
منافع التمويل الشخصي

• متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
• الموافقة الفورية.

• أقساط شهرية ميسرة لفترات تصل إلى 5 سنوات.
• إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

• إمكانية السداد المبكر.
• إمكانية تأجيل أول ثالث أقساط.

• تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي (ال قدر اهلل) حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.
• إمكانية الحصول على تمويل شخصي بأقساط مرنة وميسرة الى ما بعد التقاعد والحصول على اعلى مبلغ تمويل في حال تبقى اقل من 5 سنوات على التقاعد بما يتناسب مع 

مالئة العميل المالية.
• إمكانية الحصول على تمويل شخصي بخاصية القسط المرن للحصول على أقصى مبلغ تمويل بناًء على أقصى نسبة استقطاع شهرية مسموحة، تماشيًا مع جميع التزاماتك المالية 

القائمة ومدة سدادها بتغير القسط الشهري.

مركز االهتمام بالعميل
التمويل الشخصي

منافع ومخاطر المنتجات

مخاطر التمويل الشخصي

التأخیر من قبل العمیل عن تسلم السلعة: في حال تأخر العمیل في استالم السلعة 
في الفترة المحددة في العقد یتم بیع السلعة بناء على تفویض العمیل في العقد.

التأخیر في إیداع األسھم ألي سبب: في حال التأخر في إتمام عملیة إیداع األسھم 
بعد إنجاز البیع، فإن البنك لن یتحمل مسؤولیة انخفاض سعر السھم.

في حال تغیر الظروف المالیة لدى العمیل: في حال تغیر ظروف العمیل المالیة على 
سبیل المثال ال الحصر انخفاض راتب العمیل أو التقاعد المبكر، تتم جدولة التمویل 

الشخصي حسب سیاسات جدولة التمویل الشخصي.

التأخر عن االعتراض على كشف حساب التمویل الشخصي: في حال وجود اعتراض 
على عملیة مالیة لحساب التمویل ولم یتم إبالغ البنك عن طرق الوسائل المعتمدة 

في مدة أقصاھا 30 یومًا یتم رفض طلب االعتراض.

اإلخالل بالعقد:
• یعتبر العمیل مخًال بالتزاماته وتعھداته في أي من الحاالت التالية:

• في حال عدم سداد قسطین متتالیین.
• في حال التخلف عن أي من التزاماته أو تعھداته المنصوص علیھا في عقد التمویل.

• في حال وجود أي خطأ أو إھمال أو غیره من العمیل مما تسبب بأضرار للبنك 
ألسباب محددة في العقد، فإن العمیل مسؤول بتعویض البنك الناتجة عن ھذه 

األضرار.
• في حال تحقق أي من الحاالت أعاله، تصبح جمیع األقساط غیر المسددة واجبة 

األداء فورًا دون التقید بمیعاد استحقاقھا.

دمج الحسابات: جمیع حسابات العمیل الجاریة تعتبر ضامنة لبعضھا البعض، وللبنك 
الحق في الخصم منھا في حال عدم وفاء العمیل بالتزاماته.

تغیر العنوان: في حال تغیر عنوان العمیل ولم یتم إبالغ البنك بذلك فتقع المسؤولیة 
على العمیل وال یتحمل البنك أي تبعات بخصوص ذلك.

في حال تم سداد مدیونیة العمیل من بنك آخر:
فیلتزم العمیل بتحویل راتبه في مدة 14 یومًا من تاریخ توقیع عقد التمویل مع البنك 
األھلي، وفي حال عدم تحویل الراتب فتعتبر المدیوینة مستحقة علیه ویجب االلتزام 

بسداد التمویل فورًا.

في حال رفع العمیل دعوى ضد البنك تتعلق بالعقد وخسرھا العمیل فإنه یلتزم بأن 
یدفع للبنك أتعاب محاماة 3% من المبلغ المطالب به بالئحة الدعوى، وال یحق 

للعمیل االعتراض عن النسبة.

ال یتم اإلعفاء عن المدیونیة القائمة في الحاالت المحددة في العقد والتي من بینھا 
الحاالت التالیة:

• في حال عدم صحة أو نقص أي بیانات مقدمة من قبل العمیل.
• في حال أن وفاة العمیل أو إصابته بالعجز الكلي ناتجة من األسباب التالیة:

• تعمد اإلصابة.
• محاولة االنتحار سواء كان العمیل عاقًال أو مختًال عقلیًا في ذلك الوقت.

• الكوارث الطبیعیة.
• قرارات المحكمة.

• تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقیر غیر النظامیة.
• االشتراك في ریاضة خطرة كاالشتراك في سباقات السیارات أو سباقات الخیل. 

• إصابة أو وفاة ناشئة عن طبیعة العمل.
• في حال تعثر العمیل بأي حال من األحوال، وحدثت وفاة العمیل و/أو إصابته بالعجز 

الكلي بعد التعثر فإنه سوف یتم فقط إعادة األقساط المخصومة من تاریخ حدوث 
الحالة.


