بنك أبوظبي األول ش .م .ع.
الشروط واألحكام الرئيسية لقرض إسكان املواطنين
 -1الوضع التنظيمي
ُ
ٌ
رخص من قبك مر ك ك ك ككرب اإلمكاراة الررزيكة اع عكدا اعرملسج وفق نوانك اعس ك ك ك ك ك
بنكك أبوظبي األول  ..م " .. .البنكك ) م
صندوق برفد  ، 6316أبوظبي ،اإلماراة الررزية اع عدا.
 -2عالقة العميل مع البنك
إن الش ككروط واألحكام ال الية ،ويرديا ما من حين خر " الش ككروط الرئيس ككية لقرض اإلس كككان للمواطنين ) ه التي
1-2
تعكم الراقة بين البنك وأج ش ككخص طبيأ أو ا بارج "يش ككار إلي ايما يب بمر ككلعم الرمي ) بش ك ن أج قرض
إسكان للمواطنين يمنع البنك للرمي .
تعم األلفاظ واعر ك ككلعواة الوارف يررففاا األحكام والش ك ككروط الرامة لعوس ك ككاباة " الش ك ككروط العامة ) ،نفس
2-2
اعراني الوارفا لاا ند اسك اداماا الشككروط الرئيسككية لقرض إسكككان اعواطنين هذه ،ما لم يق ض سككياق النص
خاب ذلك ،ملما أن مبافئ ال فس ك ك ككيف الوارفا الش ك ك ككروط الرامة س ك ك ك نلب تماما ملما لو كانت وارفا الش ك ك ككروط
الرئيس ك ك ككية لقرض إس ك ك كككان اعواطنين هذه .ملما تعم ال ررففاة واعر ك ك ككلعواة اعوم ك ك ككوة قائمة اعر ك ك ككلعواة
الوارفا الش ك ك ك ككرو ط الرئيس ك ك ك ككية لقرض إس ك ك ك كككان اعواطنين هذه نفس اعراني الوارفا لاا ،وأينما اس ك ك ك ك ادمت هذه
اعر ك ك ككلعواة من قب البنك أج مع خر ا ك ك ككمن أج من اعس ك ك ك نداة أو اعتفاقياة ا خاص ك ك ككة بالبنك أو اعوق
اعلكتفوني للبنك ،ما لم يق ض سياق النص خاب ذلك.
إن أج إشككارا إ م مرككلعم الشككروط الرئيسككية لقرض إسكككان اعواطنين دمي اعس ك نداة ا خاصككة بالبنك ،بما
3-2
ذلك مس ك نداة ال ككمان أو الللباة أو اتفاقياة القروض أو تفوف ككاة ا وس ككاباة أو اإل اناة أو اإلخلاراة
أو الك يباة أو ا داول أو اعتفاقياة أو غيفها من اعس ك ك نداة األخرش ،ه إش ك ككارا إ م الش ك ككروط الرئيس ك ككية لقرض
إسكان اعواطنين هذه.
يش ككك الش ككروط الرئيس ككية لقرض إس كككان اعواطنين هذه دسف ع ي جسأ من اتفاقية البنك ا خاص ككة بمنح أج قرض
4-2
إسككان اعواطنين إ م الرمي  ،ملما أن الشكروط الرئيسكية لقرض إسككان اعواطنين هذه سك نلب بم دمي قروض
إسكان اعواطنين اع وارا للرمي  ،لم ي م اس ثناف ذلك صراحة.
َ
بناف بم الش ككروط الرئيس ككية لقرض إس كككان اعواطنين هذه
تعدف الراقة القانونية وال راقدية بين البنك والرمي
5-2
والشك ك ككروط الرامة وأج مسك ك ك نداة اك ك ككمان وأج طل و اتفاقية القرض و أج ددول رسك ك ككوم وأج تودرماة يرك ك ككدرها
البنك وملذلك أج اتفاقياة أو مس نداة أخرش يعدفها البنك لاذا الغرض.
حال ودوف أج يرارض أو دم تواا :
6-2
أ .بين الش ك ك ك ككروط الرئيس ك ك ك ككية لقرض إس ك ك ك كككان اعواطنين هذه أو الش ك ك ك ككروط الرامة وأج طل أو اتفاقية القرض،
س كون األولوفة لاذا اللل أو اتفاقية القرض؛ و
ب .بين أج اتفاقية قرض أو طل  ،س كون األولوفة عتفاقية القرض،
و ك حالة بم حد ا إ م اعدش الذج يغلي هذا ال رارض أو دم ال واا .
 -3الشروط العامة لقرض إسكان املواطنين
قرض إسكان اعواطنين هو قرض بدون اوائد .يجوز للبنك ،رهنا بالشروط الرئيسية لقرض إسكان اعواطنين هذه
1-3
ورهنا بموااقة هيئة أبوظبي لإلسكان ،أن يمنح الرمي قرض إسكان اعواطنين.
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2-3

