بنـك أبوظبي األول ش.م.ع
الشروط واألحكام الرئيسية للقروض
 .1الوضع التنظيمي
ٌ
رخص من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ويقع عنوانه املسجل في صندوق بريد
بنك أبوظبي األول ش .م .ع"( .البنك") ُم
 ،6316أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .2عالقة العميــل مع البـنــك
1-2

إن األحكام والشروط التالية ،وتعديالتها من حين آلخر (" الشروط واألحكام الرئيسية للقروض ") هي التي تحكم
العالقة بين البـنــك وأي شخص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما يلي بمصطلح "العميــل") بشـأن أي قرض أو
سحب على املكشوف يمنحه البنك للعميــل.

2-2

تحمل التعريفات املوضحة في قائمة املصطلحات في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هـذه نفس املعاني الواردة
لها  ،وأينما استخدمت هذه املصطلحات من قبل البـنــك في أي محل آخر ضمن أي من املستندات أو االتفاقيات
الخاصة بالبـنــك أو املوقع االلكتروني للبـنــك ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك.

3-2

إن أي إشارة إلى مصطلح " الشروط واألحكام الرئيسية للقروض " في جميع املستندات الخاصة بالبـنــك ،بما في ذلـك
نماذج الطلبات أو خطابات العرض أو مستندات الضمان أو تفويضات الحسابات أو اإلعالنات أو اإلخطارات أو
الكتيبات أو الجداول أو االتفاقيات أو غيرها من املستندات األخرى ،هي إشارة إلى الشروط واألحكام الرئيسية
للقروض هذه.

4-2

تشكل الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه ً
جزء ال يتجزأ من اتفاقية البـنــك الخاصة بمنح أي قرض أو سحب
على املكشوف إلى العميــل ،كما ستنطبق على جميع القروض أو تسهيالت السحب على املكشوف املتوفرة للعميــل
ً
ما لم يتم استثناء ذلـك صراحة.

5-2

تحدد العالقة القانونية والتعاقدية بين البـنــك والعميــل ً
بناء على الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هـذه أو أي
طلب أو خطاب عرض أو أي مستند ضمان أو أي جدول رسوم أو أي توجيهات يصدرها البـنــك وكذلك أي اتفاقيات
أو مستندات أخرى يحددها البـنــك لهذا الغرض.

6-2

في 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)

بين أي خطاب عرض أو طلب ،ستكون األولوية لخطاب العرض ،

وفي كل حالة على حدة إلى املدى الذي يغطي هذا التعارض أو عدم التوافق
7-2

.3

يعتبر العميل اطلع و تفهم ووافق على االلتزام بالشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه  ،و ذلك بمجرد قبوله ألي
خطاب عرض أو التوقيع على أي طلب أو اقتراض أي مبلغ قرض أو استخدام أي سحب على املكشوف.

طلب الحصول على قرض أو سحب على املكشوف
1-3

يطرح البـنــك مجموعة منوعة من القروض وتسهيالت السحب على املكشوف و التي يمكن االطالع عليها من خالل
الكتيبات املتوفرة لدى أي من فروع البـنــك أو على املوقع االلكتروني الخاص بالبـنــك.

بنك أبوظبي األول  -الشروط واألحكام الرئيسية للقروض [ -فبراير  - ]2022النسخة  - 0.2عربي

1

2-3

يخضع لقرار البنك وللقوانين املعمول بها توفر ومعايير أهلية الحصول على وكذلـك الشروط املطبقة بشأن أي
قروض أو تسهيالت سحب على املكشوف.

3-3

يخضع للتقدير املطلق واملنفرد من البنك طرح جميع القروض وتسهيالت السحب على املكشوف  ،ويحتفظ البـنــك
بالحق للقيام في أي وقت ودون مسؤولية أو شرط جزائي برفض تقديم أي قرض أو سحب على املكشوف .وحيثما
يسمح القانون املعمول به بذلك ،يسعى البنك إلى تقديم األسباب وراء أي رفض من هذا القبيل.
ً
إن أي قرض أو تسهيل سحب على املكشوف يتم توفيره للعميــل يعتبر خدمة شخصية خاصة بهذا العميــل ،ويتوجب
على العميــل القيام على الفور بإخطار البـنــك إذا لم يكن العميــل هو املستفيد النهائي منها (أي هو املستفيد الحصري
من املنفعة التجارية أو االقتصادية من الخدمة و/أو يتحمل املخاطرة التجارية أو االقتصادية لها) أو لم يكن القائم
ً
أساسا بإصدار أي تعليمات تتعلق بشـأن أي قرض أو تسهيل سحب على املكشوف ،حتى وإن كانت هذه الظروف قد
طرأت في حالة معاملة وحيدة فقط.

