجود أي نزاع أمام المحاكم  أو أي سلطات مختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في 

حال وجود  أي تضارب بين النصين، يعتد بالنص المحرر باللغة العربية حتى لو أن  الطرف اآلخر 
ال يجيد اللغة العربية تحدثا أو كتابة.

Customer’s Signature & Date                                                      توقيع العميل و التاريخ
 

In all situations and at any point of time during the Customer’s relationship with the Bank, the Customer shall be solely responsible for all consequences 
that may result due to the Customer’s failure to meet the Bank’s requirements, and/or non-compliance or breach of the relevant terms and conditions 
under any of the Bank’s products/services. The consequences may vary depending on the nature and type of Bank’s product/service that the customer 
subscribes to. The Bank shall in no event bear responsibility for any claims, proceedings, damages or losses caused by such act nor for indemnification to 
the Customer or third party in this regard.
في جميع المواقف و في أي وقت أثناء عالقة العميل بالبنك، يكون العميل وحده مسؤوالً عن كافة العواقب الناجمة عن فشله في تلبية متطلبات البنك و/أو عدم امتثاله أو خرقه ألية شروط 

أو أحكام ذات صلة بخدمات أو تسهيالت قد طلبها العميل من البنك قد تختلف العواقب تبعًا لطبيعة و نوع منتج / خدمة البنك التي يشترك بها العميل . ال يتحمل البنك بأي حال من 
األحوال المسؤولية عن أي مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو خسائر ناجمة عن هذ1 الفعل و ال عن تعويض العميل أو تعويض الغير بهذا الصدد. 
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Auto Finance Agreement / Terms And Conditions إتفاقية وشروط وأحكام تمويل السيارة

 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 “Customer”).

 Customer name and details as appear in Murabaha Finance Application 
(hereinafter referred to as the “Customer”),

 Now, therefore, the Parties have agreed as follows.-
Recitals
 Whereas the second party provided the first party with a request to purchase 

a vehicle as per the car finance proposal, whereas the first party had accepted 
the said proposal according to the Murabaha concept. Therefore, the first 
party had purchased the Car included in the aforesaid car finance proposal.

 Accordingly, the parties, being of full legal capacity, concluded the Murabaha 
Sale Contract in accordance with the following terms and conditions:

1. Definitions and Interpretation
1.1 In this Contract, unless the context otherwise requires, the following words 

shall have the following meanings:
 “AED” and “Dirhams” means the lawful currency of the UAE;
 “Application Form” means the application for Murabaha financing submitted 

by the Customer to the Bank;
 “Business Day” means a day on which banks in the UAE are open for general 

business;
 “Cost Price” means all sums payable by the Bank for the purchase of the 

vehicle from the car dealer and includes all taxes and costs attached to them;
 “Deferred Payment Date” means the date or dates for payment of the 

Deferred Price;
 “Deferred Price” or “Total Murabaha Price” means the total sum payable by 

the Customer for the purchase of the vehicle and for the avoidance of doubt 
means the aggregate of the Cost Price and the Murabaha Profit;

 “Event of Default” means any of the events or circumstances described in 
Clause 7

 “Finance Documents” means this Contract, the Application Form and/or any 
Security Documents;

 “Installment” means each installment of the Deferred Price payable on a 
Deferred Payment Date;

 “Material Adverse Change” means any change which would have a material 
and adverse effect on the business, condition (financial or otherwise) or 
operations of the Customer which would adversely affect the ability of the 
Customer to comply with its payment or material performance obligations 
under any of the Finance Documents;

 “Murabaha Sale” means Murabaha is selling a vehicle as per the purchasing 
price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a 
percentage of the selling price or a lump sum;

 “Murabaha Profit” means the Deferred Price less the Cost Price;
 “Security” means the security listed in the Application Form or referred to in 

Clause 5 below;
 “Security Documents” means the documents creating Security and any other 

documents in favor of the Bank as security for the obligation of the Customer 
hereunder each in the form and substance satisfactory to the Bank;

 “UAE” means the United Arab Emirates.
1.1 Except where the context otherwise requires, words denoting the singular 

shall include the plural and vice versa, words denoting a gender shall include 
every gender and reference to persons shall include bodies corporate and 
unincorporated.

1.2 Clause headings are inserted for convenience only and shall not affect the 
construction of this Contract.

1.3 References in this Contract to any other agreements and documents shall 
be construed as a reference to such agreements or documents as amended, 
supplemented or restated, novated or replaced from time to time.

1.4 Except otherwise stated, references to times shall mean references to UAE 
time.

2. Sale of the Vehicle
 According to this contract, the first party has sold on a Murabaha basis to the 

second party the car as described in the car finance proposal signed by the 
second party, whereas the second party shall pay the Murabaha finance as 
agreed by him on the card finance proposal where each installment payable 
monthly.

 The Customer has accepted and agreed to purchase the vehicle by signing 
this contract and acknowledges to its terms and conditions and with its all 16 
clauses thereafter.

3. Vehicle Sale and Buy processes:
The Murabaha Sale will be conducted as follows:
3.1 Pursuant to the proposal Form, the Customer has requested the Bank to 

purchase the vehicle and promised to purchase the same from the Bank on a 
deferred payment.

3.2 The Bank will purchase the vehicle from dealer and possess its ownership.
3.3 The Bank and Customer shall sign this Contract in which the Bank as car 

ُأبرمــت هــذه اإلتفاقيــة بيــن البنــك العربي المتحــد ش.م.ع بصفته الطرف األول أو   
المقــرض )والــذي ُيشــار إليــه فيما يلي بإســم البنك) والعميــل بصفته الطرف الثاني 

)والذي ُيشــار إليه فيما يلي بإســم العميل).
العميــل كمــا يظهــر اســمه و بياناتــه بطلــب تمويل مرابحة شــراء مركبة )و يشــار إليــه فيما يلي بـ 

“العميــل “) وعليــه، فقــد إتفــق الطرفان على ما يلي:

الحيثيات:
حيــث أن الطــرف الثانــي قــد تقــدم إلى الطرف األول بطلب شــراء مركبة بالمرابحة
حســب طلب تمويل شــراء المركبة ، وحيث أن الطرف األول وافق على ان يلبي

ذلــك الطلــب بصيغــة المرابحــة، لــذا فإن الطرف األول قد قام بشــراء المركبة
الموضــح تفاصيلهــا في طلب تمويل شــراء المركبة.

لــذا فقــد تعاقــد الطرفــان وهما باالهلية المعتبرة شــرعًا ونظامــًا وأبرما عقد بيع
بالمرابحــة وفقًا للشــروط واالحكام اآلتية:

1 . تعريفات وتفســيرات:
تعنــي الكلمــات التاليــة فــي هــذا العقــد ما يلي ما لم يتطلب ســياق النص غير ذلك.     1.1

»درهــم « هــي العملة الرســمية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة. 
»نمــوذج الطلــب « يعنــي طلــب تمويــل المرابحة الذي قدمــه العميل إلى البنك. 

