الشروط واألحكام
الرئيسية للقروض
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عالقة العميل مع البنك
	1-1إن األحــكام والشــروط التاليــة ،وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر (“الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض”) هــي التــي تحكــم العالقــة بيــن بنــك أبوظبــي األول
ش.م.ع (“البنــك”) وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري (يشــار إليــه فيمــا يلــي بمصطلــح “العميــل”) بشــأن أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف يمنحــه
البنك للعميـــل.
	2-1تحمــل التعريفــات الموضحــة فــي قائمــة المصطلحــات فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية للقروض هـــذه نفــس المعانــي الواردة لهــا ،وأينما اســتخدمت
هــذه المصطلحــات مــن قبــل البنــك فــي أي محــل آخــر ضمــن أي مــن المســتندات أو االتفاقيــات الخاصــة بالبنــك أو الموقــع االلكترونــي للبنــك ،مــا لــم
يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك.
	3-1إن أي إشــارة إلــى مصطلــح “الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض” فــي جميــع المســتندات الخاصــة بالبنــك ،بمــا فــي ذلـــك نمــاذج الطلبــات أو خطابات
العــرض أو مســتندات الضمــان أو تفويضــات الحســابات أو اإلعالنــات أو اإلخطــارات أو الكتيبــات أو الجــداول أو االتفاقيــات أو غيرهــا مــن المســتندات األخــرى،
هــي إشــارة إلــى الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه.
ـزء ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة البنــك الخاصــة بمنــح أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف إلــى العميــل،
	4-1تشــكل الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه جـ ً
كمــا ســتنطبق علــى جميــع القــروض أو تســهيالت الســحب علــى المكشــوف المتوفــرة للعميــــل مــا لــم يتــم اســتثناء ذلـــك صراحــةً .
ـاء علــى الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هـــذه أو أي طلــب أو خطــاب عــرض أو أي
	5-1تحــدد العالقــة القانونيــة والتعاقديــة بيــن البنــك والعميــل بنـ ً
مســتند ضمــان أو أي جــدول رســوم أو أي توجيهــات يصدرهــا البنــك وكذلــك أي اتفاقيــات أو مســتندات أخــرى يحددهــا البنــك لهــذا الغــرض.
 6-1في حال وجود أي تعارض أو عدم توافق:
(أ) بين الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه وأي طلب أو خطاب عرض ،ستكون األولوية للطلب أو خطاب العرض؛ أو
(ب)	بيــن أي خطــاب عــرض أو طلــب ،ســتكون األولويــة لخطــاب العــرض ،وفــي كل حالــة علــى حــدة إلــى المــدى الــذي يغطــي هــذا التعــارض أو عــدم
التوافــق
 	7-1يعتبــر العميــل اطلــع و تفهــم ووافــق علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ،و ذلــك بمجــرد قبولــه ألي خطــاب عــرض أو التوقيــع
علــى أي طلــب أو اقتــراض أي مبلــغ قــرض أو اســتخدام أي ســحب علــى المكشــوف.
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طلب الحصول على قرض أو سحب على المكشوف
	1-2يطــرح البنــك مجموعــة منوعــة مــن القــروض وتســهيالت الســحب علــى المكشــوف و التــي يمكــن االطــاع عليهــا مــن خــال الكتيبــات المتوفــرة لــدى
أي مــن فــروع البنــك أو علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بالبنــك.
	2-2يخضــع لقــرار البنــك وللقوانيــن المعمــول بهــا توفــر ومعاييــر أهليــة الحصــول علــى وكذلـــك الشــروط المطبقــة بشــأن أي قــروض أو تســهيالت ســحب
علــى المكشــوف.
	3-2يخضــع للتقديــر المطلــق والمنفــرد مــن البنــك طــرح جميــع القــروض وتســهيالت الســحب علــى المكشــوف ،ويحتفــظ البنــك بالحــق للقيــام فــي أي
وقــت ودون مســؤولية أو شــرط جزائــي أو ســبب برفــض تقديــم أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف.
	4-2إن أي قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف يتــم توفيــره للعميــل ُيعتبــر خدمــةً شــخصية خاصــة بهــذا العميــل ،ويتوجــب علــى العميــل القيــام
علــى الفــور بإخطــار البنــك إذا لــم يكــن العميــل هــو المســتفيد النهائــي منهــا (أي هــو المســتفيد الحصــري مــن المنفعــة التجاريــة أو االقتصاديــة مــن
الخدمــة و/أو يتحمــل المخاطــرة التجاريــة أو االقتصاديــة لهــا) أو لــم يكــن القائــم أساســً بإصــدار أي تعليمــات تتعلــق بشــأن أي قــرض أو تســهيل ســحب
علــى المكشــوف ،حتــى وإن كانــت هــذه الظــروف قــد طــرأت فــي حالــة معاملــة وحيــدة فقــط.
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الشروط العامة للقروض وتسهيالت السحب على المكشوف
	1-3ال يجــوز للعميــل التقــدم بطلــب للحصــول علــى أو تكبــد أي قــروض أو ُســلف أو ســحوبات المكشــوف مــن رب عملــه أو مــن أي بنــك آخــر أو مؤسســة
ماليــة أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدون موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.
	2-3يتوجــب علــى العميــل أن يقــدم للبنــك جميــع النمــاذج والمســتندات واإلثباتــات األخــرى المتعلقــة بــأي قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف
والتــي قــد يطلبهــا البنــك ،علــى أن تكــون بالصيغــة وبالمضمــون المقبولــة مــن قبــل البنــك.
	3-3يتوجــب علــى العميــل إخطــار البنــك بــأي تغييــر قــد يطــرأ علــى المعلومــات التــي قدمهــا العميــل عنــد تقديــم طلــب مبدئــي للحصــول علــى أي
قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف أو أي مســتندات أخــرى لمعلومــات هويــة العميــل أو وثائــق تتعلــق بإجــراءات العنايــة الالزمــة التــي ُقدمــت
مــن قبــل إلــى البنــك ،ويشــمل ذلـــك (ودون حصــر) أي تغييــرات قــد تطــرأ علــى اســم العميــل أو مســتندات هويتــه أو عنوانــه أو أرقــام هواتفــه أو أي
مــن المســتندات التأسيســية لــه أو هيــكل المســاهمة بــه أو حــق الملكيــة النفعيــة أو الصالحيــات الخاصــة بــأي مفوضيــن بالتوقيــع لديــه .يتوجــب
علــى العميــل أن يقــدم للبنــك أي نمــاذج أو مســتندات أو أي إثباتــات أخــرى إضافيــة حســبما يطلبهــا البنــك فيمــا يتعلــق بــأي تغييــرات وبالصيغــة
والمضمــون المقبولــة مــن قبــل البنــك .إن أي تغييــرات ستســري فقــط عنــد االســتالم والقبــول الفعلــي لهــا مــن قبــل البنــك.
	4-3يتوجب على العميل القيام على الفور بإخطار البنك إذا:
(أ) فقد العميل وظيفته أو مصدر الدخل الرئيسي له؛ وكذلـك
(ب) لم يعد العميل مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو كانت إقامته في الدولة قد فقدت صالحيتها.
ُ
َ
البنــك ،فــي أن يخصــم مــن الحســاب ذي الصلــة (وفــي حــال عــدم كفايــة الرصيــد ،أن يكشــف هــذا
العميــل
	5-3يحتفــظ البنــك بالحــق ،كمــا يفــوض
الحســاب) فــي حــال قيــام البنــك بقيــد أي مبالــغ لصالــح هــذا الحســاب نتيجــة لخطــأ فــي نظــام الكمبيوتــر أو أي عطــل أو خلــل فنــي أو خطــأ بشــري أو
خطــأ فــي نظــام المقاصــة أو أي احتيــال مــن جانــب العميــل أو الغيــر أو ألي ســبب أخــرى ،فــي كل حالــة علــى حــدة ودون أي مســؤولية علــى البنــك.
	6-3يجــوز للبنــك تخصيــص رقــم تعريــف مميــز للعميــل و/أو رقــم حســاب ألي حســاب خــاص بالعميــل ،علــى أن تظــل أرقــام التعريــف المميــزة هــذه ملــكًا
للبنــك ويظــل البنــك هــو صاحــب الحــق فــي تعديــل أو تغييــر تلــك األرقــام فــي أي وقــت.
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شروط القروض الشخصية
	1-4مــع مراعــاة الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ،فــإن عوائــد أي قــرض شــخصي ســتُ دفع إلــى الحســاب المحــدد فــي الطلــب أو خطــاب العــرض
ذي الصلــة ،والــذي يشــترط أن يكــون هــو نفــس الحســاب الــذي يتــم تحويــل راتــب العميــل إليــه.

