الشروط واألحكام  -تمويل السيارات
هام :اقرأ هذا المستند بعناية وقم بالتوقيع فقط إذا كنت تفهم بوضوح محتوى نموذج الطلب والشروط واألحكام ووافقت عليه .هذا المستند
متاح باللغتين اإلنجليزية والعربية وهو صادر عن مصرف عجمان الذي يصرح بأنه بنك مرخص ومصرح له بممارسة األعمال التجارية
والمصرفية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .إذا ُ
طلب منك ذلك في المستقبل  ،يمكننا تقديم هذا المستند إليك ببساطة عن طريق
االتصال برقمنا المجاني  80022طلب إضافي

سيتم تفسير الشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقية ("االتفاقية") وتنفيذها وفقًا لعقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح الداخلية
لمصرف عجمان ("مصرف عجمان") والقواعد واللوائح والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة من وقت آلخر  ،والمبادئ التوجيهية التي تقدمها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لمصرف عجمان " ، "ISSCومبادئ الشريعة
اإلسالمية على النحو المنصوص عليه في المعايير الشرعية الصادرة عن المحاسبة والتدقيق منظمة المؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي).
إن ه متوفر باللغتين اإلنجليزية والعربية .يصرح مصرف عجمان بموجبه بأنه قد تم ترخيصه وترخيصه لممارسة األعمال والخدمات
المصرفية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .جميع منتجاتنا وخدماتنا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومعتمدة من لجنة الرقابة
الشرعية الداخلية .للحصول على تفاصيل حول الموافقة  ،يرجى زيارة  .www.ajmanbank.aeفي المستقبل  ،إذا طلبت ذلك  ،فيمكن
توفيره لك ببساطة عن طريق االتصال برقمنا المجاني  80022كطلب إضافي.

يتفق الطرفان على أنه يجوز تعديل هذه الشروط واألحكام من خالل إشعار أو إعالن يتم عرضه في جميع فروعه من قبل مصرف
عجمان في أي وقت  ،وفقًا لتقديره الخاص  ،وتكون هذه الشروط واألحكام المعدلة  /المعدلة ملزمة لمقدم الطلب وقانونه القانوني .الورثة
والخلفاء ذوو الفائدة والمتنازل لهم فيما يتعلق بالمنتج إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها  ،يجوز لمصرف عجمان تعديل
الشروط واألحكام أو دليل الخدمة واألسعار المذكور على صفحة الويب ( www.ajman bank.aeإذا طلب العميل المزيد توضيح ،
يمكن للعميل الوصول إلى أقرب فرع خالل الفترة المحددة أو االتصال على الرقم  80022؛ وإال فسيتم تقديم أي تغيير في الشروط
واألحكام بلغة واضحة كملخص للتغييرات الرئيسية إلى جانب نسخة من الشروط المعدلة و الظروف.

باإلضافة إلى البند أعاله  ،يقوم مصرف عجمان بإصدار إشعار للعمالء إلبالغهم بالتعديالت المقترحة على الشروط واألحكام .يجب على
العميل تقديم موافقته كتابيًا إلى مصرف عجمان خالل فترة [ ]7أيام من تاريخ اإلشعار .إذا لم يستجب العميل لمثل هذا اإلشعار خالل
الفترة المذكورة من [ ، ]7فإن ذلك يمثل موافقة العميل على التعديالت المقترحة أو موافقته على التعديالت المقترحة والشروط واألحكام
التي تم االتفاق عليها في األصل بين مصرف عجمان والعميل سيتم تعديلها .وفقًا للشروط واألحكام المعدلة  ،وفقًا إلخطار العميل.

يقر مقدم الطلب  /العميل بموجبه ويقبل ويفهم ما يلي :
 .1بالنظر إلى موافقة مصرف عجمان على إتاحة سعر التكلفة (المبلغ األساسي) لتاجر  /وكيل السيارات أو العميل من أجل شراء السيارة
 /السيارة تحت ملكية مصرف عجمان  ،بعد الملكية  ،يوافق مصرف عجمان على البيع .السيارة  /السيارات للعميل عن طريق المرابحة
بالدفع المؤجل  ،يوافق العميل على دفع المبلغ اإلجمالي عن طريق القسط الشهري في تواريخ الدفع .المبلغ اإلجمالي هو إجمالي سعر
التكلفة (المبلغ األساسي) ورسوم معالجة التمويل وجميع المبالغ التي قد تكون مستحقة الدفع بموجب هذا التمويل أو فيما يتعلق به.
 .2إن صرف التمويل مشروط باستالم أو تأكيد جميع المستندات والمتطلبات التي يطلبها مصرف عجمان من حيث الشكل الذي يرضي
مصرف عجمان ودفع جميع الرسوم والتكاليف المطبقة إلى مصرف عجمان .وتأكيد الدفعة المقدمة من البائع .يمكن دفع الدفعة المقدمة
في فروع مصرف عجمان أو مباشرة إلى التاجر نيابة عن مصرف عجمان .يجب على العميل االحتفاظ برهن السيارة طالما أن التمويل
ساري المفعول.