»يــوم العمــل « يعنــي اليــوم الــذي تمــارس فيه المصارف في اإلمارات العربيــة المتحدة أعمالها. 
»ثمــن التكلفــة « يعنــي مجمــوع المبالــغ التــي يدفعها البنك لشــراء المركبة مــن التاجر بما في 

ذلــك التكاليــف والضرائب المتعلقــة بهذه المركبة. 
»تاريــخ الدفــع اآلجــل « يعنــي تاريخ أو تواريخ الدفعات اآلجلة المســتحقة وواجبة الســداد. 
»الثمــن اآلجــل « أو » » إجمالــي ثمــن المرابحــة « يعنــي المبلــغ الكلي الــذي يدفعه العميل 

لشــراء المركبــة، وتفاديــًا للشــك يعنــي إجمالــي ثمن التكلفة مضافــًا إليها ربح عملية 
المرابحة. 

»حــاالت اإلخــالل « تعنــي أيــًا من الحوادث أو الظــروف المذكورة في البند 7 
»وثائــق التمويــل « تعنــي هــذا العقــد ونموذج الطلب و/أو أي مســتندات ضمان. 

»القســط « يعني كل قســط من أقســاط الثمن اآلجل الذي يســتحق بتاريخ الدفع اآلجل. 
»التغيير الســلبي الهام « يعني أي تغيير يكون ذو تأثير هام وســلبي على العمل أو الشــروط 
)الحاليــة وغيرهــا) أو علــى أعمــال العميــل والتي تؤثر بشــكل ســلبي على قدرة العميل 

بااللتــزام بتســديد الدفعــات أو االلتزامــات الهامة بموجــب وثائق التمويل. 
»بيــع المرابحــة « بيــع الســيارة بمثــل الثمــن الذي اشــتراها به البائع مع زيادة ربــح معلوم متفق 

عليــه، بنســبة مــن الثمــن أو بمبلغ مقطوع . 
»ربــح المرابحــة « هــو الثمــن اآلجل مخصومًا منــه ثمن التكلفة. 

»الضمــان «هوالضمــان المبيــن فــي نمــوذج الطلب أو المشــار إليه في البند 5 أدناه. 
»مســتندات الضمان « هي المســتندات التي تشــكل ضمانًا أو أي مســتندات أخرى تكون لدى 

البنــك تضمــن كل منهــا التــزام العميل بالشــكل والمضمــون المقبولين للبنك. 
»ا ع م « هــي دولــة اإلمــارات العربية المتحدة. 

مــا لــم يتطلــب ســياق النــص غيــر ذلك فإن الكلمات التي تدل على المفرد تشــمل    1.1
الجمــع والعكــس صحيــح والكلمــات التــي تدل على جنس فإنها تشــمل الجنس اآلخر 

والتي تدل على أشــخاص تشــمل األشــخاص االعتباريين وغير االعتباريين. 
تــم إدراج عناويــن البنــود لســهولة الداللــة فقط وال تؤثر على تفســير العقد.    2.1

تفســر اإلشــارات في هذا العقد إلى أي عقود أو مســتندات أخرى على أنها إشــارة لتلك    3.1
االتفاقيــات وتعديالتهــا واإلضافــات عليها وإعــادة صياغتها من وقت آلخر. 

اإلشــارات إلــى األوقــات تــدل علــى الوقت في اإلمارات العربية المتحــدة ما لم يذكر غير    4.1
ذلك. 

2 . بيع السيارة: 
بــاع الطــرف األول بموجــب هــذا العقــد مرابحة إلى الطرف الثانــي المركبة الموضح   
تفاصيلهــا ونوعهــا وموديلهــا فــي طلب تمويل شــراء مركبــة الموقع من الطرف 

الثانــي، علــى أن يقــوم الطــرف الثاني بســداد إجمالي ثمن المرابحة حســب ما تقدم 
بــه العميــل بموجــب طلــب شــراء تمويــل مركبة على أن تدفع األقســاط المتفق عليها 

شهريًا. 
وقــد وافــق وقبــل الطــرف الثاني على هذا الشــراء والذي بموجبه قــام بالتوقيع على   
هــذا العقــد ووافــق علــى التقيد بجميع أحكامه وشــروطه وجميــع البنود الواردة فيه 

وعددها 16 . 
3. إجراءات شــراء المركبة وبيعها: 

تنفــذ عمليــة بيع المرابحــة وفق اإلجراءات التالية: 
يطلــب العميــل مــن البنــك بموجــب نموذج طلب تمويل مركبــة ويقدم العميل وعدًا    1 .3

بشــرائها من البنك على أســاس الدفع اآلجل. 
يشــتري البنــك المركبــة من المعــرض وتصبح في حيازته.    2.3

يقــوم البنــك والعميــل بالتوقيــع علــى هذا العقد والذي بموجبه يقــوم البنك بصفته    3.3
مالــكًأ للمركبــة ببيعهــا إلى العميل على أســاس الدفع اآلجل 
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بعــد قيــام العميــل بشــراء المركبة مرابحــة، تنتقل كافة مســؤوليات ملكية المركبة    4.3
ومنافعهــا للعميــل لكنهــا مرهونــة لصالــح البنك لحين الســداد الكامل لكافة 

إلتزامــات العميــل بموجب هذا العقد. 
يؤكــد العميــل بموجــب هــذا العقــد بأن مواصفات المركبة حســب نموذج طلب تمويل    3.5

شــراء مركبــة ومتوافقــة مــع متطلباتــه وأنه وحده يتحمل المســؤولية التامة عن 
إختيارهــا ومواصفاتهــا ، وبنــاء علــى ذلــك فــإن البنك ال يقدم أيــة كفاالت أو تعهدات من 
أي نــوع كانــت بخصــوص مالئمــة المركبــة أو حالتهــا أو مناســبتها للغرض أو الحالة التي 

تم شــراؤها عليه. 
ال يلزم العميل بســداد اإللتزامات المســتحقة إال بعد توقيع إتفاقية مرابحة الســيارات    6.3

وليس على أســاس الوعد بالشــراء.
 4 . االلتــزام بالدفع:

يلتــزم العميــل بدفــع كل قســط مســتحق للبنك بموجب عقد بيــع المرابحة بتاريخ    1.4 
الدفعــة اآلجلــة المتعلقــة بهــا بأمــوال متوفرة فورًا وقابلــة للتحويل بحرية بدون أي 

خصومات. 

يتــم احتســاب كافــة الدفعــات المطلوب تســديدها من العميل بموجــب وثائق التمويل    2.4
بــدون أي مقاصــة أو مطالبــة بالتقابــل وتســدد دون خصــم أي مقاصة أو مطالبة 

بالتقابــل أو أي احتفــاظ بمبالــغ حســاب الضريبــة أو غيــر ذلــك. إذا كان العميل ملزمًا 
اآلن أو فيمــا بعــد بموجــب القانــون لخصــم أو االحتفــاظ بأي مبالغ يدفــع العميل مبالغ 
إضافيــة لضمــان تســلمه البنــك كامــل المبلغ الذي كان سيتســلمه لوال هذا الخصم. 