نككد ال وقي أو خااككا لككذلككك تقككديم طلك أو اقتفاض قرض إس ك ك ك ككككان اعواطنين ،ير بف الرميك بك نك قككد اطل واام
الشروط الرئيسية لقرض إسكان اعواطنين هذه وفواا بم اعلتزام بما.

 -4الشروط املسبقة
تا ك ك التزاماة البنك ل وايف "أو اعس ك ك مرار توايف) قرض إس ك كككان اعواطنين بمود الش ك ككروط الرئيس ك ككية لقرض إس ك كككان
اعواطنين هذه ،فائما عا يب :
حالة دم وقو .أج من حاعة اإلخال؛
أ.
ب .أن يقدم الرمي طلبا مرب حس األصول؛
ج .ام ثال الرمي م دمي التزاماة الرمي اعنروص لرما الشروط الرئيسية لقرض إسكان اعواطنين هذه؛
ف .اس ك ام البنك مي الش ككروط اعس ككبقة واعس ك نداة األخرش اع رلقة بقرض إس كككان اعواطنين التي قد يللبما البنك "بما
ذلك اس ام اعوااقة من هيئة أبوظبي لإلسكان)؛ و
ه .قيام الرمي بمنح ال مان وا وماياة األخرش الوارفا مس نداة ال مان.
 -5الغرض
1-5

ع يجوز للرمي اس ادام قرض إسكان اعواطنين إع للغرض اعر مد اقط.
حالة قرض الرقاراة قيد اإلنش ك ككاف ،ينبغ أن ير ك ككدر ماندس البنك واعس ك ك ش ك ككارج الاند ك ك ي للمش ك ككرو .موااقة

2-5

مسك ك ككبقة لشك ك ككاافاة اإلنجاز اعرحلية التي يرك ك ككدرها مقاول الرمي قب فا أج مبالغ بمود أج قرض للرقاراة
قيد اإلنشاف.
 -6السداد
1-6

ينبغ بم الرمي سداف قرض إسكان اعواطنين من خال فا األقساط ذاة الرلة ك تارفخ فا .
حالة قرض الرقاراة قيد اإلنشاف ،يكون القسط األول مس عقا ،ال ارفخ الذج يق أوع:

2-6
أ.

امل مال أ مال الرقار؛

ب .ال ارفخ الذج يق برد انق اف سنيتن من تارفخ صرب الدارة األو م؛ و
ج .ال ارفخ ،إن ودد ،الذج تقوم اي هيئة أبوظبي لإلسكان ب بليغ البنك من أد البدف
3-6

4-6

ملية ال عري ،

بالنسبة لقرض الفل ا اهسا ،يكون القسط األول مس عقا ،ال ارفخ الذج يق أوع:
أ .ال ارفخ الذج يق برد انق اف س ة أشار من ال ارفخ املودف أ اه؛ و
ب .ال ارفخ ،إن ودد ،الذج تقوم اي هيئة أبوظبي لإلسكان ب بليغ البنك من أد البدف ملية ال عري ،
ند اعس عقاق ،يقوم الرمي ب فوفض البنك بشك ٍ نمائي وع ردرة اي خرم مبلغ ك قسط من أحد حساباة
الرمي اعف وحة لدش البنك.