	2-4فــي حالــة اســتخدام عوائــد أي قــرض شــخصي فــي تســديد قــرض شــخصي اقترضــه العميــل مــن بنــك آخــر أو مؤسســة ماليــة أخــرى ،فيتوجــب علــى
العميــل القيــام علــى الفــور مــن اقتــراض مبلــغ هــذا القــرض الشــخصي بالكامــل أو أي جــزء منــه أن يقــدم للبنــك خطابــً مــن ذاك البنــك أو المؤسســة
الماليــة األخــرى تلــك (بالصيغــة والمضمــون المقبولــة مــن قبــل البنــك) يؤكــد لــه فيــه أن القــرض الشــخصي الحالــي قــد تــم تســديده بالكامــل.
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شروط قروض تمويل السيارات
	1-5تُدفــع عوائــد أي قــرض تمويــل ســيارات مــن قبــل البنــك مباشــرة إلــى بائــع المركبــة عــن طريــق تحويــل إلــى حســاب البائــع بموجــب إصــدار حوالــة
مصرفيــة أو أي تعليمــات أداء أخــرى لصالــح البائــع أو بــأي وســيلة أخــرى وفــق مــا يــراه البنــك مناســبًا.
	2-5بموجــب قيــام العميــل بالتوقيــع علــى أي طلــب أو قبــول أي خطــاب عــرض بشــأن أي قــرض تمويــل ســيارة أو بموجــب قيامــه باقتــراض أي قــرض تمويــل
ســيارة ،فــإن العميــل يضمــن ويتعهــد تجــاه البنــك بمــا يلــي:
(أ) أن المركبة قد تم فحصها من قبل العميل وأنها في حالة تشغيلية جيدة وأنها مناسبة للغرض المطلوب منها؛ وكذلـك
(ب) أن المركبة ال تخضع ألي ضمان آخر بخالف رهن المركبة
 3-5يتوجب على العميل القيام على الفور بإخطار البنك في حال أصبح في أي وقت أي من الضمانات أو التعهدات الواردة أعاله غير صحيحة.
	4-5بموجــب قيــام العميــل بالتوقيــع علــى أي طلــب أو قبــول أي خطــاب عــرض بشــأن أي قــرض تمويــل ســيارة أو بموجــب قيامــه باقتــراض أي قــرض تمويــل
ســيارة ،فــإن العميــل يتعهــد للبنــك بمــا يلــي:
(أ)	الحفــاظ علــى المركبــة فــي حالــة جيــدة وصالحــة وكذلـــك القيــام خــال ســبعة ( )7أيــام ميالديــة بإخطــار البنــك بــأي حــادث ينتــج عنــه خســارة كلية
أو جزئيــة مــن قيمــة المركبــة؛
(ب)	الحفــاظ علــى ســريان تســجيل المركبــة باســم العميــل وعــدم نقــل ملكيــة المركبــة و/أو األهليــة عليهــا إلــى أو أي حــق آخــر يتعلــق بهــا بــدون
موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك؛
(ج) سداد جميع الضرائب أو الغرامات أو رسوم التسجيل أو أي مصروفات أخرى تتعلق بالمركبة؛
(د) عدم إنشاء أو قيد أي ضمان على المركبة أو السماح بنشوء أي ضمان عليها ما لم تكن لصالح البنك؛
(هـ) القيام بالتأمين على المركبة وفقًا ألحكام المادة 5-5؛
(و) عدم استغالل المركبة في أي غرض غير مشروع؛ وكذلـك
(ز) ضمان أن أي شخص يقود المركبة يحمل رخصة قيادة سارية.
	5-5يتوجــب علــى العميــل وعلــى نفقتــه الخاصــة الحفــاظ علــى ســريان تأميــن المركبــة فــي جميــع األوقــات وذلــك بموجــب وثيقــة تأميــن شــاملة يعتمدهــا
البنــك ،والتــي يتــم بموجبهــا تســمية البنــك بصفتــه المســتفيد لوثيقــة التأميــن هــذه .فــي حالــة عجــز العميــل عــن الحفــاظ علــى تغطيــة تأمينيــة
شــاملة علــى المركبــة ،يجــوز للبنــك ودون إجحــاف ألي حقــوق أخــرى بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه القيــام بالتأميــن علــى
المركبــة علــى نفقــة العميــل ،وأي تكاليــف يتكبدهــا البنــك ســتضاف إلــى إجمالــي المبلــغ المســتحق بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض
هــذه وســتخضع لفائــدة بســعر الفائــدة التأخيريــة .يتــم اســتخدام عوائــد هــذا التأميــن ،عنــد اســتالمها ،مــن قبــل البنــك فــي تخفيــض أي التزامــات
مســتحقة بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه.
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تسهيالت السحب على المكشوف
 1-6يجوز للبنك بموجب تقديره المطلق والمنفرد منح أي تسهيل للسحب على المكشوف.
 2-6إن الرصيد الدائن ألي حساب يجب أال يتجاوز حد السحب على المكشوف ،ما لم يجيز البنك خالف ذلـك.
	3-6يجــوز للبنــك بموجــب تقديــره المطلــق والمنفــرد إنهــاء أي تســهيل للســحب علــى المكشــوف فــي أي وقــت دون إشــعار العميــل ،ويكــون إنهــاء
تســهيل الســحب علــى المكشــوف هــذا بــدون إجحــاف ألي حقــوق أخــرى اســتحقت للبنــك قبــل تاريــخ اإلنهــاء.
	4-6يجــوز للبنــك القيــام فــي أي وقــت بطلــب تســديد جميــع مبلــغ الســحب علــى المكشــوف أو جــزء منــه مــع أي فائــدة أو رســوم أو أجــور أو التزامــات أخــرى
مســتحقة فيمــا يتعلــق بهــذا الســحب علــى المكشــوف.
	5-6يجــوز للبنــك بموجــب تقديــره المطلــق والمنفــرد مــع مراعــاة القانــون المعمــول بــه ،تعديــل ســعر الفائــدة علــى أي تســهيل للســحب علــى المكشــوف
أو تعديــل حــد الســحب علــى المكشــوف.
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برنامج ضيف االتحاد
فــي حــال قيــام العميــل باختيــار “ضيــف االتحــاد” فــي أي طلــب قــرض واعتمــد البنــك هــذا الطلــب ،فإنــه وباإلضافــة للشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض
هــذه فــإن “شــروط وأحــكام قــرض ضيــف االتحــاد” الــواردة فــي الجــدول الملحــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ســتُ طبق بشــأن هــذا القــرض.
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المقترضون المتضامنون
	1-8القــرض المشــترك عبــارة عــن قــرض يقترضــه مقترضــون متضامنــون كمــا أن الســحب علــى المكشــوف المشــترك عبــارة عــن تســهيل ســحب علــى
المكشــوف يتــاح لمقترضيــن متضامنيــن.
	2-8إن إدارة أي قــرض مشــترك أو تســهيل الســحب علــى المكشــوف المشــترك ستســتلزم توقيــع كل واحــد مــن المقترضيــن المتضامنيــن أو توقيــع
المفــوض بالتوقيــع عــن كل واحــد منهــم  ،مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــاف ذلـــك صراحــةً .
	3-8يكــون ٌ
كل مــن المقترضيــن المتضامنيــن مســؤولين منفرديــن ومجتمعيــن تجــاه البنــك عــن تســديد والوفــاء بجميــع االلتزامــات المســتحقة أو
المترتبــة بموجــب أي قــرض مشــترك أو تســهيل الســحب علــى المكشــوف المشــترك .لــن يتــم إبــراء ذمــة أي واحــد مــن المقترضيــن المتضامنيــن مــن
المســؤولية ولــن تتأثــر تلــك المســؤولية بفعــل أي ممــا يلــي:
(أ)	عــدم صالحيــة أو بطــان أو عــدم نفــاذ أي التــزام مســتحق لصالــح البنــك أو أي ضمــان أو تأميــن ممنــوح لــه بشـــأن هــذا القــرض المشــترك أو
تســهيل الســحب علــى المكشــوف المشــترك؛
(ب) إعفاء أو إبرام أي ترتيبات أخرى مع أي مقترض متضامن آخر أو مع الغير؛ أو
(ج) تعديل أو تمديد أي التزامات مستحقة أو مترتبة بموجب هذا القرض المشترك أو تسهيل السحب على المكشوف المشترك.

	4-8فــي حالــة وفــاة أي مــن المقترضيــن المتضامنيــن أو فقدانــه لألهليــة القانونيــة أو خضوعــه للتصفيــة أو اإلفــاس أو اإلعســار أو فــي حالــة وقــوع أي حالــة
مماثلــة تؤثــر علــى أي منهــم ،يتوجــب علــى كل واحــد مــن المقترضيــن المتضامنيــن اآلخريــن إخطــار البنــك فــي موعــد أقصــاه عشــرة ( )10أيــام مــن
تاريــخ وقــوع هكــذا حالــة.
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الشروط المسبقة
 1-9ال يقع على عاتق البنك أي التزام ألداء أي قرض أو توفير أي تسهيل سحب على المكشوف:
(أ)	مــا لــم يتســلم البنــك جميــع الشــروط المســبقة المتعلقــة بــذاك القــرض أو تســهيل الســحب علــى المكشــوف بالصيغــة والمضمــون المقبولــة
مــن قبــل البنــك
(ب) في حالة عدم وقوع أي من حاالت اإلخالل؛ وكذلـك
(ج)	يعــدم وقــوع أي حالــة أخــرى وعــدم وصــول أي معلومــات إلــى البنــك والتــي مــن وجهــة نظــر البنــك المطلقــة تجعــل مــن غيــر المحبــذ أو مــن غيــر
المناســب تقديــم أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف.
	2-9يتــم إلغــاء الطلــب فــي حالــة عــدم اســتيفاء الشــروط المســبقة أو فــي حالــة تخلــي البنــك عنهــا فــي غضــون ثالثيــن ( )30يومــً مــن تاريــخ اســتالم
البنــك لطلــب الحصــول علــى قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف.
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عمليات السداد
 1-10عمليات السداد بوجه عام
(أ)	يوافــق العميــل علــى أن يدفــع جميــع الرســوم والتكاليــف واألجــور والمصروفــات المعمــول بهــا لــدى البنــك فيمــا يتعلــق بتقديــم أي قــرض أو
تســهيل للســحب علــى المكشــوف ،وموضــح تفاصيــل تلــك الرســوم والتكاليــف واألجــور والمصروفــات فــي الطلــب المعنــي أو فــي خطــاب
العــرض المعنــي أو فــي جــدول الرســوم الخــاص بالبنــك ،كمــا يمكــن االطــاع علــى جــدول الرســوم فــي فــروع البنــك ،وعلــى الموقــع االلكترونــي
للبنــك أو بخــاف ذلـــك عنــد الطلــب .يجــوز للبنــك القيــام فــي أي وقــت بتعديــل جــدول الرســوم.
(ب)	عنــد اســتحقاق أي رســوم أو تكاليــف أو أجــور أو مصروفــات أو فوائــد أو عمــوالت واردة فــي الطلــب المعنــي أو خطــاب العــرض المعنــي أو فــي جــدول
الرســوم ،فــإن العميــل يفــوض البنــك للقيــام بخصــم تلــك الرســوم أو التكاليــف أو األجــور أو المصروفــات أو الفوائــد أو العمــوالت مــن الحســاب ذي
الصلة.
(ج)	جميــع المبالــغ التــي تُدفــع للبنــك ســتكون غيــر قابلــة للــرد وال يجــوز اســتخدامها علــى أنهــا رصيــد دائــن نظيــر أي مبلــغ آخــر مســتحق لصالــح
البنــك.
(د)	إذا صــادف أي تاريــخ اســتحقاق ســداد أي يــوم آخــر بخــاف أيــام العمــل الرســمية ،يتوجــب علــى العميــل أن يقــوم بســداد أي التزامــات مســتحقة فــي
تاريــخ االســتحقاق المذكــور فــي يــوم العمــل التالــي لذلــك التاريــخ فــي ذات الشــهر الميــادي أو فــي حالــة عــدم وجــود أيــام عمــل متبقيــة فــي
ذلــك الشــهر الميــادي ،فيتوجــب الســداد فــي يــوم العمــل الســابق.
(هـ)	أي مبالــغ يتســلمها البنــك لغــرض ســداد أي مبالــغ مســتحقة بشــان أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف يجــب أن تســتخدم مــن قبــل البنــك
لتخفيــض أي مبالــغ مســتحقة بموجــب أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف وذلــك بالطريقــة التــي يحددهــا البنــك بمحــض تقديــره المطلــق
والمنفــرد.
(و)	يوافــق العميــل علــى أداء جميــع المبالــغ بشـــأن أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف بعملــة ذلــك القــرض أو الســحب علــى المكشــوف .فــي حالــة
أداء أي مبالــغ بــأي ُعملــة أخــرى ،فــإن البنــك يحتفــظ بالحــق فــي تحويــل تلــك العملــة إلــى العملــة الخاصــة بالقــرض أو الســحب علــى المكشــوف
مــع مراعــاة أســعار الصــرف الســائدة لــدى البنــك فــي تاريــخ قيــد ذلــك المبلــغ لصالــح الحســاب المعنــي .أي مبالــغ تــم أداؤهــا ســوف تقيــد لصالــح
الحســاب المعنــي فقــط فــي تاريــخ اســتالم البنــك فعليــً للمبالــغ المطلوبــة.
(ز)	يكــون الشــيك وســيلة مقبولــة لســداد أي مبالــغ مســتحقة وفــق للشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ،وأي مبالــغ يتــم ســدادها بموجــب
شــيك ســتعتبر أن البنــك قــد تســلمها فعليــً فقــط عنــد تحصيــل عوائــد هــذا الشــيك وقيدهــا فــي الحســاب ذي الصلــة .يجــوز للبنــك تحميــل
العميــل رســومًا وفــق مــا هــو محــدد فــي جــدول الرســوم نظيــر أي شــيك مرتجــع دون صــرف يقــدم للبنــك.
(ح)	يجــوز للعميــــل أداء أي دفعــة ألي مبالــغ مســتحقة وفقــً للشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه عــن طريــق الخصــم المباشــر أو التحويــل
مــن حســاب إلــى حســاب لــدى البنــك.
(ط)	يجــوز للبنــك القيــام فــي أي وقــت بمطالبــة العميــل بتقديــم شــيك غيــر مــؤرخ و/أو إنشــاء رهــن حيــازي علــى وديعــة و/أو تقديــم أي ضمــان
آخــر تأمينــً لاللتزامــات التــي تكبدهــا بشــأن أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف .كمــا أن العميــل يفــوض البنــك بإدخــال التاريــخ علــى الشــيك
المذكــور وتقديمــه للصــرف فــي ذلــك التاريــخ نظيــر أي التزامــات تكبدهــا بشــأن أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف.
(ي)	في حالة عجز العميل عن سداد أي مبلغ عند استحقاقه بموجب مستندات القرض ،فإنه يتوجب على العميل أن يدفع:
(	)1بشـــأن أي قــرض فائــدة علــى هــذا المبلــغ المتأخــر الســداد بســعر الفائــدة التأخيريــة والتــي تســتحق اعتبــارًا مــن تاريــخ اســتحقاق المبلــغ
المتأخــر للســداد وحتــى تاريــخ الســداد الفعلــي لــه ،وذلــك علــى أســاس أن الســنة مؤلفــة مــن  365يومــً؛
(	)2رسم السداد المتأخر المحدد في جدول الرسوم وذلك بشأن القسط المستحق والمتأخر السداد؛ وكذلـك
(	)3الفائــدة بالســعر المحــدد فــي جــدول الرســوم علــى المبلــغ الــذي يتجــاوز حــد الســحب علــى المكشــوف وذلــك بشــأن أي ســحب علــى
المكشــوف حيــث يتجــاوز الرصيــد المســتحق علــى الحســاب حــد الســحب علــى المكشــوف.
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عمليات السداد بشـأن القروض
(أ)	يتوجــب علــى العميــل تســديد أي قــرض عــن طريــق دفــع القســط المعنــي فــي كل تاريــخ اســتحقاق ســداد للقــرض .ال يجــوز للعميــل إعــادة
اقتــراض أي جــزء مــن أي قــرض يتــم تســديده ولكــن يجــوز للبنــك أن يوافــق علــى زيــادة مبلــغ أي قــرض مــن حيــن آلخــر.
(ب)	تُســتحق الفائــدة علــى أي مبلــغ قــرض بالســعر المحــدد فــي الطلــب أو خطــاب العــرض ذي الصلــة ويتــم احتســابها علــى أســاس العــدد الفعلــي
لأليــام المنقضيــة خــال فتــرة اســتحقاق الفائــدة وعلــى أســاس أن الســنة مؤلفــة مــن  365يومــً ،مــا لــم يوافــق البنــك علــى خــاف ذلـــك.
(ج) يتوجب على العميل سداد الفائدة المستحقة على أي مبلغ قرض في كل تاريخ سداد القرض.
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(د)	فــي تاريــخ االســتحقاق الخــاص بــأي قــرض ،يتوجــب علــى العميــل أن يدفــع مبلــغ القــرض المســتحق ،والفائــدة المســتحقة وغيــر المســددة إضافــةً
إلــى أي التزامــات أخــرى مســتحقة بشـــأن ذلـــك القــرض.
(هـ)	فــي حــال قيــام العميــل بتســديد أي قــرض بالكامــل قبــل تاريــخ االســتحقاق المتعلــق بذلــك القــرض ،إضافــةً إلــى ســداد مبلــغ القــرض المســتحق،
والفائــدة المســتحقة وغيــر المســددة واي التزامــات أخــرى مســتحقة بشــأن ذلــك القــرض ،فإنــه يجــوز أن ُيطالــب العميــل أيضــً بســداد رســوم
التســوية المبكــرة بالقيمــة الــواردة فــي جــدول الرســوم.
(و)	إن المبلــغ الواجــب خصمــه عــن طريــق الخصــم المباشــر فــي تاريــخ ســداد القــرض ســيكون المبلــغ المحــدد مــن قبــل العميــل عنــد تقديــم طلــب
الحصــول علــى أي قــرض أو المبلــغ المحــدد خطيــً مــن قبــل العميــل أو بموجــب تعليمــات صــادرة للبنــك .وعنــد إجــراء عمليــة الخصــم المباشــر
فــي حالــة عــدم وجــود رصيــد كاف فــي الحســاب المحــدد مــن قبــل العميــل ،فــإن العميــل يفــوض البنــك بســحب ذلــك الحســاب علــى المكشــوف
بالمبلــغ المطلــوب لســداد الخصــم المباشــر.
(ز) يوافق العميل على أنه يجوز للبنك بمحض تقديره المطلق تعديل دورة أو مبلغ أي قسط أو تمديد تاريخ االستحقاق الخاص بأي قرض.
تأجيل األقساط
(أ)	عقــب تقديــم أي طلــب مــن قبــل العميــل ،يجــوز للبنــك أن يوافــق علــى تأجيــل ســداد العميــل ألي جــزء مــن أي قســط وأن يتــم ترحيــل هــذا الجــزء
مــن القســط إلــى أي قســط الحــق أو بموجــب قســط مســتقل يصبــح مســتحقًا بعــد تاريــخ االســتحقاق األصلــي الخــاص بالقــرض ذي الصلــة.
(ب)	يقــر ويوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للبنــك بموجــب إشــعار مســبق بمــا ال يقــل عــن يوميــن ( )2إلــى العميــل أن يؤجــل ســداد العميــل ألي قســط
مــا لــم يخطــر العميـ ُ
ـل البنـ َ
ـك بأنــه ال يوافــق علــى ذلــك التأجيــل.
(ج)	الفائــدة المســتحقة علــى أي جــزء مــن أي قســط يؤجــل وفــق أحــكام المــادة هــذه ســوف تســتحق علــى أســاس يومــي مــن تاريــخ الــذي كان فيــه
القســط مســتحقًا فــي األصــل وحتــى تســديد ذلــك القســط بالكامــل .يواصــل اســتحقاق الفائــدة بالســعر المحــدد فــي جــدول الرســوم بشـــأن
الرصيــد المتأخــر الســداد ويتــم خصمــه مــن حســاب العميــل فــي المواعيــد المقــررة مــن قبــل البنــك والتــي تــم إخطــار العميــل بهــا.
(د)	أي رســم محتســب وفقــً لجــدول الرســوم ســيكون واجــب الدفــع عــن كل عمليــة تأجيــل ألي جــزء مــن أي قســط وســيتم خصمــه مــن حســاب
العميــل فــي أو حوالــي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه هــذا التأجيــل نافــذًا.
(هـ) يوافق العميل على أن أي تأجيل يوافق عليه البنك وفق أحكام هذه المادة ال ُيعد تنازالً من قبله عن سداد أي التزامات.
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السداد بشأن السحوبات على المكشوف
(أ)	تُســتحق الفائــدة علــى أي مبلــغ ســحب علــى المكشــوف علــى أســاس يومــي بموجــب تطبيــق ســعر الفائــدة المحــدد فــي الطلــب أو خطــاب
العــرض ذي الصلــة علــى مبلــغ الســحب علــى المكشــوف المســتحق علــى كل يــوم.
(ب)	يتوجــب علــى العميــل ســداد الفائــدة المســتحقة علــى أي مبلــغ ســحب علــى المكشــوف فــي كل تاريــخ اســتحقاق ســداد الســحب علــى
المكشــوف.
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التأمين
	1-11يجــوز للبنــك ترتيــب تغطيــة تأمينيــة علــى الحيــاة وضــد اإلصابــة بالعجــز لصالــح العميــل خــال فتــرة أي قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف،
والتــي يتــم بموجبهــا تســمية البنــك بصفتــه المســتفيد مــن هــذه التغطيــة.
	2-11إذا لــم يكــن العميــل مؤهـ ً
ا للحصــول علــى تغطيــة تأمينيــة علــى الحيــاة وضــد بالعجــز التــي يرتبهــا البنــك ،فإنــه يجــوز للبنــك أن يطلــب مــن العميل
القيــام بصــورة مســتقلة بالحصــول تأميــن علــى الحيــاة وضــد العجــز باســم العميــل طــوال فتــرة القــرض أو تســهيل الســحب علــى المكشــوف علــى
أن يتــم تحديــد البنــك بصفتــه المســتفيد .يتوجــب علــى العميــل أن يقــدم للبنــك نســخة مــن وثيقــة التأميــن المعنيــة فــي تاريــخ كل تجديــد للوثيقــة
إضافــةً إلــى مــا يثبــت أن القســط المتعلــق بتلــك الوثيقــة قــد ُدفــع.
	3-11يكــون العميــل مســؤوالً عــن ســداد القســط الخــاص بــأي وثيقــة تأميــن ُيطلــب منــه الحفــاظ علــى ســريانها وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية
للقــروض هــذه .ويتــم اســتغالل عوائــد هــذا التأميــن ،حــال اســتالمها ،مــن قبــل البنــك فــي تخفيــض قيمــة االلتزامــات المســتحقة بموجــب الشــروط
واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه.