مــن تاريــخ توقيــع عقــد مرابحــة تمويل الســيارات يجب أن يكون العميل ملزًما بشــكل    3.4
مطلــق وغيــر قابــل لإللغــاء بدفــع جميــع المبالغ التي تم التعبير عنهــا أو الموافقة على 
دفعهــا بموجــب عقــد تمويــل المرابحــة للســيارات ، بغــض النظر عن أي عيب أو نقص أو 

خســارة في أي من الســيارة أو أي مســألة أو شــيء آخر على اإلطالق. 
إذا رغــب العميــل بدفــع أي جــزء مــن الثمــن اآلجل مبكرًا يتوجب عليه إعــالم البنك بتلك    4.4

الدفعة بموجب إشــعار خطي يرســله قبل 15 يومًا على األقل وعند تســلم هذا اإلشــعار 
يخطــر البنــك العميــل بالمبلــغ الكلــي المســتحق الدفع للبنك بموجــب هذا العقد بما 

فــي ذلــك كافــة التكاليــف والمصاريــف والنفقات. وفي حالة رغبة العميل ســداد إجمالي 
ثمــن المرابحــة قبــل موعــد اســتحقاقها، فــإن للبنك مطلق الحرية فــي النظر في خصم 

جــزء مــن قيمــة الثمــن اآلجل وذلك وفقًا لسياســات تمويــل البنك النافذة في ذلك 
الوقت. 

يجــوز للبنــك، دون المســاس بحقوقــه األخرى بموجــب وثائق التمويل، ودون أي    5.4
التــزام عليــه للقيــام بذلــك، تأجيــل دفعــة أو أكثر من كافة األقســاط أو أي جزء منها 

المســتحقة الدفــع بتاريــخ الدفــع اآلجــل إلى تاريخ الحق يحددهــا البنك وفقًا لخياره 
المطلــق . ال يفســر أي شــيء فــي هــذا البنــد صراحة أو ضمنيًا كتنــازل من قبل البنك 

عــن دفع العميــل كامال للثمن اآلجل. 
عند اســتحقاق أي دفعة في يوم عطلة فإن تلك الدفعة تســتحق الســداد وتدفع في    6.4

يــوم العمل التالي. 
إذا تأخرالعميــل عــن تســديد مســتحقات البنــك في المواعيــد المحددة فإن العميل    7.4
يلتــزم بالتصــدق للجهــات الخيريــة بواقــع % 2 عــن كل يوم تأخيــر بعد تاريخ الدفعة 

المعنيــة المتأخــرة مــن المبلــغ القائم في ذمته وغير المســدد. تطبق رســوم الدفعة 
المتأخــرة أوالً لتعويــض البنــك عــن التكاليف المباشــرة والنفقات الفعليــة التي تكبدها 

نتيجــة التأخــر فــي أي دفعــة ، ثانيــًا يوجــه المبلغ المتبقي ليصــرف في أعمال الخير 
بالنيابــة عــن العميــل وبنــاء علــى توجيهات هيئة الرقابة الشــرعية لدى البنك وال 

يســتفيد منــه البنــك بأي حال من األحوال. 
يفــوض العميــل البنــك بشــكل غير قابــل لإللغاء بخصم كافة المبالغ المســتحقة    8.4

الدفــع فــي تواريــخ اســتحقاقها بموجــب وثائق التمويل من حســاب العميل دون الحاجة 
إلشعاره بذلك. 

يقــر الطــرف الثانــي بــأن جميــع الحســابات - من أي نوع كانت - المفتوحة باســمه أو    9.4
التــي تفتــح باســمه مســتقباًل لــدى الطــرف األول أو أي من فروعه تعتبــر ضامنة لبعضها 

البعــض بصــرف النظــر عــن مســمياتها. وللطرف األول فــي حالة عدم وفاء الطرف 
الثانــي بإلتزاماتــه الحــق فــي دمــج أو توحيــد هذه الحســابات كلها أو بعضها وله أن 
يخصــم الرصيــد الدائــن مــن أي منها ســدادًا للرصيد المدين فــي غيرها. أو تجميد 

الرصيــد الدائــن فــي أي منهــا حتــى يقوم الطرف الثاني بالوفاء بكافــة التزاماته قبل 
الطــرف األول. وفــي حالــة اختــالف العملــة يتم تحويلها إلى عملة الدين المســتحق 

بســعر الصرف السائد. 
يقــر الطــرف الثانــي بأنــه فــي حالــة عدم وفائه بالتزاماته فــإن الطرف األول يكون مفوضًا    10.4

فــي إجــراء المقاصــة وخصــم الرصيد الدائن وعمل قيود التســويات والتحويالت في 
أيــة حســابات مفتوحــة أو تفتــح باســم الطرف الثاني لــدى الطرف األول. 11.4 يقر الطرف 

الثانــي بأنــه فــي حالــة عــدم وفائه بالتزاماته نحــو الطرف األول فإن جميع األموال واألوراق 
الماليــة والتجاريــة والمعــادن الثمينــة ممــا قد يكون مودعا باســم الطرف الثاني لدى 

الطــرف األول أو أي مــن فروعــه تعتبــر ضمانــاص وتأمينًا لكافــة التزامات الطرف الثاني 
نحــو الطــرف األول، ودون حاجــة إلــى إقــرار خاص بذلك، ويكــون للطرف األول الحق في 
الحصول على مســتحقاته واســتيفاء دينه مباشــرة من األموال المشــار إليها بطريق 

المقاصــة األولويــة واألفضليــة علــى أي دائــن آخــر دون الحاجة إلى اخطار أو أي إجراء 
قانونــي. 12.4 للطــرف األول الحــق فــي أن يطالــب الطرف الثاني بــأي مبلغ من المبالغ 

المســتحقة له في ذمته وال يعتبر ســكوت الطرف عن المطالبة في تاريخ االســتحقاق 
مــن قبيــل إمهــال الطــرف الثانــي أو مــن قبيل التنازل عــن اتخاذ أي إجراء تحفظي أو 
توقيــع حجــز علــى أمــوال الطــرف الثاني. ويقر الطرف الثانــي ويوافق على ان للطرف 

األول الحــق فــي أن يتخــذ مــن اإلجــراءات مــا يكفل له تحصيل حقوقــه منه بما في ذلك 
الحجــز علــى مســتحقات الطرف الثاني لدى المؤسســات الخاصــة والدوائر الحكومية 
بمــا يســاوي المبلــغ المســتحق لــه فــي ذمته وطلب توريد قيمتهــا ولو بعد انقضاء 

owner sells the car to the Customer on a deferred basis payment.
3.4 After the Customer has purchased the car, all risk of ownership and usufruct 

in and to the car shall pass to the customer. The car shall be mortgage to the 
bank till final settlement of customer liabilities towards this contract.