 -7اإلقراراة وال ماناة:
ند تقديم طل أو اقتفاض لقرض إسكان اعواطنين ،يقر وف من الرمي تجاه البنك بما يب :
1-7
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أ.

نو .كان ايما
دم لم الرمي ب ج أمر أو ش ك ك ك ك يف قد يمنر أو يمنراا أو يفرض أج قيوف لي أو لرما من أج ٍ

ي رل بالدخول أو أفاف التزامات أو التزاما ما الناشك ككئة ن الشك ككروط الرامة لقرض إسك كككان اعواطنين هذه،
أو أج مس نداة مشار إلرما الشروط الرامة لقرض إسكان اعواطنين هذه ،ويشك الشروط الرامة لقرض
إس ك ك ك كككان اعواطنين هذه التزاماة قانونية وص ك ك ك ككويعة وملسمة بم الرمي  ،وقابلة لل نفيذ ا ك ك ك ككد الرمي واقا
ألحكاماا.

ب .يملك الرمي األهلية الكاملة لل راقد وفملك صكاحياة كاملة ل قديم اللل وال وقي ويسكليم وأفاف التزاماة
الرمي بمود الشروط الرامة لقرض إسكان اعواطنين هذه.
ة .إن أج توقي ويس ككليم وتنفيذ ألج مسك ك نداة مش ككار إلرما الش ككروط الرامة لقرض إس كككان اعواطنين هذه ،ع
يش ك ك ك ككك ماكالفكة ألج رهن قكارج أو مس ك ك ك ك نكد أو قكد أو يراكد خر يكون الرميك طراكا ايك أو يكون ملسمكا بم
الرمي .
ث.

دم وقو .أج حالة إخال وع زالت مس مرا.

ج .ع ينوج الرميك برا أج إدرافاة قكانونيكة ،وع تودكد هنكالكك ،ك حسك ك ك ك ك

لم الرميك  ،أج إدرافاة قكانونيكة

مرلقة أو مديداة للش ك ك ككرو .أج إدرافاة قانونية ا ك ك ككد الرمي ايما ي رل بإااس الرمي أو خااا لذلك
ايما ي رل بإ ساره أو إ سارها أو الوا اعا .
ح .يقر وفواا الرمي ب ن سك ك ك اة وحسك ك ككاباة البنك يشك ك ككك الدلي الوحيد بم اعبالغ اعسك ك ك عقة أو الواد
فاراا من قب الرمي ايما ي رل بقرض إس كككان اعواطنين والش ككروط الرامة لقرض إس كككان اعواطنين هذه،
وف نازل الرمي صراحة ن أج ح لا تفاض بم واللرن بصوة تلك الس اة.
خ .سككيقوم الرمي بمنح رهن قارج لرككا م البنك مل ككمان من أد سككداف مبلغ قرض إسكككان اعواطنين وملذلك
دمي الرموعة واعرارفف.
2-7

ير بف دمي اإلقراراة وال ك ك ك كمككانككاة الوارفا أ اه بك نمككا مكررا كك يوم طوال الفتفا التي يقوم ارمككا بككالبنككك بمنح
قرض إسكان اعواطنين للرمي .

3-7

وقت من األوقاة ،ندئذ
اج من اإلقراراة وال ك ك ك ككماناة الوارفا أ اه غيف ص ك ك ك ككويعة أج ٍ
إذا كانت أو أص ك ك ك ككبعت ٍ
ينبغ بم الرمي تبليغ البنك بذلك بم الفور.

 -8ال راداة
ي راد البنك تجاه الرمي ب ن طاعا ظ أج مبلغ مس ع الدا بمود الشروط الرامة لقرض إسكان اعواطنين هذه:
1-8

ينبغ بم الرمي اعلتزام وت فية دمي التزاماة ومسككلولياة الرمي الناشككئة ن الشككروط الرامة لقرض إسكككان
اعواطنين هذه.

2-8

ع يجوز اس ادام قرض إسكان اعواطنين إع للغرض اعر مد اقط.