 .12حاالت اإلخالل
 1-12يشكل كل مما يلي حالة من حاالت اإلخالل بشان أي قرض (ويشار إليها بعبارة “حاالت اإلخالل”):
(أ)	عجز العميل عن القيام في تاريخ االستحقاق بأداء أي دفعة ألي مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب الشروط واألحكام الرئيسية للقروض.
(ب)	انتهــاك العميــل أو أي ضامــن أو تهديــد أي منهــم بانتهــاك أي تعهــدات أو ضمانــات أو شــروط أو أحــكام أو نصــوص شــروط أي مــن مســتندات
القــرض وعجــزه عــن عــاج هكــذا انتهــاك أو تهديــد انتهــاك خــال الفتــرة الزمنيــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البنــك؛
(ج)	كانــت أي معلومــات أو مســتندات مقدمــة مــن قبــل العميــل أو أي ضامــن ألغــراض الحصــول علــى أو مواصلــة أي قــرض غيــر صحيحــة أو مضللــة
أو أي إقــرارات أو تعهــدات أو مســتندات قــرض مبرمــة مــن قبــل العميــل أو أي ضامــن كانــت أو أصبحــت غيــر صالحــة؛
(د)	إعالن إفالس أو إعسار أو تصفية العميل أو أي ضامن؛
(هـ)	ارتــكاب العميــل أو أي ضامــن ألي تصــرف يشــكل أساســً التمــاس إلعــان إفــاس العميــل أو أي ضامــن أو لدخــول أي منهــم فــي تدابيــر صلــح أو
تســوية أو إجــراء تنــازل عــام لمنفعــة أي مــن دائنــي العميــل هــذا أو أي مــن أولئــك الضامنيــن؛
(و)	في حال قيام العميل بتقديم خطاب تحويل راتب ضمن أحد الشروط المسبقة:
(	)1إذا قــام العميــل بتغييــر رب العمــل بــدون تزويــد البنــك بخطــاب تحويــل جديــد موجــه إلــى البنــك بالصيغــة والمضمــون مــن قبــل البنــك
وفــق اختيــار البنــك المطلــق؛ أو
(	)2إذا تم تحويل كامل راتب العميل أو جزء منه إلى أي شخص آخر بدون موافقة مسبقة من البنك؛
(ز)	 لم يعد العميل مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
(ح)	عجــز العميــل أو أي ضامــن عــن القيــام فــي تاريــخ االســتحقاق بســداد أي مبلــغ مســتحق وواجــب الدفــع مــن قبــل العميــل أو الضامــن هــذا بموجــب
أي اتفاقيــات أو تســهيالت أو تدابيــر أخــرى مــع البنــك أو مــع أي دائــن آخــر؛