3.5 The customer hereby confirms that the car specifications are as mentioned in 
the car finance proposal and in accordance with the customer requirements 
and that the customer is fully and solely responsible for its selections and 
specifications. Therefore, the bank makes no warranties or representations 
of any kind to the suitability or its conditions or fitness for purpose it’s been 
purchased for.

3.6 The customer`s obligation to settle shall arise only after signing the Auto 
Murabaha agreement and not on the basis of promise to purchase.

4.Payment Obligations
4.1 The Customer shall pay each Installment payable under the Murabaha Sale 

to the Bank on the Deferred Payment Date relating thereto in immediately 
available, freely transferable, cleared funds.

4.2 All payments required to be made by the Customer under the Finance 
Documents shall be calculated without reference to any set-off or 
counterclaim and shall be made free and clear of and without any deduction 
for or on account of any set-off or counterclaim or any withholding on account 
of tax or otherwise. If the Customer is compelled by law, present or future, to 
make any deduction or withholding, the Customer will pay additional amounts 
to ensure receipt by the Bank of the full amount which the Bank would have 
received but for such deduction.

4.3 From the date of signing the Murabaha Auto Finance document; the customer 
shall be absolutely and irrevocably obliged to pay all sums expressed or agreed 
to be payable by it hereunder, notwithstanding any defect, deficiency or loss of 
any of the vehicle or any other matter or thing whatsoever.

4.4 If the Customer wishes to prepay any part of the Deferred Price, the Customer 
must notify the Bank of such prepayment by giving not less than fifteen (15) 
days prior written notice. Upon receipt of such notice, the Bank shall advise 
the Customer of the total sum due to the Bank under this Contract including 
all accrued costs, charges and expenses. In the case of a prepayment of 
the Total Murabaha Price by the Customer, the Bank may (at its absolute 
discretion) consider granting a rebate on the Deferred Price in accordance with 
the Bank’s financing policies in force at the relevant time.

4.5 Without prejudice to its other rights under the Finance Documents, the Bank 
may, without being obliged to do so, defer one or more payments of all or any 
part of the Instalment due on a Deferred Payment Date to such later date as 
shall be determined by the Bank in its sole discretion. Nothing in this Clause 
shall expressly or impliedly be construed as a waiver by the Bank for the 
payment of the entire Deferred Price by the Customer.

4.6 When any payment would otherwise be due on a day which is not a Business 
Day, the payment shall be due and made on the next succeeding Business Day.

4.7 If the Customer delays the payment of the due Installments to the Bank on 
the due dates, the Customer hereby undertakes to pay a charity to charitable 
organization of an amount equal to %2 for each day of delay beyond the 
relevant payment date of the unpaid outstanding amount. The late payment 
charges shall be applied firstly, to compensate the Bank for its actual direct 
costs and expenses incurred as a result of any late payment, secondly, the 
remaining amount of any late payment charges received by the Bank shall be 
paid to charity on behalf of the Customer in accordance with the guidelines of 
the Shari’ah Supervisory Board of the Bank. The Bank shall not benefit at all 
from such remaining amount.

4.8 The Customer irrevocably authorizes the Bank to debit the Customer’s 
accounts with the Bank on the due dates for all amounts due and payable 
under the Finance Documents, without notice to the Customer.

4.9 The second party admits that all his/ her accounts --of any kind- opened 
or will be opened in his/her name with the first party or any of its branches 
shall guarantee one another irrespective of their names. If the second party 
breaches his/ her obligations hereunder, the first party shall have the right 
to unify or standardize all or some of the said accounts, deduct the credit 
balance from any accounts to repay the debit balance of the others or freeze 
the credit balance in any accounts until the second party meets all his/her 
obligations towards the first party. Any different currency shall be converted 
into the currency of the due debt in accordance with the prevailing exchange 
rate.

4.10 The second party admits if he/she breaches his/her obligations hereunder, 
the first party shall be authorized to conducting clearing, debiting the credit 
balance and preparing entries of settlements and transfers in any accounts 
opened or will be opened in the second party’s name with the first party

4.11 The second party admits if he/she breaches his/her obligations towards 
the first party, all funds, securities, commercial papers and precious metals 
deposited in the second party’s name with the first party or any of its branches 
shall be deemed as security and guarantee against all the second party’s 
obligations without the need for any special acknowledgement thereof, the 
first party shall have the right to obtain its entitlements directly from the said 
funds by way of conducting preference clearing without the need for any 
notice or legal procedure.

4.12 The first party shall be entitled to claim any due amounts from the second 
party, failure to do so shall not be deemed as a respite or as a waiver of 
taking any precautionary measure or attaching the second party’s fund, 
the second party admits that the first party shall be authorized to take 
whatsoever procedure to enforce its rights including attaching the second 
party’s entitlements with the private establishments or governments circuits 
and claiming payment of the due amounts even after the elapse of the dates 
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المواعيــد المقــررة لتحصيلها . 
5 الضمان: 

يوقع العميل ويقدم كافة المســتندات المطلوبة بالشــكل والمضمون حســب   
الموافقــة كضمــان لتنفيــذ التزاماتــه بموجــب هــذا العقد ، كما يتوجــب عليه القيام بما 

يلي: 
يمنــح العميــل أولويــة الرهــن علــى المركبة لصالح الطــرف األول ويتعهد العميل بأن    1 .5
يســجل الرهــن لصالــح البنــك ويوافــق على المحافظة على الرهــن لصالح البنك حتى 

ســداد كافــة إلتزامات العميــل بموجب هذا العقد. 
تقديــم شــيكات غيــر مؤرخــة مؤجلــة الدفع لصالح البنك ، ويفــوض العميل البنك    2.5

بتســجيل التاريخ على الشــيك )الشــيكات) أو أية بيانات أخرى يســمح بها القانون 
وذلــك فــي حالــة إخــالل العميل أو تأخره عن ســداد إلتزاماتــه لصالح البنك. 

توقيــع أي مســتندات أو مســتندات أخــرى يطلبهــا البنك مــن وقت آلخر لغرض إحكام    3.5
الضمــان المقــدم أو الذي ســيقدم لصالح البنك؛ 

تقديــم ضمانــات/ مســتندات أخــرى لضمــان التزامات العميل بموجــب هذا العقد كما    4.5
يطلــب البنــك ذلك مــن العميل من وقت آلخر. 

6 التعهــدات والمواثيق: يقــر العميل ويتعهد بما يلي: 
أنــه يتمتــع بكامل الصالحية إلبــرام وثائق التمويل؛    1.6

يتعهــد العميــل بــأن يحتفــظ بالمركبــة بحالة ســليمة وبحالة إصالح جيدة وقابلة للســير    2.6
على الطرقات. 

عدم إســتخدام المركبة لغير الغرض المرخص لها به وعدم إســتعمال الســيارة ألي    3.6
أغــراض غير قانونية. 

يتعهــد العميــل بصيانــة المركبــة بشــكل دوري وكما هو مطلوب من الشــركة    4.6
المصنعة. 