3-8

ينبغ بم الرمي اعلتزام بمس ك ك ك ك نداة ال ك ك ك ككمان ،وأع يقوم ب ي أو نق ملكية أو ال نازل ن و  /أو ال ر ك ك ك ككرب
طرفقة كانت.
اعودوفاة ا خاارة ألج مس نداة امان ب ج
ٍ
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4-8
5-8

ينبغ بم الرمي تبليغ البنك خليا ب ج يغييفاة دوهرفة سلبية الوا اعا للرمي أو إمكانيات اعالية.
وقت
ينبغ بم الرمي اعم ثال م دمي القوانين واألنظمة التي قد تفراك ككاا أج سك ككللة أو سك ككللاة ما رك ككة من ٍ
خر ايما ي رل بمساولة أ مال الرمي .

6-8

ينبغ بم الرمي فا دمي الرس ككوم واعر ككارفف اعرتبلة ب س ك ي الرهن الرقارج ،وملما ينبغ لي اتااذ دمي
اإلدرافاة وتوقي ويس ك ككليم أج مسك ك ك نداة أو األوراق أو ال مليداة اإلا ك ككااية بم النعو الازم أو اعللوب بش ك ككك ٍ
وقت خر من أد ا وفاظ بم أج مس نداة امان.
مرقول من قب البنك من ٍ

7-8

بالنسككبة لقروض الرقاراة قيد اإلنشككاف ،إذا قام اعسك شككارج الذج ين الرمي ايما ي رل بالرقار ،ب قديم ملف
تر ككميم اعش ككرو .إ م فائرا قروض إس كككان اعواطنين لدش البنك ،برد س ك ة أش ككار من تارفخ طل الرمي  ،ندئذ
ينبغ بم الرميك تقكديم ش ك ك ك كاكافا راتك ملرخكة مو ٍكد ع يسفكد ن أس ك ك ك ككبو .واحكد من تكارفخ ال قكديم إ م البنكك أو
خااا لذلك ينبغ لي تقديم مس ك ند رس ككتي يث ت مقدار الدخ الش ككارج للرمي  .يقر وفواا الرمي ب ن س ككي م
إيقكاب مركا كة طلك قرض إس ك ك ك كككان اعواطنين حتى ي م تقكديم اعس ك ك ك ك نكداة اعللوزكة بمودك هكذا البنكد ،و حكال
اش الرمي

تقديم تلك اعس نداة ،ندئذ سي م راض اللل .

 -9تأجيل القروض
ي راد الرمي تجاه البنك ب ن طاعا ير بف البنك ب ن قرض إسكان اعواطنين هو قرض ملد :
1-9

ينبغ بم الرميك تبليغ البنكك وهيئكة أبوظبي لإلس ك ك ك كككان بم الفور حكال أج زفكافا إدمكا الكدخك اعكا للرميك
حتى ي مكن البنك من تعري األقساط.

2-9

يقر وفواا الرمي بما يب :
أ.

يجوز للبنك اتااذ دمي اإلدرافاة التي ير بفها مناس ككبة للبدف تعر ككي األقس ككاط بعد أفنى وقدره 4,000
فرهم إمك ككارايي "أربرك ككة عب فرهم إمك ككارايي) "أو أج مبلغ خر بم النعو اع ف

ليك ك م الرميك ك ) بمجرف أن

يلل من القيام بذلك من قب هيئة أبوظبي لإلسكان؛ و
ب .يفوض البنك ب عر ك ك ك ككي األقس ك ك ك ككاط مباش ك ك ك ككرا من رات الرمي من أج داة معلية أو اتعافية أو خاص ك ك ك ككة أو
حكومية.
3-9

ينبغ بم الرمي  ،بناف بم طل البنك "و غ ك ك ك ككون الفتفا السمنية التي يعدفها البنك) ،زفارا أج ار .للبنك من
أدك إدراف أج يغييفاة بم خلككة سك ك ك ك ككداف القرض اعلدك واعتفككاق واعلتزام تجككاه البنككك من أدك سك ك ك ك ككداف القرض
اعلد واقا خلة السداف اعردلة.