 .3يفوض العميل بموجب الخطاب بشكل غير قابل للنقض مصرف عجمان أن يخصم من حساب (حسابات) العميل أي مبلغ مستحق
ومستحق الدفع لمصرف عجمان  ،دون إخطار العميل.
 .4الحاالت التي يعتبر العميل فيها مخالً للشروط:
•

ال يتم سداد أي قسط شهري بالكامل في تاريخ سداده

•

هناك خرق ألي من شروط التمويل

•

يتم إنهاء عمل العميل أو إيقاف راتبه الشهري أو إلغاء تصريح العمل أو تأشيرة اإلقامة (إن وجدت)

•

أي معلومات واردة في نموذج طلب التمويل وجدت أو يعتبرها مصرف عجمان غير صحيحة

•

دخل العميل أو ضامنه (إن وجد) في اإلفالس أو اإلعسار أو التصفية أو إعالن أنه غير قادر أو يموت ؛ أو

•

تخلف العميل عن السداد بموجب أي التزام أو اتفاقية أخرى لمصرف عجمان.

•

السيارة غير مرهونة أو يتم فك الرهن بدون إذن كتابي من مصرف عجمان.

•

السيارة خارج الدولة بدون إذن مصرف عجمان.

 .5عند حدوث تقصير من جانب العميل  ،يصبح الرصيد المستحق لجميع الموارد المالية جنبًا إلى جنب مع جميع األرباح والتكاليف
والرسوم المستحقة على الفور مستحقة وواجبة السداد من قبل العميل و  /أو الضامن (الضامنين)  ،إن وجد  ،وعجمان للبنك الحق في
المطالبة بالسداد الفوري لجميع هذه المبالغ .عند استالم أي مدفوعات من العميل  ،في حالة تخلف العميل عن سداد التمويل  ،يطبق
مصرف عجمان هذه المدفوعات لدفع التزامات العميل إلى مصرف عجمان حسبما يراه مصرف عجمان مناسباً.
تقصيرا في غرض جميع الشؤون المالية للعميل من مصرف
 .6يقر العميل ويؤكد بموجب هذا أن التقصير فيما يتعلق بأي تمويل سيشكل
ً
عجمان.
 .7إذا تخلف العميل عن السداد  ،يحق لمصرف عجمان ما يلي )1( :المطالبة بالسداد الفوري لجميع المبالغ المتعلقة بهذه األموال)2( .
فرض أي ضمان مقدم لمصرف عجمان فيما يتعلق بالتمويل أو أي تمويل آخر بين العميل ومصرف عجمان (وهذا يشمل المقاصة وإنفاذ
األمن  ،المقدم إلى التسهيالت  /المالية األخرى لمصرف عجمان  ،على أصول العميل) ؛ ( )3اتخاذ أي إجراء وممارسة هذه الحقوق
والتعويضات على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة أو على النحو المتاح لمصرف عجمان بموجب القانون المعمول به ؛ و  /أو ()4
تقديم جميع الشيكات المقدمة إلى مصرف عجمان من قبل العميل.

 .8إذا لم يتم دفع أي قسط شهري في تاريخ استحقاقه للدفع  ،فإنه دون المساس بأي حق أو تعويض آخر لمصرف عجمان  ،يكون العميل
مسؤوالً عن دفع رسوم السداد المتأخر المنصوص عليها في جدول الرسوم والمصروفات يخضع للتبرع نيابة عن العميل
 .9إذا رغب العميل في دفع كل أو جزء من التمويل في وقت مبكر  ،يجب على العميل إخطار مصرف عجمان بذلك .يجب على عجمان
إخطار العميل بالمبلغ المستحق والرسوم واألقساط الشهرية (األقساط) ورسوم السداد المبكر والمبالغ األخرى المستحقة لمصرف عجمان
بموجب التمويل على هذا الدفع المسبق.
 .10إن قبول مصرف عجمان ألي دفعة جزئية ألية أقساط تكون مستحقة الدفع بعد ذلك من العميل ال يشكل تنازالً من قبل مصرف
عجمان عن أي حق في السداد الكامل.