يتعهــد العميــل بدفــع وســداد كافــة الغرامات أو الجزاءات أو الرســوم األخرى بخصوص    5.6
المركبة وتجديد صالحية تســجيل الســيارة. 

عــدم إخــراج المركبــة خــارج حــدود اإلمارات العربية المتحــدة دون الحصول على موافقة    6.6
البنك المســبقة. 

يلتــزم الطــرف الثانــي بــأن يقــوم علــى الفور بإخطار الطرف األول إذا انهــي عمله الحالي    7.6
لدى صاحب العمل ألي ســبب من االســباب. 

يتعهــد الطــرف الثانــي بــأن يقــوم علــى الفور بإخطار الطرف األول خطيًا بــأي تغيير يطرأ    8.6
علــى عنوانه ومكان ســكنه أو عمله. 

أنــه ســيعلم البنــك فــورًا عند وقوع أي حالــة إخالل الموضحة أدناه؛    9.6
أنــه ســيلتزم مــن كافة النواحي الهامة بكافــة القوانين النافذة؛    10.6

7 حــاالت اإلخــال: في حال تحقق أيًا من النقاط أدناه: 
تقصيــر العميــل عــن دفع أي مبلغ مســتحق بموجــب وثائق التمويل؛    1 .7

تبيــن أو ثبــت أن أي معلومــات أو بيانــات قدمهــا العميــل في وثائــق التمويل غير    2.7
صحيحــة أو مضللة؛ 

تقصيــر العميــل بتنفيــذ أو االلتــزام أصــوالً بأي التزامات توالهــا العميل في أي وثائق    3.7
تمويل؛ 

عجــز العميــل عــن دفــع ديونــه عند اســتحقاقها، و بــدء مفاوضات مع واحد أو أكثر من    4.7
دائنيــه لغــرض إعــادة ترتيــب وجدولــة مديونية العميل أو قدم تنــازالً عامًا لربح دائني 
العميــل أو أبــرم تســوية معهــم أو تــم إعالن بخصوص تأجيل دفــع أي مديونية على 

العميل؛ 
اتخــاذ أي خطــوات إلعــالن إفــالس العميــل أو فــي حال ســجنه أو موته أو في حال فقد    5.7

العميــل أهليته؛ 
توقــف نفــاذ وفعاليــة أي ضمــان مقدم من العميل؛    6.7

فــي أي وقــت يصبــح فيــه العميــل غيــر قادرقانونيًا على إنجاز أو االلتــزام بأي من التزاماته    7.7
بموجــب وثائق التمويل . 

حــدوث أي أمــر آخــر أو سلســلة أمــور أخــرى يجوز وفقًا لرأي البنــك المعقول أن تؤدي إلى    8.7
حــدوث تغييــر ســلبي هــام؛ يحــق للبنــك فورًا أو في أي وقت بعد ذلك وبموجب إشــعار 

خطــي يوجــه للعميــل التصريــح والمطالبــة باســتحقاق أي أموال فورًا بما في ذلك 
ودون حصــر أي أقســاط ثمــن آجــل مســتحقة بموجب وثائــق التمويل وغير مدفوعة 

أو تســتحق أو يتوجــب دفعهــا بنــاًء علــى طلــب البنك بمــا في ذلك ودون حصر كافة 
التكاليــف والنفقــات الناتجة عــن تنفيذ أي ضمان. 

8 . االلتــزام بالتعويــض: يتعهد العميــل بتعويض البنك بخصوص ما يلي: 
أي تكاليــف أو مطالبــات أو خســائر أو نفقــات )بمــا في ذلــك األتعاب القانونية) أو    1.8

االلتزامــات والضرائــب المترتبــة عليهــا نتيجــة لحــدوث أي من حاالت اإلخالل أو أي إخالل 
مــن العميــل بخصــوص إنجــاز أي مــن االلتزامات التي يتوالهــا العميل في أي وثائق 

تمويل؛ 
أي خســارة يتكبدهــا البنــك ناتجــة عــن إبــرام عقد بيع المرابحــة بطلب من العميل    2.8
بموجــب هــذا العقــد وغيــر ناتجة عن تنفيذ شــرط أو عدد من شــروط هذا العقد. 

يتعهــد العميــل بمنــع الضــرر عــن البنك ويلتزم بتعويضه وتعويض مســؤوليه    3.8
وموظفيــه و/ أو وكالئــه عــن أي خســارة أو تكلفــة أو ضــرر أو التزام يتكبدونه )بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر) نتيجة تصرف البنك أو أي من مســؤوليه أو موظفيه أو وكالئه 

أو التأخيــر أو االمتنــاع عــن التصــرف بنــاًء علــى تعليمات العميــل أو يزعم أنها صادرة عن 
العميــل أو يعتبــر البنــك أنهــا صادرة عــن العميل أو لصالحه. 

9 . اإلشعارات: 

prescribed for their collection.
5. Security
 As Security for the performance of the Customer’s obligations hereunder, the 

Customer shall execute and provide all documents as stipulated in the Credit 
Approval Form and requested by the bank, and shall:

5.1 Grant the bank a first mortgage on the vehicle and the customer undertakes 
to register the mortage in favour of the bank till the customer fully settle his 
liability as per this contract.

5.2 Create a postdate cheque(s) in favor of the bank and the customer authorizes 
the bank to insert the dates and any other information required in case 
customer defaulted and delayed his payments.

5.3 execute such further deeds and documents as may from time to time be 
requested by the Bank for the purpose of perfecting the Security created or to 
be created in favor of the Bank; and

5.4 Create such other Security or documents to secure the Customer’s obligations 
under this Contract as the Bank may require the Customer to furnish from 
time to time.

6. Representations and Covenants:
The Customer represents:
6.1 that the Customer has full power and authority to enter into the Finance 

Documents;
6.2 To keep the vehicle in good and roadworthy conditions.
6.3 Not to use the vehicle for any purposes other than its normal intended use and 

not to use for any illegal purposes.
6.4 To keep a periodic maintenance on the vehicle as required by the 

manufacturer.
6.5 To pay all fines and any other penalties in regards to the vehicle and to renew 

the registration of the vehicle.
6.6 Not to take the vehicle outside UAE without prior consent from the bank.
6.7 to promptly notify the first party in writing if his/ her current job with his/ her 

employer is terminated for whatsoever reason.
6.8 to promptly notify the first party in writing if he/ she changes his/ her address, 

residence or job.
6.9 promptly inform the Bank of the occurrence of any Event of Default stipulated 

hereinafter;
6.10 comply in all material respects with all applicable laws;
7. Events of Default
If any of the below occurs: 
7.1 the Customer fails to pay any sum due under the Finance Documents on its 

due date; or
7.2 any representation or statement made in any of the Finance Documents is 

incorrect or misleading; or
7.3 the Customer fails duly to perform or comply with any of the obligations 

expressed to be assumed by the Customer in any Finance Document; or
7.4 the Customer is unable to pay the Customer’s debts as they fall due, 

commences negotiations with any one or more of the Customer’s creditors 
with a view to the general readjustment or rescheduling of the Customer’s 
indebtedness or makes a general assignment for the benefit of or a 
composition with the Customer’s creditors or a moratorium is declared in 
respect of any indebtedness of the Customer; or

7.5 any steps are taken to declare the Customer bankrupt or the Customer is 
incarcerated, dies or becomes mentally incapacitated; or

7.6 any Security provided by the Customer ceases to remain in full force and 
effect; or

7.7 at any time it is or becomes unlawful for the Customer to perform or comply 
with any or all of the Customer’s obligations under the Finance Documents; or

7.8 any other event or series of events occurs which in the reasonable opinion of 
the Bank may result in a Material Adverse Change, the Bank may, immediately 
or at any time thereafter, by written notice to the Customer declare and 
demand by written notice all or any amounts, including, without limitation 
any Instalments of the Deferred Price, then outstanding under this Contract 
and unpaid to be immediately due and payable or to be, otherwise, due and 
payable on demand of the Bank, including, without limitation, all costs and 
expenses incurred in connection with enforcing any Security.