4-9

ي راكد الرميك بكال وقي بم أج مس ك ك ك ك نكداة ا ك ك ك كمكان إا ك ك ك ككاايكة يللبمكا البنكك من وق ٍكت خر بم النعو الكذج ير بفه
البنك مناسكبا ،وملذلك ال وقي بم أج يردياة بم مسك نداة ال كمان ا والية أو تقديم أج اكماناة إاكااية أو
ملفاعة بم النعو الذج يللب البنك.
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 -10حاالت الخالل
أج من ا وكاعة أو الظروب اعكذكورا البنكد  2-10أفنكاه "يش ك ك ك ككار إ م كك حكالكة ب ك ك ك ك ك ك ك ك ك حكالكة الخالل )،
1-10
حكال وقوٍ .
نكدئكذ يملكك البنكك ح  ،واقكا ل قكديره اعلل  ،إ ان بك ن مبلغ قرض إس ك ك ك كككان اعواطنين مس ك ك ك ك ع ووادك الكدا
بم الفور ،وزناف لي يربح ذلك اعبلغ مس عقا ووادبا للدا بم الفور.
أج من ا واعة ال الية ير بف حالة إخال:
 2-10إن وقو .و  /أو اس مرار ٍ
حكال اش ك ك ك ك الرميك بس ك ك ك ككداف أج مبلغ وادك الكدا بمودك الش ك ك ك ككروط الرئيس ك ك ك كيكة لقرض إس ك ك ك كككان
1-2-10
اعواطنين هذه.
2-2-10

حككال كت أو الثبوة مس ك ك ك ك قبا ككدم ص ك ك ك كوككة أج إقرار أو ا ك ك ك كمككان أو يراككد قككدمك الرميك بمودك
الشروط الرئيسية لقرض إسكان اعواطنين هذه ،صراحة أو امنيا ،أو دم فقتما أو دم ام ثال لاا
ب ج دان من ا وان ماما كان.

3-2-10

إذا لم يرد أج من مس ك ك نداة ال ك ككمان ام النفاذ والس ك ككرفان ،أو حال قيام الرمي بال نازل ن
أو نق ملكية أج أو دمي اعودوفاة ا خاا ككرة ألج مسك ك نداة ا ككمان لر ككا م أج ش ككخص طبيأ أو
ا بارج.

4-2-10

حال وااا الرمي أو اقدان لألهلية من أد الدخول الرقوف.

5-2-10

حككال طرأة أج ظروب غيف ملاتيككة الس ك ك ك ككوق و  /أو حككال تككدهور قيمككة اعودوفاة ا خككاا ك ك ك كرككة
بلرفقة تلفج ،حس ك ك رأج البنك ،إ م ت يف سك ككلبي دوهرج بم قدرا الرمي ألفاف
عس ك ك نداة ال ك ككمان
ٍ
واعلتزام بالتزامات الناش ك ككئة ن الش ك ككروط الرئيس ك ككية لقرض إس ك كككان اعواطنين هذه ،أو أج مس ك ك نداة
أخرش مشار إلرما الشروط الرئيسية لقرض إسكان اعواطنين هذه.
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حال أ لن البنك ب ن مبلغ قرض إس كككان اعواطنين قد أص ككبح مس ك عقا ووادبا للدا بمود البند  1-10أ اه،
نكدئكذ يملكك البنكك ح تنفيكذ مس ك ك ك ك نكداة ال ك ك ك كمكان واعلكالبكة بككامك مبلغ قرض إس ك ك ك كككان اعواطنين .يجوز للبنكك
ممارسة هذا ا و فون اإلخال ب ج حقوق أخرش م احة ل بمود قوانين فولة اعماراة الررزية اع عدا.