(ط) صدور أي أمر حجز على أي ممتلكات أو أصول خاصة بالعميل أو بأي ضامن؛
(ي) رفع أي إجراءات قانونية أو دعاوى أو قضايا من أي نوع كانت (مدنية أو جنائية) ضد العميل أو أي ضامن؛
(ك) إذا فقد العميل أو أي ضامن وظيفته أو في حالة وفاته أو فقدانه لألهلية القانونية أو خسارته لمصدر دخل األساسي؛
(ل)	وقــوع أي حالــة أو سلســلة مــن الحــاالت التــي مــن وجهــة نظــر البنــك قــد تؤثــر علــى أو تنتقــص مــن قــدرة العميــل أو أي ضامــن أو علــى رغبــة أي
منهــم فــي الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب أي مســتندات قــرض؛
(م) إذا بات قيام العميل أو أي ضامن بأداء أو الوفاء بالتزاماته على حدة بموجب أي مستندات قرض أمرًا غير قانوني.
(ن)	فــي حالــة وقــوع حــادث ،فيمــا يتعلــق بــأي قــرض تمويــل ســيارة ،ينتــج عنــه خســارة كليــة أو جزئيــة للمركبــة ،وفــي حالــة الخســارة الجزئيــة ،والتــي
يعتبــر البنــك أنهــا إمــا:
( )1تخفيض قيمة المركبة(بغض النظر عن أي إصالحات تمت عليها) :أو
( )2اعتبار أن رخصة المركبة أو تسجيلها لم يعد مؤه ً
ال للتجديد؛
(ش) أي حالة أو ظروف تحدث والتي يعتبرها البنك تنتقص من قيمة أي أصول خاضعة ألي ضمان.
 2-12عند وقوع أي من “حاالت اإلخالل” وفي أي وقت بعدها يجوز للبنك القيام بما يلي:
(أ)	إعــان أن جميــع االلتزامــات المســتحقة بشـــأن أي قــرض باتــت مســتحقة وواجبــة الدفــع علــى الفــور وعليــه تصبــح كافــة تلــك االلتزامــات واجبــة
الدفــع فــورًا؛
(ب) إعالن أن أي جزء غير مستغل من القرض بات ملغيًا وعليه يصبح الغيًا؛
(ج)	اتخــاذ جميــع التدابيــر التعويضيــة القانونيــة المتاحــة للبنــك لــدى أي اختصــاص قضائــي ،بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر ،تنفيــذ أي مــن مســتندات
القــرض؛
(د) تأريخ وتقديم أي شيك تم استالمه بموجب أي من الشروط المسبقة؛
(هـ) استرجاع حيازة المركبة وبيعها؛
(و) مطالبة العميل بإلغاء جميع الدفعات الخارجة من أي حساب؛ أو
(ز)	االحتفــاظ بــأي أصــول خاصــة بالعميــل فــي حــوزة البنــك حتــى يتيقــن األخيــر أن جميــع التزامــات العميــل المســتحقة لصالــح البنــك قــد تــم (أو مــن
المؤكــد أنــه ســيتم) مخالصتهــا بصــورة نهائيــة وال رجعــة فيهــا وغيــر مشــروطة.
إجراء قانونيًا أو خالفه.
وفي كل حالة على حدة ،بدون أي إشعار آخر للعميــل أو دون اللجوء إلى أي إجراء رسمي آخر ،سواء كان
ً
 .13الضــرائب
 1-13يكون العميل وحده مسؤوالً عن الشئون الضريبية الخاصة به.
	2-13مــا لــم يــرد نــص يتعــارض مــع ذلـــك صراحــةً  ،فــإن جميــع المبالــغ المقــرر أنهــا مســتحقة الدفــع مــن قبــل العميــل ســتكون باســتثناء أي ضرائــب مطبقــة
(بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر ضريبــة القيمــة المضافــة (أو أي ضريبــة معادلــة)) .كمــا أن البنــك مفــوض بــأن يخصــم مــن أي حســاب أو بخــاف ذلـــك يحجــب
مبلــغ أي ضريبــة ســارية مطلــوب تحميلهــا أو حجبهــا مــن قبــل البنــك .إذا قــام البنــك نيابــة عــن العميــل بدفــع أي ضريبــة مفروضــة ،فيحــق للبنــك
الخصــم مــن أي حســاب نظيــر هــذا المبلــغ و/أو يتوجــب علــى العميــل القيــام علــى الفــور بإعــادة تســديد ذلــك المبلــغ إلــى البنــك.
	3-13قــد يكــون مطلوبــً مــن البنــك بمقتضــى القانــون أو بموجــب االتفــاق مــع الســلطات الضريبيــة المختصــة رفــع تقاريــر تضمــن بعــض المعلومــات حــول
العميــل (أو فــي حالــة الجهــات االعتباريــة ،حــول المالكيــن المباشــرين أو غيــر المباشــرين للعميــــل أو أوصيائــه أو منتفعيــه) وكذلـــك حــول عالقــة
العميــل مــع البنــك بمــا فــي ذلـــك معلومــات متعلقــة بــأي قــروض أو تســهيالت ســحب علــى المكشــوف مقدمــة مــن قبــل البنــك إلــى العميــل ،وذلــك
إلــى:
(أ)	الســلطات الضريبيــة فــي البلــد الــذي يحفــظ فيــه البنــك أي حســاب لصالــح العميــل ،والتــي بدورهــا قــد ترســل تلــك المعلومــات إلــى الســلطات
الضريبيــة فــي بلــد آخــر يكــون العميــل خاضعــً فيــه للضرائــب؛ أو
(ب)	مباشــرة إلــى الســلطات الضريبيــة فــي البلــد الــذي يحمــل العميــل جنســيته أو يقيــم فيــه أو البلــدان األخــرى حيــث يقــرر أو يفتــرض البنــك بصــورة
معقولــة أن العميــل خاضــعٌ للضريبــة هنــاك.
	4-13يوافــق العميــل علــى أن يــزود البنــك بــأي معلومــات (بمــا فــي ذلـــك اإلقــرارات ،الشــهادات ،المســتندات ،تفاصيــل أي أحــكام قضائيــة خاصــة أو معاملــة
تُطبــق علــى الجنســية العامــة أو فئــة األشــخاص التــي ينتمــي إليهــا هــذا العميــل) والتــي قــد يطلبهــا البنــك (أو بخــاف ذلـــك تُطلــب منــه) فيمــا
يتعلــق بــأي ضريبــة أو موقــف ضريبــي أو أي شــروط أخــرى ســارية بشـــأن إعــداد ورفــع التقاريــر .يتوجــب علــى العميــل ضمــان أن تلــك المعلومــات ،عنــد
ضللــة بــأي حــال مــن األحــوال وتنطــوي علــى جميــع المعلومــات الماديــة ذات
تقديمهــا إلــى البنــك ،صحيحــة وســليمة مــن جميــع الجوانــب ،وليســت ُم ِ
الصلــة بموضــوع الطلــب .فــإذا باتــت أي معلومــات قدمهــا العميــل فــي الســابق غيــر دقيقــة أو غيــر مكتملــة ،يتوجــب علــى العميــل القيــام علــى الفــور
بإخطــار البنك بذلـــك.
 .14شرط دفع إجمالي المبالغ المستحقة دون خصم
بالعملــة المحــددة وبــدون أي اســتقطاعات (وخاليــة مــن أي خصومــات) (بمــا فــي ذلـــك علــى مبلغ
ـك
ـ
للبن
	1-14يشــترط ان تدفــع إجمالــي المبالــغ المســتحقة
ُ
أي ضريبــة) أو خصومــات أو تســويات أو مقاصــة.
	2-14إذا ُطلــب مــن العميــل بمقتضــى القانــون خصــم أي مبلــغ علــى حســاب أي ضريبــة مــن أي التزامــات مســتحقة منــه لصالــح البنــك ،يتوجــب علــى
العميــل إضافــة المبالــغ المســتحقة الدفــع إلــى البنــك بحيــث يكــون المبلــغ النهائــي الــذي تســلمه البنــك بعــد االســتقطاع يعــادل المبلــغ الــذي كان
علــى البنــك تســلمه لــو لــم يكــن هــذا االســتقطاع مطلوبــً فــي األســاس.
 .15المراســالت
	1-15يحــق للبنــك تســليم أي مــن المراســات فيمــا يتعلــق بــأي قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف بــأي صيغــة يراهــا مناســبة (بمــا فــي ذلـــك
بصيغــة ورقيــة أو الكترونيــة).