8. Indemnity
The Customer undertakes to indemnify the Bank against:
8.1 any cost, claim, loss, expense (including legal fees) or liability together with any 

tax thereon, which it may sustain or incur as a consequence of the occurrence 
of any Event of Default or any default by the Customer in the performance 
of any of the obligations expressed to be assumed by it in any Finance 
Document; and

8.2 any loss it may suffer as a result of its entering into the Murabaha Sale 
requested by the Customer hereunder but not made by reason of the 
operation of any one or more of the provisions hereof.

8.3 The Customer shall hold harmless and indemnify the Bank, its officers, 
employees and/or agents, against any loss, cost, damage, expense or liability 
which they or any of them may incur (direct or indirect) as a result of the 
Bank or any such officer employee or agent acting upon, delaying or refraining 
from acting upon instructions of the Customer or purporting to be from 
the Customer or which the Bank believes to have been issued by or for the 
Customer.
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9. Notices
9.1 All notices and other communications under this Contract shall be in writing 

and shall be sent to the respective addresses of the Parties as stated in the 
Application Form and/or finance documents or to such addresses as the 
Parties may specify from time to time. Notices may be delivered by hand, 
facsimile message against a written confirmation of receipt or by registered 
post or courier.

9.2 Notices sent by telex or fax shall be deemed to be received on the Business 
Day following the day they are transmitted and if sent by registered post or 
courier, shall be deemed to be received three (3) Business Days after the date 
of posting or dispatch (as the case may be) and properly addressed to the 
addressee.

9.3 All communications, notices or documents made or delivered by one Party to 
the other pursuant to this Contract shall be in the English or Arabic language.

9.4 The Bank has the absolute discretion whether or not to accept, rely or act 
upon any communication received via telephone, untested telex or facsimile 
transmission and shall be entitled to request verification of any such 
communication by any method the Bank deems appropriate.

10. Set Off
10.1 The second party admits that all his/ her accounts --of any kind- opened 

or will be opened in his/ her name with the first party or any of its branches 
shall guarantee one another irrespective of their names. If the second party 
breaches his/ her obligations hereunder, the first party shall have the right 
to unify or standardize all or some of the said accounts, deduct the credit 
balance from any accounts to repay the debit balance of the others or freeze 
the credit balance in any accounts until the second party meets all his/her 
obligations towards the first party. Any different currency shall be converted 
into the currency of the due debt in accordance with the prevailing exchange 
rate.

10.2 The second party admits if he/she breaches his/her obligations hereunder, 
the first party shall be authorized to conducting clearing, debiting the credit 
balance and preparing entries of settlements and transfers in any accounts 
opened or will be opened in the second party’s name with the first party

10.3 The second party admits if he/she breaches his/ her obligations towards 
the first party, all funds, securities, commercial papers and precious metals 
deposited in the second party’s name with the first party or any of its branches 
shall be deemed as security and guarantee against all the second party’s 
obligations without the need for any special acknowledge- ment thereof, the 
first party shall have the right to obtain its entitlements directly from the said 
funds by way of conducting preference clearing without the need for any 
notice or legal procedure.

10.4 The first party shall be entitled to claim any due amounts from the second 
party, failure to do so shall not be deemed as a respite or as a waiver of 
taking any precautionary measure or attaching the second party’s fund, 
the second party admits that the first party shall be authorized to take 
whatsoever procedure to enforce its rights including attaching the second 
party’s entitlements with the private establishments or governments circuits 
and claiming payment of the due amounts even after the elapse of the dates 
prescribed for their collection.

11. Waiver
No failure by the Bank to exercise or any delay by the Bank in exercising any right or 

remedy hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or 
partial exercise of any right or remedy prevent any further or other exercise 
thereof or the exercise of any other right or remedy. The rights and remedies 
herein provided are cumulative and not exclusive of any rights or remedies 
provided by law.

12. Assignment
12.1 The Finance Documents shall be binding on the Parties hereto, their respective 

successors and permitted assigns, heirs and/or legal representatives.
12.2 The Customer may not assign or transfer any of its rights or obligations under 

the Finance Documents without the prior written consent of the Bank.
12.3 The Bank may, at any time, transfer or assign any of its rights or obligations 

under the Finance Documents.
12.4 The Bank may disclose to a potential assignee or transferee or to any other 

person who may propose entering into contractual relations with the Bank in 
relation to the Finance Documents such information about the Customer as 
the Bank may consider appropriate.

13. Amendments
No amendment of or addition to the Finance Documents shall be of any force or effect 

unless effected in writing and signed by the Bank and the Customer.
14. Costs, Expenses, Taxation
The Customer shall pay to the Bank on demand all costs, charges and 

expenses arising in connection with the Finance Documents 
or preservation or enforcement of the Bank’s rights under the 
Finance Documents, and all taxes, duties, fees and other charges of 
whatsoever nature levied or imposed by any authority in respect of 
the Customer’s obligations under this Contract.

15. No Interest
Nothing in this Contract shall oblige the Bank or the Customer to pay interest 

or to receive any interest on any amount payable in violation of the 
Islamic Shari’ah or to do anything that is unacceptable under the 
Islamic Shari’ah.