 -11شروط خاصة
تكون الش ككروط الرئيس ككية لقرض إس كككان اعواطنين هذه "وموااقة البنك بم تقيم قرض إس كككان اعواطنين) مش ككروطة بص ككوة
اعرلوماة التي قدماكا الرميك  ،و حال دم ودوف أج يغييفاة تل ر بم قرار البنكك ل وايف قرض إس ك ك ك كككان اعواطنين .حال
طرأك أج يغييفاة بم مرلوماة وزياناة الرمي  ،ندئذ يجوز للبنك إيقاب أو إلغاف و  /أو يردي مبلغ قرض إسكان اعواطنين
واقا ل قديره اعلل  ،بما ي ماش ك ك ك ك ى م تلك ال غييفاة .وزناف لي  ،ي راد الرمي ب قديم فلي يث ت فخل الش ك ك ك ككارج بناف بم
طل البنك "والذج ،حال القروض للرقاراة قيد اإلنشاف ،قد يكون قب بدف اعقاول ب نفيذ أج أ مال بم الرقار).
 -12التغيير
فون اإلخال ب حكام الشك ك ككروط ا خاصك ك ككة ،ع يسك ك ككمح بإدراف أج يردياة أو يغييفاة بم الشك ك ككروط الرئيسك ك ككية لقرض إسك ك كككان
اعواطنين هذه ،أو أج من أحكاماا ما دا بمود اتفاقية أو اتفاقياة خلية مبفمة بين الرمي والبنك.
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 -13القانون املطبق واالختصاص القضائي
ما أو ايما

1-13

تا ك الش ككروط الرئيس ككية لقرض إس كككان اعواطنين هذ ه ،بما ذلك أج التزاماة غيف يراقدية تنش ك

2-13

ي رل بما ،لقوانين فولة اإلماراة الررزية اع عدا.
يواا ك ٌ من الرمي والبنك بم ا خ ك ك ككو .لاخ ر ك ك ككاص الق ك ك ككائي ا ور ك ك ككرج للمعاملم فولة اإلماراة الررزية
اع عدا ل سككوفة أج نسا .ينش ك ن أو ايما ي رل ب ج من الشككروط الرئيسككية لقرض إسكككان اعواطنين هذ ه ،أو أج
قرض إسك ك كككان مواطنين أو أج مراملة أو مسك ك ك لة أخرش ايما بين البنك والرمي  ،شك ك ككرفلة أن يجوز للبنك أن يرا
إدرافاة ق ككائية لدش أج اخ ر ككاص ق ككائي خر "فاخ فولة اإلماراة الررزية اع عدا أو خارداا ،وت ككمن بما
ذلك بم س ي اعثال ع ا ورر؛ سوق أبوظبي الراعي) واقا عا يراه البنك مناسبا.

3-13

كورا نمائية ع ردرة ارما ن أج حر ككانة "س ككواف بم أس ككاس الس ككيافا أو خاا ) ي م بما الرمي
ي ابم الرمي بر ك ٍ
أو أج من مودوفاة الرمي أو ائدات أو خاا لدش أج اخ راص ق ائي وذلك اد:
أ.

تبليغ أج ف وش ق ائية اد الرمي أو مودوفاة الرمي ؛

ب .أج إدرافاة ق ككائية "س ككواف أمر من أو أفاف معدف أو يروف ككاة أو خاا ) قد يراراا البنك ا ككد الرمي أو
مودوفاة الرمي ؛
ج .أج إدرافاة ح س بم مودوفاة الرمي "سواف قب أو برد صدور حكم ق ائي)؛ و
ف .أج تنفيذ وكم ق ائي اد الرمي ،
و ك حالة س ككي ككمن الرمي ب ن لن يقوم هو أو أج ش ككخص ي ر ككرب نيابة ن بإ ارا مسك ك لة هذه ا ور ككانة أو
اعلالبة بما أو الدا بما أو بش ن أج من تلك الد اوش أو اإلدرافاة الق ائية اعذكورا.
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أيه دي إتش أيه

:

الغرض املعتمد

:

الشروط املسبقة

:

حالة الخالل

:

القسط

:

اتفاقية القرض

:

الرهن العقاري

:

قرض إسكان املواطنين

:

قائمة املصطلحات
هيئة أبوظبي لإلسكان
الغرض الذج تم توايف قرض اإلسكان الوطني من أدل  ،ملما تمت اعوااقة لي من
قب هيئة أبوظبي لإلسكان ،والذج،