	2-15تقــع المســؤولية علــى العميــل للقيــام فــي جميــع األوقــات بتزويــد البنــك بعنــوان بريــدي ،ورقــم هاتــف متحــرك وعنــوان بريــد الكترونــي وجميعهــا
حديثــة وكذلـــك إخطــار البنــك بــأي تغييــرات تطــرأ علــى معلومــات االتصــال التــي قدمهــا مــن قبــل إلــى البنــك.
 3-15أي مراسالت تتم من قبل البنك تعتبر أنها ُبلغت بشكل صحيح ،وفق الحاالت التالية:
(أ)	فــي حــال تمــت أو ُســلمت الكترونيــً ،بمجــرد إرســالها إلــى عنــوان البريــد االلكترونــي أو الهاتــف المتحــرك أو رقــم الفاكــس الخــاص بالعميــل (فــي
كل حالــة وفــق مــا يخطــر بــه العميــل البنــك مــن حيــن آلخــر) أو عنــد توافرهــا عبــر الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة بصيغــة مقــروءة ،حســب
األحــوال؛ وكذلـــك
(ب) في جميع الحاالت األخرى ،بعد خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ إرسالها.
	4-15أي مراســات تســلم مــن قبــل العميــل إلــى البنــك تعتبــر أنهــا ُبلغــت بشــكل ســليم فقــط عنــد اســتالمها بصــورة فعليــة مــن قبــل البنــك ،فــي
المــكان وبالطريقــة التــي يحددهــا البنــك لهــذا الغــرض.
 5-15يحق للبنك االستناد إلى أي مراسالت موجهة منه إلى العميل ،وال يقع على عاتق البنك أي التزام إلثبات صحة أو دقة أي من تلك المراسالت.
	6-15يوافــق العميــل علــى أن المحادثــات الهاتفيــة بينــه وبيــن البنــك قــد تكــون مســجلة ،كمــا يوافــق علــى أن أي تســجيالت تعتبــر مقبولــة بصفتهــا دليــل
لــدى أي محكمــة أو إجــراءات تحكيــم أو أي إجــراءات قانونيــة أخــرى.
	7-15تقــع المســؤولية علــى عاتــق العميــل بشـــأن مراجعــة جميــع المرســات المرســلة مــن قبــل البنــك ،وال يقــدم البنــك أيــة ضمانــات بــأن المراســات
االلكترونيــة آمنــة أو خاليــة مــن األخطــاء ،كمــا يوافــق العميــل علــى أن أي مراســات ترســل الكترونيــً يمكــن أن تتعــرض لالختــراق أو الفقــدان أو التأخيــر
أو اإلصابــة بفيروســات.
 .16الســرية
	1-16يتعيــن علــى البنــك الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الســرية ،فــي حيــن أن العميــل يفــوض البنــك لإلفصــاح عــن جميــع تلــك المعلومــات الســرية
وذلــك:
(أ) إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛
(ب) إلى أي من مفوضي البنك إلى الحد الالزم لتمكين البنك من تقديم أي قرض أو تسهيل للسحب على المكشوف إلى العميل؛
(ج) أي مستشار مهني متخصص تابع للبنك ويقع على عاتقه التزام تجاه البنك بالحفاظ على السرية؛
(د)	إلــى أي هيئــة صــرف أو إيــداع أو دار مقاصــة أو نظــام تســوية أو مســتودع تبــادل المعلومــات أو أي مســتودع تــداول (ســواء محليــً أو عالميــً) حيــث
يكــون مطلوبــً مــن البنــك أو مفوضــه اإلفصــاح عــن تلــك المعلومــات الســرية.
(هـ)	إلــى أي محــال إليــه أو متنــازل إليــه مجــاز فعلــي أو محتمــل (أو فــي كل حالــة علــى حــدة ،أي مــن وكالئهــم أو مستشــاريهم المهنييــن) بشـــأن
حقــوق البنــك والتزاماتــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه أو فيمــا يتعلــق بــأي تنــازل عــن األعمــال أو تصــرف فيهــا أو دمجهــا
أو االســتحواذ عليهــا أو توليهــا مــن قبــل البنــك؛
(و)	إلــى أي وكالــة تصنيــف أو وســيط تأميــن أو مــزود مباشــر أو غيــر مباشــر لخدمــات حمايــة االئتمــان لصالــح البنــك فيمــا يتعلــق بــأي قــرض أو
تســهيل ســحب علــى المكشــوف مقــدم مــن البنــك؛
(ز)	إلــى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو أي وكالــة مرجعيــة لالئتمــان أخــرى أو مكتــب ائتمــان آخــر مصــرح لهــا أو شــركة اإلمــارات لتســجيل
األصــول المنقولــة والمرهونــة أو مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي؛
(ح)	بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أي قانون ساري؛
(ط)	بموجــب مــا هــو مطلــوب بمقتضــى أمــر أي محكمــة أو هيئــة تحكيــم أو ســلطة تنظيميــة أو إشــرافية أو ضريبيــة أو عقابيــة أو ســلطة حكوميــة
أو شــبه حكوميــة صاحبــة اختصــاص علــى البنــك أو يــرى البنــك بشــكل معقــول أنهــا صاحبــة اختصــاص علــى العميــل؛
(ي)	وفق ما يكون مطلوبًا بغية حفظ أي حقوق خاصة بالبنك أو تدابير تعويضية أو تنفيذها تجاه العميل؛ أو
(ك) وفق ما هو محدد بخالف ذلـك في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هـذه.
	2-16يفــوض العميــل البنــك فــي الحصــول علــى المعلومــات ،علــى أســاس مســتمر ،مــن شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وشــركة اإلمــارات لتســجيل
األصــول المنقولــة والمرهونــة ومصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي والبنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة ،وكذلــك رب عمــل العميــل أو أي
جهــة أخــرى وفــق مــا يــراه البنــك مناســبًا ،حــول الشــؤون الماليــة وغيــر الماليــة للعميــــل ،ويشــمل ذلـــك دون حصــر التفاصيــل الخاصــة بالتســهيالت
المصرفيــة للعميــــل ،المركــز المالــي لــه ،الدخــل خاصتــه ،وأي معلومــات أخــرى تتعلــق بالعميــل والتــي يراهــا البنــك مناســبة دون أي رجــوع إلــى
العميــل.
	3-16والســتيفاء بعــض الشــروط التنظيميــة والقانونيــة الخاصــة بالبنــك ،يجــوز للبنــك أن ُيمركــز تــداول المعلومــات الخاصــة بالعميــل فــي مقــر واحــد أو
أكثــر ســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا.
	4-16يوافــق العميــل علــى توفيــر أي معلومــات أو مســتندات قــد يطلبهــا البنــك ،كمــا يتخلــى العميــل عــن أي حقــوق تتعلــق بالحفــاظ علــى الســرية تكــون
ســارية بمقتضــى قوانيــن حمايــة المعلومــات أو ســرية البنــوك أو أي قوانيــن أخــرى مماثلــة بشـــأن جميــع تلــك المعلومــات التــي قــد يقــوم البنــك
باإلفصــاح عنهــا وفــق أحــكام هــذه المــادة؛
	5-16يوافــق العميــل علــى تــداول المعلومــات الخاصــة بــه واإلفصــاح عنهــا وفــق أحــكام هــذه المــادة وكذلـــك قيــام البنــك بنقــل المعلومــات الخاصــة
بالعميــل إلــى أي بلــد أو بلــدان أخــرى لمعالجتهــا نيابــة عــن البنــك؛
	6-16يوافــق العميــل علــى تــداول المعلومــات الخاصــة بــه واإلفصــاح عنهــا إلــى أي شــريك بعالمــة تجاريــة للبنــك أو أي جهــة فرعيــة أو تابعــة أو فــرع أو محــال
مؤمــن أو وكيــل أو مفــوض للشــريك بالعالمــة التجاريــة للبنــك أو أي طــرف آخــر يــراه البنــك مناســبًا لتمكيــن البنــك أو شــريك
إليــه أو مــزود خدمــة أو
ِّ
العالمــة التجاريــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه فيمــا يتعلــق بــأي منافــع يطرحهــا شــريك العالمــة التجاريــة فيمــا يخــص أي قــرض أو تســهيل ســحب علــى
المكشــوف.
	7-16فــي حــال قيــام البنــك باإلفصــاح عــن أي معلومــات ســرية وفــق أحــكام هــذه المــادة ،يتعيــن عليــه ،حيثمــا كان ذلـــك عمليــً بصــورة معقولــة ،اتخــاذ
خطــوات لضمــان أن متلقــي تلــك المعلومــات الســرية ســيحافظ علــى ســريتها.
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	1-17إن البنــك ملتـ ٌ
ً
المعلومــات الســارية.
 2-17يجوز للبنك القيام بتجميع أو استخدام أو تخزين أو اإلفصاح عن أو بخالف ذلـك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.
 3-17يجوز للبنك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل لألغراض التالية:
(أ)	التعامــل مــع طلبــات الحصــول علــى أي قــروض أو تســهيالت للســحب علــى المكشــوف ،بمــا فــي ذلـــك تقييــم مــدى جــدارة العميــل وأداء
المراجعــات وإجــراءات تقييــم المخاطــر الالزمــة؛
(ب)	تنفيــذ عمليــات الدفــع أو المعامــات واســتكمال التعليمــات أو الطلبــات (بمــا فــي ذلـــك عــن طريــق الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة) فيمــا
يتعلــق بتقديــم أي قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف؛
(ج) متابعة وتحسين الموقع االلكتروني الخاص بالبنك هو ومحتواه؛
(د) توطيد العالقات والحسابات المصرفية وإدارتها؛
(هـ) إجراء البحوث واالستبيانات السوقية وذلك بهدف تحسين المنتجات والخدمات المطروحة من قبل البنك؛
(و) إرسال معلومات حول الخدمات الخاصة بالبنك إلى العميل ألغراض التسويق أو الترويج؛
(ز)	منــع الجرائــم وكشــفها والتقصــي والمقاضــاة بشــأنها (بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر غســل األمــوال ،اإلرهــاب ،االحتيــال والجرائــم الماليــة األخــرى)
فــي أي اختصــاص قضائــي مــن خــال التحقــق مــن الهويــة أو إجــراء الفحــص المتعلــق بالعقوبــات الحكوميــة إضافــةً إلــى المراجعــات والفحوصــات
بموجــب إجــراءات العنايــة الالزمــة ؛
(ح)	اســتيفاء أحــكام القوانيــن واللوائــح والسياســات الســارية وكذلــك أحــكام التشــريعات الطوعيــة أو األحــكام القضائيــة أو أوامــر المحكمــة الســارية
إضافــةً إلــى أي طلــب مــن قبــل أي ســلطة أو جهــة تنظيــم أو وكالــة أو جهــة تنفيذيــة بشـــأن أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة بنــك أبوظبــي األول؛
(ط)	ترســيخ الحقــوق القانونيــة وممارســتها والدفــاع عنهــا فيمــا يتعلــق باإلجــراءات القضائيــة والقانونيــة (بمــا في ذلـــك أي إجــراءات قضائيــة محتملة)
والحصــول علــى المشــورة المهنيــة أو القانونيــة فيمــا يتعلــق بتلــك اإلجــراءات القضائيــة؛ وكذلـــك
(ي)	مراقبة المقرات (بما في ذلـك مراقبة ماكينات الصراف اآللي).
	4-17إن المعلومــات الشــخصية التــي يطلبهــا البنــك ضروريــة للقيــام بتقديــم أي قــرض أو تســهيل للســحب علــى المكشــوف .فــإن لــم يتــم تقديــم تلــك
المعلومــات إلــى البنــك ،فــإن البنــك قــد يكــون غيــر قــادر علــى اســتيفاء التزاماتــه القانونيــة أو التنظيميــة أو علــى تقديــم أي قــروض أو تســهيالت
ســحب علــى المكشــوف إلــى العميــل.
	5-17يتــم حفــظ المعلومــات الشــخصية التــي يقــوم البنــك بمعالجتهــا فــي صيغــة تســمح بتحديــد هويــة العميــل لفتــرة ال تزيــد عمــا هــو الزم لألغــراض
التــي يتــم مــن أجلهــا تــداول تلــك المعلومــات الشــخصية بموجــب االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة والتشــريعية .وعنــد انقضــاء تلــك الفتــرات ،يتــم
حــذف المعلومــات الشــخصية الخاصــة بالعميــل أو أرشــفتها الســتيفاء التزامــات التحفــظ القانونــي أو وفــق فتــرات التقــادم المعمــول بهــا.
	6-17فيمــا يتعلــق بموضــوع المعلومــات  ،فــإن للعميــــل الحــق فــي القيــام فــي أي وقــت أن يطلــب مــن أي عضــو فــي مجموعــة بنــك أبوظبــي األول وفــق
مــا هــو مجــاز بموجــب القوانيــن و/أو اللوائــح و/أو توجيهــات القطــاع المصرفــي الســارية ،بالدخــول إلــى وكذلـــك تصحيــح أو حــذف أي مــن المعلومــات
الشــخصية الخاصــة بالعميــل .كمــا يحــق للعميــــل أيضـــً وعلــى أســانيد مشــروعة أن يطلــب حصــر تــداول المعلومــات الشــخصية الخاصــة بــه أو أن
يعتــرض علــى طريقــة تداولهــا ،كمــا أن للعميــــل الحــق أيضـــً فــي نقــل المعلومــات الشــخصية.
	7-17يحــق للعميــــل رفــع شــكوى لــدى هيئــة حمايــة المعلومــات المختصــة بخصــوص مــدى التــزام أي عضــو مــن مجموعــة بنــك أبوظبــي األول بالقوانيــن
الســارية بشـــأن حمايــة البيانــات.
 8-17بالنسبة ألي طلبات تتعلق بتداول المعلومات الشخصية للعميــل ،يتعين على العميل االتصال بـ:
رئيس قسم حماية المعلومات
بنك أبوظبي األول ش.م.ع.
أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
البريد االلكترونيprivacy@bankfab.com :
 .18الضــمان
	1-18يوافــق العميــل علــى اتخــاذ أي إجــراء (بمــا فــي ذلـــك تحريــر أي مســتندات إضافيــة) حســبما يحــدده البنــك إلتمــام حــق التأميــن المقصــود إنشــاؤه
بموجــب أي مســتندات ضمــان أو بخــاف ذلـــك لتســهيل تســييل أو تصفيــة الموجــودات الخاضعــة (أو المقصــود أن تخضــع) لحــق الضمــان.
	2-18كمــا يقــر ويوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للبنــك ،إذا رأى البنــك ذلـــك ُمح َبـذًا ،القيــام بتســجيل تفاصيــل أي تدابيــر يتــم إبرامهــا مــع العميــل فــي ســجل
األصــول المنقولــة والمرهونــة .يتخلــى العميــل عــن أي حــق لالعتــراض علــى هكــذا تســجيل.
	3-18بــدون إجحــاف ألي حــق آخــر أو تدابيــر تعويضيــة أخــرى عائــدة للبنــك ،فإنــه يجــوز للبنــك القيــام بتنفيــذ أي حــق ضمــان عــن طريــق التصــرف فــي أو
مصــادرة أو ممارســة أي حــق مقاصــة بشـــأن جميــع أشــكال الضمــان أو أي جــزء منهــا بالقيمــة الســوقية القابلــة للتســييل (وفــق مــا يقــرره البنــك)
وبالطريقــة وفــق مــا يــراه البنــك مالئمــً .يقــوم البنــك باســتخدام صافــي العوائــد المحققــة لــه مــن هــذا التصــرف أو المصــادرة أو المقاصــة نظيــر ســداد
أو مخالصــة أي التزامــات مســتحقة وواجبــة الدفــع مــن العميــل وبالطريقــة التــي يراهــا البنــك مناســبة .لــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي خســارة
يتكبدهــا العميــل نتيجــة لتنفيــذ أي حــق ضمــان أو صالحيــة بيــع أو مصــادرة أو حــق إلجــراء المقاصــة.
	4-18يوافــق العميــل علــى أن البنــك يملــك الحــق فــي تفويــض أي مــن مفوضيــه (فــي داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا) للقيــام بتحصيــل
أي مــن التزامــات العميــل التــي باتــت مســتحقة .كمــا يفــوض العميـ ُ
ـل البنـ َ
ـك لتزويــد مفوضيــه بــأي معلومــات أو مســتندات تتعلــق بالعميــل (بمــا
فــي ذلـــك المعلومــات الســرية) وكذلــك اتخــاذ اإلجــراء المناســب نيابــة عــن البنــك لتحصيــل هــذه االلتزامــات .يظــل العميــل مســؤوالً عــن ســداد جميــع
التكاليــف المتعلقــة بعمليــات التحصيــل بمــا فــي ذلـــك األتعــاب القضائيــة.