يتوجب بموجب هذا العقد أن تكون كافة اإلشــعارات والمراســالت األخرى خطية    1.9
ويتوجــب أن ترســل إلــى العناويــن المعنيــة لألطراف كما هو مبيــن في نموذج الطلب 

و/أو مســتندات التمويــل أو إلــى العناويــن التــي يحددها األطراف من وقت آلخر. 
يجوز تســليم اإلشــعارات باليد أو بالفاكس مقابل تأكيد خطي باالســتالم أو بالبريد 

المســجل أو بواسطة مراسل. 
تعتبر اإلشــعارات المرســلة بواســطة التلكس أو الفاكس أنها اســتلمت في يوم    2.9

العمل الذي يلي اليوم الذي ترســل فيه وتعتبر في حال تم إرســالها بالبريد المســجل 
أو بواســطة مراســل أنها اســتلمت بعد ثالثة أيام عمل من تاريخ اإلرســال )حســب 

الحاجة) وأنها وجهت بالشــكل الصحيح إلى عنوان المرســل إليه. 
يتوجب أن تكون كافة المراســالت أو اإلشــعارات أو المســتندات المحررة والمســلمة من    3.9

طــرف إلــى آخــر بموجب هــذا العقد باللغتيــن االنكليزية أو العربية. 
يتمتــع البنــك بحريــة التصــرف المطلق ســواًء بقبول أو االعتمــاد على أي اتصاالت تتم    4.9
بواســطة الهاتــف أو التلكــس أو الفاكــس أو التصــرف بنــاًء عليهــا كما يحق له طلب 

تأكيــد أي مــن هــذه االتصــاالت بأي طريقة يعتبرها البنك مناســبة. 
10 . المقاصة: 

يقــر الطــرف الثانــي بــأن جميــع الحســابات - من أي نوع كانت - المفتوحة باســمه أو    1.10
التــي تفتــح باســمه مســتقباًل لــدى الطــرف األول أو أي من فروعه تعتبــر ضامنة لبعضها 

البعــض بصــرف النظــر عــن مســمياتها. وللطرف األول فــي حالة عدم وفاء الطرف 
الثانــي بإلتزاماتــه الحــق فــي دمــج أو توحيــد هذه الحســابات كلها أو بعضها وله أن 
يخصــم الرصيــد الدائــن مــن أي منها ســدادًا للرصيد المدين فــي غيرها. أو تجميد 

الرصيــد الدائــن فــي أي منهــا حتــى يقوم الطرف الثاني بالوفاء بكافــة التزاماته قبل 
الطــرف األول. وفــي حالــة اختــالف العملــة يتم تحويلها إلى عملة الدين المســتحق 

بســعر الصرف السائد. 
يقــر الطــرف الثانــي بأنــه فــي حالــة عدم وفائه بالتزاماته فــإن الطرف األول يكون مفوضًا    2.10
فــي إجــراء المقاصــة وخصــم الرصيــد الدائن وعمل قيود التســويات والتحويالت في أية 

حســابات مفتوحة أو تفتح باســم الطرف الثاني لدى الطرف األول. 
يقــر الطــرف الثانــي بأنــه فــي حالــة إخالله بأي من التزاماته نحــو الطرف األول فإن جميع    3.10

األمــوال واألوراق الماليــة والتجاريــة والمعــادن الثمينة مما قد يكون مودعا باســم 
الطــرف الثانــي لــدى الطــرف األول أو أي مــن فروعــه تعتبر ضمانًا وتأمينــًا لكافة التزامات 

الطــرف الثانــي نحــو الطــرف األول، ودون حاجــة إلى إقرار خــاص بذلك، ويكون للطرف 
األول الحق في الحصول على مســتحقاته واســتيفاء دينه مباشــرة من األموال المشــار 
إليهــا بطريــق المقاصــة األولويــة واألفضليــة على أي دائن آخــر دون الحاجة إلى اخطار أو 

أي إجــراء قانوني. 
للطــرف األول الحــق فــي أن يطالــب الطــرف الثانــي بأي مبلغ من المبالغ المســتحقة له    4.10

فــي ذمتــه وال يعتبــر ســكوت الطــرف عن المطالبة في تاريخ االســتحقاق من قبيل 
إمهــال الطــرف الثانــي أو مــن قبيــل التنــازل عن اتخاذ أي إجــراء تحفظي أو توقيع حجز 

علــى أمــوال الطــرف الثانــي. ويقــر الطرف الثاني ويوافــق على ان للطرف األول الحق 
فــي أن يتخــذ مــن اإلجــراءات مــا يكفل لــه تحصيل حقوقه منه بما فــي ذلك الحجز على 

مســتحقات الطرف الثاني لدى المؤسســات الخاصة والدوائر الحكومية بما يســاوي 
المبلــغ المســتحق لــه فــي ذمتــه وطلب توريد قيمتها ولو بعــد انقضاء المواعيد 

المقــررة لتحصيلها. 
11 . التخلي: 

ال يعتبــر أي تقصيــر أو تأخيــر مــن البنــك في ممارســة أي حق أو إجــراء تصحيحي بموجب   
هــذا العقــد تنــازالً عنــه، كمــا ال تمنــع أي ممارســة فردية أو جزئية ألي حق أو أي إجراء 

تصحيحــي أي ممارســة إضافيــة لــه أو ممارســة أي حق أو إجــراء تصحيحي آخر. الحقوق 
واإلجــراءات التصحيحيــة المبينــة فــي هــذا العقد إضافية وال تســتثنى بأي حقوق أو 

إجــراءات بموجب القانون. 
12 . التنازل: 

وثائــق التمويــل ملزمــة ألطرافهــا وخلفائهم ومفوضيهــم المرخص لهم وورثتهم و/   1.12
أو ممثليهــم القانونيين. 

ال يجــوز للعميــل التنــازل عــن حقوقــه أو التزاماته بموجب وثائــق التمويل دون موافقة    2.12
خطية مســبقة من البنك. 

يجــوز للبنــك فــي أي وقــت تحويــل أو التنــازل عن أي من حقوقــه أو التزاماته بموجب    3.12
وثائق التمويل. 

يجــوز للبنــك اإلفصــاح للمتنــازل لــه أو المحــول له المحتمل أو ألي شــخص آخر يعتزم    4.12
إبــرام عالقــات تعاقديــة مــع البنك بخصــوص وثائق التمويل عن المعلومــات المتعلقة 

بالعميــل كمــا يعتبر البنك ذلك مناســبًا. 
13 . التعديات:

  ال يســري أي تعديــل أو إضافــة علــى وثائــق التمويــل مــا لم يحــرر خطيًا ويوقع من قبل 
البنك والعميل. 

14. التكاليــف والنفقات والضرائب: 
يدفــع العميــل للبنــك بنــاًء علــى طلب البنك كافة التكاليف والرســوم والنفقات   
المترتبــة علــى وثائــق التمويــل أو حماية أو ممارســة حقــوق البنك بموجب وثائق 

التمويــل وكافــة الضرائــب واألعباء والرســوم والنفقات األخرى أيًا كانــت طبيعتها 
المفروضــة مــن أي ســلطة بخصــوص التزامات العميــل بموجب هذا العقد. 

15 . ال يجــوز دفع فائدة: 
ال يتضمــن هــذا العقــد أي شــيء يلــزم البنــك أو العميــل على دفع فائدة أو قبض أي   
فائدة أو أي مبلغ مســتحق الدفع بشــكل يخالف الشــريعة اإلســالمية أو القيام بأي 

شــيء غير مقبول وفقًا للشــريعة اإلســالمية. 
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Branch Code Date  

Submitted By (Staff ID and Name):

Recommended By (BM/TL ID and Name): 

Staff Signature:

BM/TL Signature:

08/09

FOR AND ON BEHALF OF CUSTOMER                   باألصالة عن وباإلنابة عن العميل 

FOR AND ON BEHALF OF UAB- ISLAMIC BANKING
 باإلنابة عن البنك العربي المتحد - الخدمات المصرفية اإلسالمية                                               
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16. Governing Law and Jurisdiction
16.1 This Contract and the Finance Documents and the construction, 

performance and validity hereof and thereof shall be governed by and 
construed in all respects in accordance with the laws of the UAE and 
the principles of Islamic Shari’ah.