حالة قروض الرقاراة قيد اإلنشاف ،قد

يكون" :أ) إنشاف قار؛ "ب) هدم وإ افا إنشاف قار؛ "ج) صيانة قار قائم؛ "ف)
توسرة وإاااة قار قائم؛ أو "ه) تجديد  /توسرة وإاااة قار قائم؛ و حالة
قروض الفل ا اهسا ،سيكون الغرض لشراف الرقار من اعلور أو البائ .
الشروط التي يعدفها البنك والتي يج

بم الرمي الوااف بما قب قيام البنك

ب وايف قرض إسكان اعواطنين ،والتي ت من ما يب :
"أ) نسخة من دواز سفر سارج وخاصة القيد للرمي أو عن لام ا و
بال وقي .
"ب) نسخ من دمي ال ماناة اعالية وخلاباة ال مان الرافرا حس
األصول عرعوة اعقاول "اعقاولين) اعردقة لرا م البنك.
"ة) نسخة من شاافا البعث الرافرا من قب فائرا األراض ي واألماك
أبوظبي ايما ي رل بالرقار.
"ث) لقروض الرقاراة قيد اإلنشاف اقط:
 )1مالط األرض ال نظيتي للرقار الرافر من بلدية أبوظبي وفائرا
ال اليط الرمراني والبلدياة.
 )2نسخة من قد اعقاول.
 )3نسخة من قد اعس شاراة الاندسية.
تعم اعرنى اعرلى لذلك اعرلعم البند .1-10
يرني الداراة من أص اعبلغ وأج مبالغ أخرش بش ن قرض إسكان اعواطنين
والواد سدافها من قب الرمي

توارفخ سداف القرض املودفا

اتفاقية

القرض ذاة الرلة.
اعتفاقية بين البنك والرمي ايما ي رل بقرض إسكان اعواطنين الذج ي لف من
الشروط الرئيسية لقرض إسكان اعواطنين هذه والبياناة الوارفا طل الرمي
بم النعو الذج يواا

لي البنك.

أج رهن قارج ذج فردة أو م بم الرقار ممنوح لرا م البنك.
القرض ،بم النعو اعر مد من قب هيئة أبوظبي لإلسكان ،الذج يمنع البنك
للرمي بمود الشروط الرئيسية لقرض إسكان اعواطنين هذه.
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أج وقت ،اعبلغ األسا ي غيف اعسدف لقرض إسكان اعواطنين اعس ع للبنك.

مبلغ قرض إسكان املواطنين

:

تاريخ السداد

:

القرض املؤجل

:

العقار

:

الرقار اع رل بقرض إسكان اعواطنين "بما ذلك أج مبنى قائم بم ذلك الرقار).

قرض الفلل الجاهزة

:

قرض إسكان اعواطنين اع وار لشراف الرقاراة ا اهسا.

مستند الضمان

:

قرض العقارات قيد النشاء

:

ال ارفخ الذج يج اي فا القسط ،بم النعو املودف اتفاقية القرض ذاة
الرلة.
أج قرض إسكان مواطنين قام البنك ب دي سداف أقساط حتى ي عسن الوا
اعا للرمي  .ل جن الشك ،القرض اعلد قد يكون قرض الفل ا اهسا أو قرض
الرقاراة قيد اإلنشاف.

أج رهن قارج أو امان أو مس ند امان خر يلل البنك توقير من أد امان
و  /أو ت مين التزاماة الرمي ايما ي رل بقرض إسكان اعواطنين ،والتي ت من ما
يب :
أ.

شاافا البعث الرافرا من قب فائرا األراض ي واألماك أبوظبي ايما
ي رل بالرقار.

ب .رهن الرقار.
ة .بالنسبة لقروض الرقاراة قيد اإلنشاف اقط ،مرافقة أو إصدار دمي
ال ماناة وخلاباة امان اعقاول "اعقاولين) اع رلقة بالرقار لرا م
البنك.
قرض إسكان اعواطنين اع وار ألحد األغراض ال الية:
أ.

إنشاف الرقار؛

ب .هدم وإ افا إنشاف قار؛
ة .تجديد قار قائم؛
ث .توسرة وإاااة قار قائم؛ و
ج .تجديد  /توسرة وإاااة قار قائم "سواف كان قائما أو سي م إنشاؤه
بم قلرة األرض).
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