 .19المقاصة
باإلضافــة إلــى أي حــق عــام آخــر للمقاصــة أو أي حقــوق أخــرى أناطهــا القانــون أو العقــد ،يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء مجموعــة بنــك أبوظبــي األول القيــام
فــي أي وقــت إجــراء مقاصــة ألي أرصــدة دائنــة فــي أي حســاب محفــوظ لــدى البنــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول أو أي مبالــغ أخــرى مســتحقة
للعميــل مــن البنــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول وذلــك نظيــر جميــع أو أي جــزء مــن التزامــات العميــل (بــأي ُعملــة كانــت تلــك االلتزامــات
مقومــة).
 .20االمتـثـــال
	1-20يقــر ويوافــق العميــل علــى أن البنــك يخضــع لشــروط قانونيــة وتنظيميــة صارمــة فيمــا يتعلــق بتقديــم أي قــروض أو تســهيالت للســحب علــى
المكشــوف وتشــغيل أي حســابات ،ولــم يــرد فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هـــذه مــا يلــزم البنــك للقيــام بذلـــك أو االمتنــاع عــن القيــام
بذلـــك أو أي شــيء مــن قــد يرقــى مــن وجهــة نظــر البنــك إلــى انتهــاك أي ممــا يلــي:
(أ) أي من أحكام القانون؛
(ب)	أي أمــر صــادر مــن أي محكمــة مختصــة أو ســلطة أخــرى صاحبــة اختصــاص علــى البنــك أو علــى أي عضــو مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول ،أو أي
مفــوض مــن المفوضيــن أو العميــل نفســه؛
(ج) التزام ببذل عناية؛ أو
(د) أي من العقوبات االقتصادية أو المالية أو التجارية أو أي حظر.
	2-20يؤكــد العميــل أنــه يســتوفي كمــا يتعهــد بمواصلــة اســتيفاء جميــع االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة التــي يخضــع لهــا ،بمــا فــي ذلـــك (ودون حصــر)
تلــك التــي تتعلــق بمنــع الرشــاوى والفســاد واالحتيــال وغســل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة وكذلـــك تقديــم الخدمــات الماليــة أو الخدمــات األخــرى إلــى
أشــخاص أو جهــات قــد تكــون خاضعــة لعقوبــات.
	3-20يوافــق العميــل علــى أنــه يجــوز للبنــك اتخــاذ أي إجــراء يــراه مناســبًا مهمــا كان للوفــاء بــأي التزامــات ،ســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أو فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم ،يتعلــق بمنــع الرشــاوى والفســاد واالحتيــال وغســل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة وكذلـــك تقديــم الخدمــات الماليــة
أو الخدمــات األخــرى إلــى أشــخاص أو جهــات قــد تكــون خاضعــة لعقوبــات (ســواء كانــت علــى هيئــة عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة أو حظــر أو
خالفــه) ،وقــد يشــمل ذلـــك ،ولكــن دون حصــر ،تجميــد األمــوال فــي أي حســاب ،التقصــي بشـــأن المبالــغ المودعــة فــي أو المســحوبة مــن أي حســاب أو
اعتراضهــا (وخاصــة فــي حالــة عمليــات تحويــل األمــوال الدوليــة) وكذلـــك التقصــي بشـــأن مصــدر تلــك أي أمــوال أو المرســل إليــه المقصــود .كمــا يجــوز
أن يشــمل ذلـــك أيضـــً إجــراء أي اســتقصاء للتأكــد مــا إن كان أي شــخص يخضــع لعقوبــات مــن عدمــه ،وقــد يــؤدي ذلـــك إلــى تأخيــر فــي تنفيــذ تعليمات
العميــل أو اســتالم المبالــغ التــي تمــت مقاصتهــا.
	4-20يوافــق العميــل علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات التــي يطلبهــا البنــك مــن أجــل تمكيــن البنــك مــن الوفــاء بمتطلباتــه القانونيــة والتنظيميــة وفقــً لمــا
ورد أعــاه.
	5-20يجــوز للبنــك اإلبــاغ عــن أي أنشــطة أو معامــات مشــبوهة أو غيــر قانونيــة وذلــك إلــى الســلطات المختصــة ســواء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أو فــي أي مــكان آخــر.
 .21االستعانة بالغير
	1-21إن البنــك مفـ ٌ
ـوض للقيــام مــن حيــن آلخــر بإنابــة أي مــن مســؤولياته بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه إلــى أي مفــوض يــراه البنــك
مناســبًا.
 2-21يقر العميل بما يلي:
(أ) أن أي مفوض سيتصرف وفقًا ألحكام القوانين السارية في االختصاص الذي يضم هذا المفوض؛
(ب)	أنــه يجــوز ألي مفــوض إنابــة المهــام المنوطــة بــه مــن قبــل البنــك ولــن يكــون للبنــك أي حقــوق مباشــرة واجبــة النفــاذ ضــد المفــوض النهائــي؛
وكذلـك
(ج) أنه يجوز أن يكون للبنك حقوق تعاقدية فقط ضد أي مفوض.
	3-21يجــوز للبنــك القيــام (كمــا أن البنــك مفـ ٌ
ـوض مــن قبــل العميــل للقيــام) بتقديــم العميــل أو إحالتــه مباشــرة إلــى هــؤالء المفوضيــن بغيــة تقديــم أي
خدمــات لــه بصــورة مباشــرة.
 4-21يجوز للبنك فتح حسابات (سواء باسم البنك أو باسم العميل) لدى أي مفوض معين وفقًا للشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه.
 5-21يظل العميل مسؤوالً عن أي رسوم أو تكاليف أو مصروفات واجبة الدفع إلى أي مفوض من المفوضين.
 .22ضمان التعويض وتحديد المسؤولية
	1-22باســتثناء فــي حالــة أي احتيــال أو إهمــال جســيم أو قصــور متعمــد مــن قبــل البنــك ،يتوجــب علــى العميــل ضمــان تعويــض البنــك عــن أي التزامــات
أو طلبــات أو خســائر أو أضــرار أو التزامــات أو دعــاوى قضائيــة أو قضايــا أو إجــراءات قضائيــة أو تكاليــف ومصروفــات (بمــا فــي ذلـــك أي أتعــاب قضائيــة أو
أي أتعــاب استشــارات مهنيــة أخــرى) أو أي التــزام آخــر مهمــا كانــت طبيعتــه أو وصفــه أو الكيفيــة التــي نشــأ بهــا والتــي تكبدهــا البنــك نتيجــة ألي مــن
الدعــاوى التــي رفعهــا الغيــر ضــد البنــك فيمــا يتعلــق بمــا يلــي )1( :قيــام البنــك بتقديــم أي قــروض أو تســهيالت ســحب علــى المكشــوف إلــى العميــل،
أو ( )2قيــام البنــك بتنفيــذ تعليمــات العميــل.
	2-22يجــوز للبنــك القيــام بالخصــم مــن أي حســاب جميــع التكاليــف والمصروفــات التــي تكبدهــا البنــك والناجمــة عــن قيــام البنــك بتنفيــذ الشــروط
واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه.
	3-22لــن يكــون البنــك مســؤوالً تجــاه العميــل إال علــى الخســارة المباشــرة التــي تــم البــت قضائيــً فيهــا بصــورة نهائيــة بأنهــا ناجمــة عــن أي احتيــال أو
إهمــال جســيم أو قصــور متعمــد مــن جانــب البنــك.
	4-22لــن يكــون البنــك مســؤوالً عــن أي ضمانــات أو إعالنــات ترويجيــة مقدمــة مــن أي شــريك بعالمــة تجاريــة أو بموجــب أي التزامــات خاصــة بهــذا الشــريك
بالعالمــة التجاريــة بشـــأن أي منافــع يقدمهــا هــذا الشــريك فيمــا يتعلــق بــأي قــرض أو تســهيل للســحب علــى المكشــوف.

 .23التعديالت
	1-23مــع مراعــاة القانــون المعمــول بــه ،يجــوز للبنــك فــي أي وقــت القيــام بتعديــل جــدول الرســوم الخــاص بــه أو الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه
(كمــا يجــوز أن يتــم بموجــب تلــك التعديــات فــرض التزامــات إضافيــة علــى العميــل) .يتــم توجيــه إخطــار بالتعديــات مــن قبــل البنــك بالطريقــة التــي
يراهــا البنــك وافيــة كــي توجــه عنايــة العميــل إلــى التعديــات ،ويشــمل ذلـــك (ودون حصــر) مــا يتــم عــن طريــق تحديــث أي نســخ مطبوعــة مــن جــدول
الرســوم أو الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه متوفــرة فــي فــروع البنــك أو تحميــل جــدول الرســوم المعــدل أو الشــروط واألحــكام الرئيســية
للقــروض المعدلــة علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك أو بخــاف ذلـــك إتاحــة تلــك األحــكام المعدلــة لالطــاع عليهــا بصــورة الكترونيــة.
	2-23أي تعديــات تتــم مــن قبــل البنــك علــى جــدول الرســوم الخــاص بــه أو الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ستســري اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي
يحــدده البنــك.
قبــل جــدول الرســوم و الشــروط واألحــكام
	3-23بمواصلــة اقتــراض أي مبلــغ قــرض أو اســتغالل أي تســهيل للســحب علــى المكشــوف ُيعتبــر أن العميــل قــد ِ
الرئيســية للقــروض هــذه الســارية علــى ذلـــك الحســاب أو ذاك القــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف وقبــل أيضـــً بأنهــا ســارية فــي األوقــات
المعنيــة.
 .24أحكــام منـــوعة
 1-24يفوض العميل البنك لالستعانة بجميع الممارسات المصرفية المقبولة عالميًا في تقديم أي قروض أو تسهيالت للسحب على المكشوف.
	2-24يوافــق العميــل علــى أن بطــان أو عــدم شــرعية أو عــدم قابليــة نفــاذ أي جــزء مــن الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه بمقتضــى أحــكام أي
قانــون فــي اختصــاص قضائــي محــدد لــن يشــكل أي مســاس أو يؤثــر علــى أي ممــا يلــي:
(أ) صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه؛ أو
(ب) صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض تلك بموجب قوانين أي اختصاص قضائي آخر.
	3-24يوافــق العميــل علــى أن البنــك ســيملك الحــق فــي إحالــة أو التنــازل عــن حقوقــه والتزاماتــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه إلــى
أي طــرف آخــر دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن العميــل ،ولــن يكــون للعميــــل أي حــق فــي التنــازل عــن أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه
بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه بــدون موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.
	4-24إن كل حــق مــن الحقــوق أو تدبيــر مــن التدابيــر التعويضيــة الخاصــة بالبنــك كمــا وردت فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه هــي تراكميــة
وال تســتثني أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة أخــرى يمنحهــا القانــون .لــم يــرد أي شــيء فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه مــن شــأنه
أن يكــون لــه أثــر إلســقاط أو اســتثناء أو الحــد مــن أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة تــؤول إلــى البنــك بمقتضــى القانــون .كمــا أن أي تأخيــر أو ســهو مــن
طــرف البنــك فــي ممارســة أو تنفيــذ (ســواء بصــورة كليــة أو جزئيــة) أي مــن الحقــوق أو التدابيــر التعويضيــة المتاحــة للبنــك لــن ُيفســر علــى أنــه تخليــً
عــن هــذا الحــق أو ذلــك التدبيــر التعويضــي ،كمــا أن ممارســة وحيــدة أو جزئيــة ألي حــق أو تدبيــر تعويــض لــن يحــول دون ممارســة أي حقــوق أو تدابيــر
تعويضيــة أخــرى الحقــً.
	5-24ال يجــوز العــدول عــن أي مــن الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه أو الحقــوق الناشــئة بموجــب أي منهــا إال بصــورة خطيــة موقعــة مــن قبــل
العميــل والبنــك ،ويســرى هــذا العــدول فقــط للغــرض الــذي صــدر مــن أجلــه.
	6-24يوافــق العميــل علــى أن ســجالت البنــك (ســواء كانــت بصيغــة ورقيــة أو الكترونيــة أو بيانــات أو أي صيغــة أخــرى) الخاصــة بالمراســات أو التقاريــر أو
الكشــوفات أو المعامــات هــي دليــل قطعــي علــى محتواهــا أو اســتالم البنــك أو عــدم اســتالمه لهــا ،كمــا يوافــق علــى أن أي شــهادة صــادرة أو قــرار
متخــذ مــن البنــك بشـــأن أي مســألة أو أي مبلــغ مســتحق الدفــع فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ســيكون قاطعــً وملزمــً.
	7-24إذا نشب أي نزاع فيما يتعلق بمحتوى سجالت البنك ،فإن قرار البنك سيكون قاطعًا وملزمًا.
	8-24أي أحــكام تتضمــن أو تتعلــق بــأي إخــاء طــرف أو تحديــد للمســؤولية أو ضمانــات تعويــض أو إفصــاح عــن معلومــات أو حقــوق احتجــاز أو ضمانــات علــى
أي أصــول أو حقــوق مقاصــة أو حقــوق ضريبيــة ســتظل ســارية لمــا بعــد إنهــاء الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه.
 .25القانون المطبق واالختصاص القضائي
	1-25تخضــع الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ،بمــا فــي ذلـــك أي التزامــات غيــر تعاقديــة تنشــأ عنهــا أو فيمــا يتعلــق بهــا ،لقوانيــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
	2-25يوافــق ٌ
كل مــن العميــل والبنــك علــى الخضــوع لالختصــاص القضائــي الحصــري للمحاكــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتســوية أي نــزاع ينشــأ
عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي مــن الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هـــذه أو أي قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكشــوف أو أي معاملــة أو مســألة
أخــرى فيمــا بيــن البنــك والعميــل ،شــريطة أنــه يجــوز للبنــك أن يرفــع إجــراءات قضائيــة لــدى أي اختصــاص قضائــي آخــر (داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة أو خارجهــا) وفقــً لمــا يــراه البنــك مناســبًا.
	3-25يتخلــى العميــل بصــورة نهائيــة ال رجعــة فيهــا عــن أي حصانــة (ســواء علــى أســاس الســيادة أو خالفــه) يتمتــع بهــا العميــل أو أي مــن موجــودات
العميــل أو عائداتــه أو خالفــه لــدى أي اختصــاص قضائــي وذلــك ضــد:
(أ) تبليغ أي دعوى قضائية ضد العميل أو موجودات العميل؛
(ب) أي إجراءات قضائية (سواء أمر منع أو أداء محدد أو تعويضات أو خالفه) قد يرفعها البنك ضد العميل أو موجودات العميل؛
(ج) أي إجراءات حجز على موجودات العميل (سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي)؛ وكذلـك
(د) أي تنفيذ لحكم قضائي ضد العميل،
وفــي كل حالــة ســيضمن العميــل بأنــه لــن يقــوم هــو أو أي شــخص يتصــرف نيابــة عنــه بإثــارة مســألة هــذه الحصانــة أو المطالبــة بهــا أو الدفــع بهــا فــي أو
بشـــأن أي مــن تلــك الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة المذكــورة.

قائـمــة المصــطلحات
الحساب

يعنــي الحســاب الجــاري الخــاص بالعميــــل و/أو أي حســاب آخــر يملكــه العميــــل لــدى البـنــــك فيمــا يتعلــق بــأي قــرض أو
تســهيل للســحب علــى المكشــوف.