16.2 The Customer irrevocably agrees for the benefit of the Bank that the 
courts of the UAE and the courts of DIFC shall have non-exclusive 
jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and 
to settle any disputes which may arise out of or in connection with 
this Contract and the Finance Documents with no contradiction to 
Shari’ah rules according to Shari’ah Standards and, for such purposes, 
irrevocably submits to the jurisdiction of such courts.

17.      Prepayment
 Early settlement of the Finance by the Customer is subject to an early 

settlement charge as applicable at the date of settlement. The Customer 
agrees to pay prepayment fee on the outstanding Finance amount if he/she 
partially or fully settles the Finance earlier than the repayment period agreed 
at the time of granting the Finance, 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.

18.      Facsimile / Telephone Instructions
 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.

19.      Notice
 All notices and correspondence between the parties herein (the Bank and the 

Customer) 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.

20.      Validity of Agreement
20.1  This Agreement shall be in effect and binding upon the Customer 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 Finance.  Notwithstanding 
that any provision of this application/agreement shall continue in full force and 
effect.

20.2  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 Customer.

16 . القانــون الحاكم واالختصاص القضائي: 
يخضــع هــذا العقــد واتفاقيــات التمويل وتفســيرها وتنفيذهــا ونفاذها لقوانين دولة    1.16

اإلمارات العربية المتحدة وأحكام الشــريعة اإلســالمية وتفســر بموجبها. 
يوافــق العميــل بشــكل غيــر قابــل لإللغاء ولربح البنــك أن تتمتع محاكم دولة اإلمارات    2.16

العربيــة المتحــدة ومحاكــم مركــز دبي المالي العالمي باالختصــاص القضائي غير 
الحصــري للنظــر والتقريــر بخصــوص أي قضيــة أو دعوى أو إجراء وتســوية أي نزاعات 

يجــوز أن تنشــأ عــن هــذا العقــد ووثائــق التمويــل أو تتعلق بها بمــا ال يتعارض مع أحكام 
الشــريعة اإلســالمية طبقا للمعايير الشــرعية، وتخضع األغراض بشــكل غير قابل 

لإللغــاء لالختصاص القضائــي لهذه المحاكم.
17. الدفعة المقدمة 

يخضــع الســداد المبكــر للتمويــل مــن قبل العميل للتســوية المبكرة للرســوم على النحو   
الســاري في تاريخ التســوية. يوافق العميل أن يدفع رســم دفعة مقدمة عن مبلغ التمويل 

غير المســدد في حال تســوية العميل للتمويل بشــكل جزئي أو كلي في تاريخ مبكر قبل 
فترة التســديد المتفق عليها في وقت منح التمويل وفق األســعار الســائدة التي يحددها 
البنــك. يوفــر البنــك تفاصيــل الرســوم الحاليــة، بناء على طلب العميــل، في فروع البنك في 

دولة اإلمــارات العربية المتحدة.
18 . إرســال التعليمات بالفاكس أو الهاتف 

يتمتــع البنــك بالســلطة التقديريــة المطلقــة للتصــرف وفق أي تعليمــات يتلقاها البنك عبر   
الفاكــس أو الهاتــف إال فــي حــال وجود تعليمــات خطية بغير ذلك 

19 . اإلخطار
تكــون جميــع اإلخطــارات والمــراس ات المتبادلــة بين الطرفيــن بموجب هذه اإلتفاقية   

)وهمــا البنــك والعميــل) صحيحــة و ملزمة في حال تســليمها أو إرســالها بالبريد 
المســجل إلــى عنــوان المرســل إليــه المعني المحدد فــي الصفحة األولى من هذه 

اإلتفاقيــة أو حســب مــا يخطــر بــه الطرفــان بعضهما بعض من وقت آلخر.
20 . سريان اإلتفاقية

تســري هــذه اإلتفاقيــة وهي ملزمــة على العميل والبنك وورثتهمــا وخلفائهما    20-1
والمتنــازل إليهــم التابعيــن لهمــا اعتبــاًرا من تاريخ توقيعها وتبقى ســارية ونافذة إلى 

حين تســوية التمويل بشــكل كامل ونهائي، وتبقى ســارية ونافذة بشــكل تام بغض 
النظــر عــن أي حكــم آخر يــرد فيالطلب أو اإلتفاقية.

يجــوز للبنــك أن يتنــازل، فــي أي وقــت، أو يحــول أي من حقــوق أو مصالحه أو التزاماته    20-2
المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة مســبقة 

من العميل.



United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 Letter of Undertaking for Auto Finance  خطاب تعهد بخصوص تمويل السيارة

  Date                                                                           التاريخ Reference No.            رقم المرجع 

M/s.                                                        السيد / السيدة

Subject: Your Proforma Invoice No.
 الموضوع: رقم فاتورتك األولوية 

Dear Sirs,
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 and United Arab Bank to be the first beneficiary. 
Delivery of the Vehicle to be made to our customer named below or his authorized 
representative.

تحية طيبة وبعد،
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 وتسمية البنك 

العربي المتحد كمستفيد أول من البوليصة.
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

Engine No.                                                   رقم المحرك

Chassis No.                                                رقم الهيكل

 (Cost of the Vehicle/ Vehicle Valuation (AED
تكاليف السيارة / قيمة السيارة )بالدرهم اإلماراتي)

Down Payment (AED)
الدفعة المقدمة )بالدرهم اإلماراتي)

Amount Due in Figure (AED)
المبلغ المستحق باألرقام ) بالدرهم اإلماراتي)

Amount Due in Words (AED)
المبلغ المستحق بالحروف ) بالدرهم اإلماراتي)

 This undertaking is valid for a period of
يومًا من تاريخ اإلصدار  Days from the date it is issued.                                      هذا الخطاب صالح لمدة

For United Arab Bank (Authorised Signatory)
  لصالح البنك العربي المتحد ) المفوض بالتوقيع  )

Acknowledgement of Vehicle Delivery إقرار تسليم السيارة 
The above mentioned vehicle has been delivered to the customer/authorised representative in good condition.

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

Dealer’s (Authorised Signatory)                                                      (المفوض )بالتوقيع عن التاجر Customer’s /Authorised Representative Signature
 توقيع المفوض بالتوقيع عن العميل 

Date                                                          التاريخ Date                                     التاريخ

(Please fill the above and return with the original Letter of Undertaking in full to the Bank for payment)
 )يرجى تعبئة هذا النموذج وإعادة إرساله مشفوًعا بأصل خطاب التعهد بالكامل إلى البنك العربي المتحد لغرض الدفع)
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