 . 11من خالل التوقيع على طلب للحصول على التمويل  ،يضمن العميل ويقر بأن المعلومات الواردة فيه صحيحة ودقيقة  ،ويصرح
العميل بموجب هذا لمصرف عجمان بإجراء مثل هذه االستفسارات التي يراها ضرورية لتأكيد هذه المعلومات.
 .12يتعهد العميل بموجبه بالتحقق من المراسالت التي يرسلها مصرف عجمان إلى العميل عبر اإلشعارات أو البيانات أو رسائل البريد
اإللكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي وسيلة أخرى .إذا لم يتم استالم أي اعتراض من العميل في غضون ثالثين ( )30يو ًما من إرسال
اإلشعار أو البيان  ،فسيتم اعتبار المعاملة أو الرصيد المبين فيهما صحيحين.
 . 13يوافق العميل على أنه يجوز لمصرف عجمان فرض رسوم الشيكات المرتجعة (كما هو موضح في تعرفة الرسوم) على أي شيكات
مرتجعة.
 .14يتعهد العميل
•

إليداع الراتب الشهري و  /أو الدخل اآلخر لدى مصرف عجمان إذا تقدم بموجب شريحة تحويل الراتب

•

إليداع الشيكات في مصرف عجمان لجميع األقساط الشهرية

اتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من أن صاحب العمل سيدفع مكافأة نهاية الخدمة لمصرف عجمان ؛ وعدم إنشاء أي رهن أو
•
رهن أو رسوم أخرى على الراتب الشهري للعميل أو مزايا نهاية الخدمة إذا تقدم بموجب شريحة تحويل الراتب.
 .15إذا كان العميل يتلقى مدفوعات الراتب مقد ًما (أي مدفوعات الراتب ألكثر من شهر مقد ًما)  ،يجوز لمصرف عجمان  ،وفقًا لتقديره ،
الخصم من حساب العميل لألقساط المستقبلية (والتي ستكون مستحقة فيما يتعلق باألشهر المستقبلية في المالية) عند استالم هذه المبالغ في
حساب العميل.
 . 16في حالة اكتشاف  /اشتباه مصرف عجمان في استخدام السيارة (السيارات) في نشاط يخالف أي برنامج عقوبات معمول به  ،يحتفظ
مصرف عجمان بالحق في إلغاء التمويل من جانب واحد ويطلب من العميل دفع المبلغ المستحق بالكامل . .بنا ًء على هذا الطلب  ،يتعين
على العميل  ،باالتفاق مع مصرف عجمان  ،اتخاذ الترتيبات الالزمة على الفور لدفع المبلغ المستحق.
 .17يقر العميل ويوافق على أن لمصرف عجمان الحق في تغيير هذه الشروط واألحكام  ،والرسوم والتكاليف  ،وخصم تقديري وفقًا
لسياسته  ،وسيقوم مصرف عجمان بإخطار العميل بأي تغييرات تطرأ عليها قبل تنفيذها .يمنح العميل موافقته الكاملة لمصرف عجمان
إلجراء التغييرات كما يخطر به العميل  ،من وقت آلخر  ،دون الحاجة إلى الحصول على أي موافقة و  /أو موافقة أخرى من العميل.
 . 18اإلفراج عن رهن السيارة :بمجرد دفع كامل المبلغ المستحق  ،يتعين على العميل التوجه إلى مصرف عجمان والتقدم بطلب لتحرير
الرهن العقاري .سيقوم مصرف عجمان باإلجراءات الالزمة وإبالغ العميل وفقًا لذلك.
 .19في حالة فقدان السيارة بالكامل  ،يوافق العميل على إبالغ مصرف عجمان وتقديم المستندات التالية لإلفراج عن الرهن.
•

بالغ حادث من الجهة المختصة (شرطة  ،ساعد  ،رافد  ..الخ

خطاب تأمين  -تأكيد على أن السيارة هي خسارة كاملة بسبب حادث أو أي أسباب أخرى .والتعهد بدفع كامل المبلغ المستحق
•
لمصرف عجمان اعتبارا ً من تاريخ إقفال التسهيالت
•

سيصدر مصرف عجمان خطاب التزام موجه إلى شركة التأمين وستقوم شركة التأمين بدفع المبلغ المستحق.

في حالة عدم تغطية المبلغ المستلم عن طريق التأمين للمبلغ المستحق  ،يتعين على العميل زيارة الفرع للبحث عن حل.
•
لمصرف عجمان الحق في االستمرار في الخصم من الحساب حتى يقوم العميل بسداد المبلغ بالكامل.