المفوض بالتوقيع

يعنــي أي شــخص مفــوض مــن قبــل العميــــل (ومعتمــد مــن قبــل البـنــــك) للقيــام بالتعامــل مــع البـنــــك بشـــأن أي رض
أو ســحب علــى المكشــوف أو إيــداع أي طلــب أو تقديــم أي تعليمــات أو بخــاف ذلـــك أداء أي التزامــات واردة فــي الشــروط
واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ،حســب األحــوال ،نيابــة عــن العميــــل.

قرض تمويل سيارة

يعني أي قرض يتم منحه إلى العميــل من قبل البـنــك ألغراض شراء مركبة.

يوم عمل

يعني أي يوم عمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون فيه المصارف مفتوحة ألداء أعمالها.

شريك العالمة التجارية

يعنــي أي شــخص يدخــل معــه البنــك فــي شــراكة لتوفيــر منافــع محــددة ليتمتــع بهــا العميــــل فيمــا يتعلــق بــأي قــرض أو
تســهيل ســحب علــى المكشــوف.

الشروط المسبقة

تعنــي الشــروط التــي يتوجــب علــى العميــــل اســتيفاؤها قبــل قيــام البـنــــك بتوفيــر أي قــرض أو تســهيل ســحب علــى
المكشــوف وارد فــي خطــاب عــرض أو فــي أي طلــب.

المعلومات السرية

تعنــي جميــع المعلومــات المتعلقــة بالعميــــل والتــي تعتبــر ،بموجــب أي مســألة قانــون أو عــرف أو تعاقــد ،أنهــا ذات طابــع
ســري ،شــريطة أنــه بالرغــم مــن أي شــيء يتعــارض مــع ذلـــك فــي أي مســتند آخــر أو أي معلومــات تكــون:
(أ)	متاحــة فــي المجــال العــام وقــت تقديمهــا أو بعــد ذلـــك أصبحــت متاحــة للعامــة بخــاف مــا يتــم نتيجــة ألي انتهــاك
اللتــزام الحفــاظ علــى الســرية مــن قبــل البـنــــك؛
(ب) كانت معروفة للبـنــك (بدون أي التزام بالحفاظ على السرية تجاه العميــل) قبل قيام العميــل باإلفصاح عنها؛
(ج) تم تطويرها بصورة مستقلة من قبل البـنــك دون الرجوع إلى المعلومات التي أفصح العميــل عنها؛ أو
(د)	تــم الحصــول عليهــا بصــورة مشــروعة علــى أســاس غيــر ســري مــن أي شــخص آخــر بخــاف العميــــل ،شــريطة أن هــذا
الشــخص ليــس معلومــً للبـنــــك أنــه ملــزم بموجــب أي التــزام بالحفــاظ علــى الســرية فيمــا يتعلــق بتلــك المعلومــات،
فإنهــا لــن تعتبــر "معلومــات ســرية" ألغــراض الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه ،وبالتالــي لــن تخضــع ألي التــزام
بالحفــاظ علــى الســرية.

سعر الفائدة التأخيرية

يعني سعر فائدة تأخير السداد الوارد في الطلب المعني أو في خطاب العرض ذي الصلة أو في جدول الرسوم.

المفوض

يعنــي أي وكيــل أو مستشــار أو مصرفــي أو سمســار أو مراســل أو متعــاون أو مــوزع أو مرشــح أو خبيــر أســواق أو متعهــد أو
وصــي أو أي طــرف خارجــي يســتعين بــه البـنــــك فــي تقديــم أي قــروض أو تســهيالت ســحب علــى المكشــوف إلــى العميــــل.

الخدمات المصرفية االلكترونية

تعنــي الخدمــات المصرفيــة المتاحــة عبــر الهاتــف أو الهاتــف المتحــرك أو مــن خــال الموقــع االلكترونــي للبـنــــك أو مــن خــال
تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الجــوال التــي تســمح للعميــــل اســتخدام بعــض الخدمــات المطروحــة مــن قبل البـنــــك
مــن خــال وســائل الكترونيــة.

شركة اإلمارات لتسجيل األصول
المنقولة والمرهونة

تعنــي الشــركة المعنيــة بتســجيل األصــول المنقولــة والمرهونــة الــذي تــم تأسيســها بمقتضــى أحــكام القانــون االتحــادي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم  20لســنة  2016أو أي قوانيــن الحقــة لــه.

شركة االتحاد للمعلومات
االئتمانية

تعنــي شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة الــذي تــم تأسيســها بمقتضــى أحــكام القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة رقــم  6لســنة  2010أو أي قوانيــن الحقــة لــه.

حالة اإلخالل

يحمل هذا المصطلح المعنى الوارد له في المادة .1-12

مجموعة بنك أبوظبي األول

تعنــي البـنــــك ،وفروعــه وأي شــركة فرعيــة تابعــة لــه أو أي شــخص خــر يملــك البـنــــك حــق الرقابــة عليــه أو أي شــخص خاضع
للرقابــة العامــة مــع البـنــــك ،حســب األحــوال ،ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة أو خارجهــا.

القسط

يعنــي الدفعــات مــن أصــل المبلــغ ألي قــرض ممنــوح للعميــــل وأي مبالــغ أخــرى بشـــأن هــذا القــرض والواجــب ســدادها مــن
قبــل العميــــل فــي تواريــخ اســتحقاق ســداد القــرض المحــددة فــي خطــاب العــرض أو الطلــب المتعلــق بذلــك القــرض.

فترة الفائدة

تعني كل فترة محددة في خطاب العرض أو في الطلب المتعلق بأي قرض بحيث:
(أ) تبدأ أول فترة فائدة من تاريخ القرض وتنتهي في تاريخ استحقاق أول قسط ؛
(ب)	تبــدأ كل فتــرة فائــدة الحقــة فــي اليــوم التالــي الســتحقاق القســط بشـــأن ذلــك القــرض وتنتهــي فــي تاريــخ اســتحقاق
القســط الثانــي بشـــأن نفــس القــرض؛
ً
(ج)	فــي حالــة انتهــاء أي فتــرة فائــدة بخــاف ذلـــك فــي أي يــوم ال يصــادف يــوم عمــل ،فإنهــا بــدال مــن ذلـــك ســتنتهي فــي
يــوم العمــل التالــي مــن نفــس الشــهر الميــادي ،فــإن لــم يتبقــى أي أيــام عمــل فــي ذلــك الشــهر الميــادي ،فإنهــا
ســتنتهي فــي يــوم العمــل الســابق لذلــك اليــوم؛
(د)	إذا كانــت أي فتــرة فائــدة ألي عــدد مــن الشــهور تبــدأ فــي يــوم ال يقابلــه عدديــً يــوم فــي الشــهر الــذي المقــرر لهــذه
الفتــرة أن تنتهــي ،فإنهــا ســتنتهي فــي آخــر يــوم عمــل مــن ذلــك الشــهر؛ وكذلـــك
(هـ)	أي فتــرة فائــدة قــد يتــم بخــاف ذلـــك إنهاؤهــا بعــد تاريــخ االســتحقاق بشـــأن ذلـــك القــرض ســيتم تقليصهــا لتنتهــي
فــي تاريــخ االســتحقاق بشـــأن ذلــك القــرض.

المقترضون المتضامنون

يعنــي شــخصين أو أكثــر يقومــان أو يقومــون معــً باقتــراض أي مبلــغ قــرض أو االســتفادة مــن أي تســهيل ســحب علــى
المكشــوف.

القرض المشترك

يعني أي قرض يتم منحه إلى مقترضين متضامنين.

السحب المشترك على
المكشوف

يعني أي تسهيل سحب على المكشوف يمنح إلى مقترضين متضامنين.

االلتزامات

تعنــي جميــع المديونيــات وااللتزامــات الحاليــة والمســتقبلية (ويشــمل ذلـــك (ودون حصــر) أي التزامــات مســتحقة مــن قبــل
العميــــل فيمــا يتعلــق بالمــادة  22بعنــوان (ضمــان التعويــض وتحديــد المســؤولية) والمســتحقة فــي أي وقت من العميــــل
لصالــح البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء مجموعــة بنــك أبوظبــي األول ،ســواء كانــت فعليــة أو مشــروطة وســواء تــم
تكبدهــا بصــورة منفــردة أو بالتضامــن أو بصفــة أصيــل أو ضامــن أو بــأي صفــة أخــرى وبمــا يشــمل أيضـــً جميــع الفوائــد
والرســوم المســتحقة عليهــا.

القرض

يعني أي قرض شخصي أو قرض تمويل سيارة.

مبلغ القرض

يعني أصل مبلغ القرض المستحق في أي وقت.

مستندات القرض

تعنــي الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض هــذه واي طلــب أو أي خطــاب عــرض أو أي مســتند ضمــان أو أي مســتند آخــر
يحــدده البـنــــك علــى أنــه مســتند قــرض.

تاريخ سداد القرض

يعنــي التاريــخ الــذي يتعيــن فيــه ســداد أي قســط وفــق مــا هــو محــدد فــي خطــاب العــرض أو الطلــب المتعلــق بذلــك
القــرض.

تاريخ االستحقاق

يعنــي التاريــخ المحــدد فــي خطــاب العــرض أو الطلــب المتعلــق بــأي قــرض أو أي تاريــخ ســابق يحــدده البـنــــك ويتعيــن فيــه
تســديد مبلــغ القــرض بالكامــل.

خطاب العرض

يعني أي خطاب عرض صادر من قبل البـنــك إلى العميــل بشـأن أي قرض.

السحب على المكشوف

هــو نــوع مــن تســهيالت االئتمــان الــدوارة وغيــر الملزمــة يتيحهــا البـنــــك إلــى العميــــل حتــى حــد الســحب علــى المكشــوف
ولفتــرة مــن الزمــن.

مبلغ السحب على المكشوف

يعني أي مبلغ يستغله العميــل في أي وقت بشـأن أي تسهيل سحب على المكشوف.

حد السحب على المكشوف

يعني مبلغ الحد األقصى الذي يجاز للعميل للسحب على المكشوف من أي حساب.

تاريخ سداد السحب على
المكشوف

يعنــي التاريــخ الــذي يتعيــن فيــه ســداد الفائــدة واي مبلــغ آخــر مفــروض بشـــأن أي عمليــة ســحب علــى المكشــوف كمــا هــو
محــدد فــي خطــاب العــرض أو فــي الطلــب المتعلــق بذلــك الســحب علــى المكشــوف.

تاريخ السداد

يعني تاريخ سداد أي قرض أو تاريخ سداد أي سحب على المكشوف.

القرض الشخصي

يعني أي قرض شخصي يتيحه البـنــك إلى العميــل.

الطلب

يعنــي أي طلــب أو نمــوذج طلــب اعتيــادي (بــأي صيغــة وتــم إرســاله أو اســتالمه عبــر أي قنــاة مقبولــة لــدى البـنــــك) لطلــب
الحصــول علــى أي قــرض أو ســحب علــى المكشــوف أو لتقديــم تعليمــات بالصيغــة المقــررة مــن قبــل البـنــــك مــن حيــن
آلخــر.

خطاب تحويل الراتب

يعنــي أي خطــاب مــن رب العمــل الخــاص بالعميــــل يؤكــد أن راتــب العميــل سيســدد لــه مباشــرة فــي الحســاب البنكــي
المعنــي.

جدول الرسوم

يعنــي جــدول الرســوم الخــاص بالبـنــــك أو لوحــة تعرفــة القــروض وتســهيالت الســحب علــى المكشــوف لديــه وفــق مــا
يكــون ســاريًا مــن حيــن آلخــر والمتاحــة إلــى العميــــل.

الضـــمان

يعنــي أي ضمانــات و/أو أشــكال تأميــن محــددة فــي خطــاب العــرض أو فــي الطلــب وغيرهــا مــن الضمانــات و/أو أشــكال
التأميــن األخــرى التــي قــد يطلبهــا البـنــــك مــن حيــن آلخــر مــن العميــــل أو مــن أي ضامــن بغــرض ضمــان و/أو تاميــن
التزامــات العميــــل بشـــأن أي قــرض أو تســهيل ســحب علــى المكتــوف.

مستند الضمان

يعنــي أي رهــن مركبــة أو ضمــان أو مســتند ضمــان آخــر محــدد فــي أي خطــاب عــرض أو فــي أي طلــب إضافــةً إلــى أي مســتند
آخــر يطلــب البـنــــك تحريــره لضمــان و/أو تأميــن التزامات العميــــل بشـــأن أي قرض أو تســهيل ســحب على المكشــوف.

الضامن

يعنــي أي طــرف خارجــي يقــوم بتقديــم الضمــان إلــى البـنــــك فيمــا يتعلــق بالتزامــات العميــــل بشـــأن أي قــرض أو تســهيل
ســحب علــى المكشــوف.

مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي

يعنــي المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي تأســس بمقتضــى أحــكام القانــون االتحــادي رقــم  10لســنة
 1980بشـــأن المصــرف المركــزي وأي قوانيــن الحقــة لــه.

المركبة

تعني المركبة المحددة في أي طلب للحصول على قرض تمويل سيارة.

رهن المركبة

يعنــي رهــن أولويــة مــن الدرجــة األولــى علــى أي مربكــة مســجلة لصالــح البـنــــك لضمــان التزامــات العميــــل بموجــب أي
قــرض تمويــل ســيارة.

ما لم تظهر أي داللة تتعارض مع ذلـك ،فإن أي إشارة في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه:
(أ)

إلى “الموجودات” ستشمل الممتلكات والعائدات والحقوق من أي نوع كانت سواء الحالية أو المستقبلية؛

(ب)	إلــى “البـنــــك” أو “العميــــل” ستُ فســر علــى أنهــا تشــمل خلــف كل منهمــا علــى حــدة فــي األهليــة (بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر الخلف فــي األهلية بفعــل الدمج
أو بإعمــال القانــون) والمحــال إليهــم والمتنــازل إليهــم المصــرح لهــم مــن قبــل كل منهمــا؛
(ج)	إلــى “المراســات” التــي تصــدر أو تُسـ ّلم فيمــا يتعلــق بــأي قــرض أو ســحب علــى ا لمكشــوف ستُ فســر علــى أنهــا تشــمل أي تعليمــات أو توجيهــات أو إشــعارات
أو التزامــات أو مســتندات أو معلومــات أخــرى تصــدر أو تســلم فيمــا يتعلــق بذلــك القــرض أو الســحب علــى المكشــوف؛
(د)	إلــى “العميــــل” ستُ فســر علــى أنهــا تشــمل المفوضيــن بالتوقيــع التابعيــن للعميــــل وفــي الظــروف التــي يكــون فيهــا القــرض أو تســهيل الســحب علــى
المكشــوف قرضــً مشــتركًا أو تســهي ً
ال مشــتركًا للســحب علــى المكشــوف (حســب األحــوال) ،فــإن مصطلــح “العميــــل” سيفســر علــى أنــه إشــارة إلــى جميــع
المقترضيــن المتضامنيــن؛
(هـ)	إلــى “مســتند” ســتكون إشــارة إلــى نفــس المســتند المعــدل أو المنقــح أو المســتكمل أو المســتبدل أو المعــاد صياغتــه بــأي طريقــة مــن حيــن آلخــر ،حســب
األحــوال ،وفــق مــا يفســره البـنــــك؛
(ح)	إلى أي حكم “قانون” ستكون إشارة إلى أي قانون محلي أو أجنبي أو الئحة أو مرسوم أو أمر أو معاهدة معدلة أو معاد سنّها والمعمول بها آنـذاك؛
(و)	إلى “شــخص” ستشــمل أي فرد أو مؤسســة أو شــركة أو جهة عمل أو حكومة أو وكالة وطنية أو أي هيئة أو مشــروع مشــترك أو اتحاد شــركات كونســورتيوم
أو شــراكة أو مؤسســة فرديــة أو أي كيــان آخــر (ســواء لــه ذمــة قانونيــة مســتقلة أم ال)؛
(ز)	إلــى “الئحــة” ستشــمل أي لوائــح أو قواعــد أو تعليمــات رســمية أو شــروط أو توجيهــات (ســواء تحمــل قــوة القانــون أم ال) الصــادرة مــن أي جهــة حكوميــة أو
وطنيــة أو ســيادية أو وكالــة أو دائــرة أو أي جهــة تنظيميــة أو ذاتيــة التنظيــم أو أي ســلطة أو هيئــة أخــرى؛
(ط)	إلــى أن البـــنك مطالــب باتخــاذ أي قــرار أو حكــم أو اتخــاذ أي إجــراء أو إبــداء أي رأي أو االقتنــاع أو ممارســة أي حــق أو تدبيــر تعويضــي ســتكون جميعهــا إشــارة إلــى
أي إجــراء ُيتخــذ مــن قبــل البـنــــك وفــق تقديــره المطلــق والمنفرد؛ وكذلـــك
(ي)	إلى أي توقيت في أي يوم هي إشارة إلى توقيت أبوظبي“ .

الملــحق
شروط وأحكام قرض ضيف االتحاد
ألغراض هذا الملحق:
االتحاد

يعني شركة االتحاد للطيران ش.م.ع وأي من خلفها في األهلية.

ضيف االتحاد

يعني شركة ضيف االتحاد ذ.م.م وأي من خلفها في األهلية.

أميال ضيف االتحاد

تعني األميال التي يقدمها االتحاد وضيف االتحاد بصفتها الوحدة التي تشكل وحدات المكافآت.

برنامج ضيف االتحاد

يعني برنامج والء المسافرين ومكافآت المسافرين الدائمين المخصصين لغرض استحقاق أميال ضيف االتحاد.

شروط وأحكام ضيف االتحاد

تعني الشروط واألحكام الصادرة من قبل االتحاد ويخضع لها برنامج ضيف االتحاد.

معاملة القرض المؤهل

تعني أي قرض مؤهل للحصول على مكافآت أميال ضيف االتحاد بمحض تقدير البنك المطلق والمنفرد.

(أ)	إذا رغــب العميــــل فــي المشــاركة فــي برنامــج ضيــف االتحــاد بشـــأن معاملــة القــرض المؤهــل ،فيتوجــب علــى العميــــل إمــا أن يكــون لديــه عضويــة ضيــف
االتحــاد ســارية أو الحصــول علــى تلــك العضويــة .يتــم تحويــل جميــع أميــال ضيــف االتحــاد التــي تُســتحق إلــى حســاب برنامــج ضيــف االتحــاد المرتبــط بهــا،
والعميــل مســؤول عــن ضمــان صحــة أي رقــم لعضويــة ضيــف االتحــاد الــذي يقدمــه.
(ب)	عنــد االشــتراك فــي برنامــج ضيــف االتحــاد بشـــأن معاملــة القــرض المؤهــل ،ســيكون علــى العميــــل االلتــزام بشــروط وأحــكام ضيــف االتحــاد إضافــةً إلــى
الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض إضافــةً إلــى شــروط وأحــكام قــرض ضيــف االتحــاد هــذه.
(ج)	يتــم تســليم بطاقــة برنامــج ضيــف االتحــاد ،إن أمكــن ذلـــك ،مــن قبــل االتحــاد مباشــرة إلــى العميــــل وفــق شــروط وأحــكام ضيــف االتحــاد ،ولــن يكــون البـنــــك
مســؤوالً عــن عــدم تســليم االتحــاد لهــذه البطاقــة إلــى العميــــل.
(د)

يصبح العميــل مؤه ً
ال الستحقاق أميال ضيف االتحاد عند إجراء معاملة القرض المؤهل فقط في الحاالت التالية:
()1

إذا كان حساب العميــل صالحًا وفي وضعية سليمة وفق المعايير واللوائح الخاصة بالبـنــك من حين آلخر؛

( )2إن لم يكن العميــل منتهكًا ألي من الشروط واألحكام الرئيسية للقروض أو شروط وأحكام قرض ضيف االتحاد هذه؛
( )3إن لم يتم إلغاء أي قرض؛ وكذلـك
( )4عدم وقوع أي حالة ستؤدي من وجهة نظر البـنــك إلغاء المنافع الخاصة ببرنامج ضيف االتحاد.
(هـ)	يجوز للبـنــك بدون سابق إشعار إلى العميــل أن يقوم بتعديل شروط حق األهلية الخاص بمعاملة القرض المؤهل.
(و)	يكــون للبـنــــك الحــق فــي تحديــد حــد العــدد األقصــى ألميــال ضيــف االتحــاد و/أو المنافــع المماثلــة التــي ســيتم مكافــأة العميــل بهــا بشـــأن معاملــة القــرض
المؤهــل فــي أي وقــت.
(ز)	خــال أي حملــة ترويجيــة أو دعائيــة أو عــرض خــاص أو فتــرة اســترجاع القيمــة النقديــة أو فتــرة التوقــف ،يجــوز للبـنــــك أن يرفــض اســتحقاق العميــــل ألميــال
ضيــف االتحــاد علــى المعامــات التــي خضعــت بالفعــل ألي خصومــات.
(ح)	حيــن يتــم قيــد قيمــة زائــدة مــن أميــال ضيــف االتحــاد لصالــح حســاب العميــــل ،يجــوز للبـنــــك ووفــق مــا يقــرره البـنــــك أن يقــوم بخصــم هــذا العــدد الزائــد من
أميــال ضيــف االتحــاد مــن حســاب العميــــل بواقــع  0.5دوالر أميركــي عــن كل ميــل مــن أميــال ضيــف االتحــاد.
(ط)	يتــم تحويــل أميــال ضيــف االتحــاد التــي اســتحقها العميــــل إلــى حســاب برنامــج ضيــف االتحــاد المرتبــط بهــا علــى فتــرات بينيــة يقررهــا البنــك مــع مراعــاة مــا
يلــي:
()1

مرور ثالثين ( )30يومًا على األقل من تاريخ الحصول على القرض المعني؛ وكذلـك

( )2تحويل أول راتب للعميل إلى الحساب المعني بعد صرف قيمة القرض للعميــل.
(ي)	بمجــرد تحويــل أميــال ضيــف االتحــاد ،يجــوز للعميــــل مراجعــة أميــال ضيــف االتحــاد المســتحقة فــي كشــف حســاب أميــال ضيــف االتحــاد الخــاص بــه والــذي
تصــدره االتحــاد .أي استفســارات تتعلــق بــأي تضــارب فــي أميــال ضيــف االتحــاد الــواردة فــي كشــف الحســاب الصــادر مــن قبــل االتحــاد يجــب أن توجــه إلــى
االتحــاد.
(ك)	فــي حالــة انتهــاك العميــــل اللتزامــات الســداد الواقعــة علــى عاتقــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية للقــروض ،يجــوز للبـنــــك تعليــق تحويــل أميــال
ضيــف االتحــاد إلــى حســاب برنامــج ضيــف االتحــاد المرتبــط بــه حتــى ينجــح العميــــل فــي عــاج هــذا االنتهــاك.
(ل)	يمكن االستفادة من أميال ضيف االتحاد وفق شروط وأحكام ضيف االتحاد التي يمكن االطالع عليها على الموقع االلكتروني (.)www.etihadairwayscom
(م)	ال يجــوز التنــازل عــن أميــال ضيــف االتحــاد إلــى أي شــخص آخــر ،كمــا أنــه ال يجــوز اســتبدال أميــال ضيــف االتحــاد مقابــل النقــود أو أي تســهيل ائتمانــي أو
اســتخدامها فــي ســداد أي رســوم أو أجــور مســتحقة لصالــح البـنــــك.
(ن)	تكــون االتحــاد وحدهــا مســؤولة عــن اســتبدال أميــال ضيــف االتحــاد ولــن يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي مســؤولة أو التــزام تجــاه العميــــل أو تجــاه أي شــخص آخــر.
يتوجــب علــى العميــــل حــل أي نــزاع ينشــأ بموجــب برنامــج ضيــف االتحــاد وذلــك مباشــرة مــع االتحــاد وحدهــا.
(ش)	إن البـنــــك ال يقــدم أي ضمانــات أو تعهــدات أو تأكيــدات بشـــأن جــودة أي منتجــات أو منافــع أو خدمــات يتــم تقديمهــا مــن خــال اســتبدال أميــال ضيــف االتحــاد
أو بشـــأن اســتمرارية أو وضعيــة أو قابليــة بيــع أي منهــا ،ويتــم قبــول جميــع أميــال ضيــف االتحــاد مــن قبــل للعميــــل علــى مســؤولية وحــده.
(ع)	لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً تجــاه العميــــل أو أي شــخص آخــر عــن أي خســارة أو ضــرر أو التزامــات يتكبدها أي منهم بشـــأن أي ســلع أو منتجــات أو خدمات تُقدم
مــن خــال اســتبدال أميــال ضيــف االتحــاد أو نتيجــة لعــدم توافــر أي ســلع أو منتجــات أو خدمــات وقــت اســتبدال تلــك األميــال.