4-3

.4

الشروط العامة للقروض وتسهيالت السحب على املكشوف
1-4

ال يجوز للعميــل التقدم بطلب للحصول على أو تكبد أي قروض أو سلف أو سحوبات املكشوف من رب عمله أو من
أي بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة بدون موافقة خطية مسبقة من البـنــك.

2-4

يتوجب على العميــل أن يقدم للبـنــك جميع النماذج واملستندات واإلثباتات األخرى املتعلقة بأي قرض أو تسهيل
سحب على املكشوف والتي قد يطلبها البنك ،على أن تكون بالصيغة وباملضمون املقبولة من قبل البنك.

3-4

يتوجب على العميــل إخطار البنك بأي تغيير قد يطرأ على املعلومات التي قدمها العميــل عند تقديم طلب مبدئي
للحصول على أي قرض أو تسهيل سحب على املكشوف أو أي مستندات أخرى ملعلومات هوية العميل أو وثائق
تتعلق بإجراءات العناية الالزمة التي قدمت من قبل إلى البـنــك ،ويشمل ذلـك (ودون حصر) أي تغييرات قد تطرأ على
اسم العميــل أو مستندات هويته أو عنوانه أو أرقام هواتفه أو أي من املستندات التأسيسية له أو هيكل املساهمة به
أو حق امللكية النفعية أو الصالحيات الخاصة بأي مفوضين بالتوقيع لديه .يتوجب على العميــل أن يقدم للبـنــك أي
نماذج أو مستندات أو أي إثباتات أخرى إضافية حسبما يطلبها البنك فيما يتعلق بأي تغييرات وبالصيغة واملضمون
املقبولة من قبل البنك  .إن أي تغييرات ستسري فقط عند االستالم والقبول الفعلي لها من قبل البـنــك.

4-4

يتوجب على العميــل القيام على الفور بإخطار البنك إذا:
(أ)
(ب)

فقد العميــل وظيفته أو مصدر الدخل الرئيس ي له؛ وكذلـك
ً
لم يعد العميل مقيما في دولة اإلمارات العربية املتحدة أو كانت إقامته في الدولة قد فقدت صالحيتها.

5-4

يحتفظ البـنــك بالحق ،كما يفوض العميــل البنك ،في أن يخصم من الحساب ذي الصلة (وفي حال عدم كفاية
الرصيد ،أن يكشف هذا الحساب) في حال قيام البـنــك بقيد أي مبالغ لصالح هذا الحساب نتيجة لخطأ في نظام
الكمبيوتر أو أي عطل أو خلل فني أو خطأ بشري أو خطأ في نظام املقاصة أو أي احتيال من جانب العميــل أو الغير
أو ألي سبب أخرى ،في كل حالة على حدة ودون أي مسؤولية على البـنــك.

6-4

يجوز للبـنــك تخصيص رقم تعريف مميز للعميــل و/أو رقم حساب ألي حساب خاص بالعميــل ،على أن تظل أرقام
ً
التعريف املميزة هذه ملكا للبـنــك ويظل البـنــك هو صاحب الحق في تعديل أو تغيير تلك األرقام في أي وقت.
ً
مع مراعاة القانون املعمول به ،يجوز للبنك وفقا لتقديره الخاص واملطلق وعن طريق إشعار إلى العميل ،تغيير معدل
الفائدة على أي قرض.

7-4
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.5

.6

شروط القروض الشخصية
1-5

مع مراعاة الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه ،فإن عوائد أي قرض شخص ي ستدفع إلى الحساب املحدد في
الطلب أو خطاب العرض ذي الصلة ،والذي يشترط أن يكون هو نفس الحساب الذي يتم تحويل راتب العميــل
إليه.

2-5

في حالة استخدام عوائد أي قرض شخص ي في تسديد قرض شخص ي اقترضه العميــل من بنك آخر أو مؤسسة مالية
أخرى ،فيتوجب على العميــل القيام على الفور من اقتراض مبلغ هذا القرض الشخص ي بالكامل أو أي جزء منه أن
ً
يقدم للبـنــك خطابا من ذاك البنك أو املؤسسة املالية األخرى تلك (بالصيغة واملضمون املقبولة من قبل البنك)
يؤكد له فيه أن القرض الشخص ي الحالي قد تم تسديده بالكامل.

شروط قروض تمويل السيارات
1-6

تدفع عوائد أي قرض تمويل سيارات من قبل البـنــك مباشرة إلى بائع املركبة عن طريق تحويل إلى حساب البائع
بموجب إصدار حوالة مصرفية أو أي تعليمات أداء أخرى لصالح البائع أو بأي وسيلة أخرى وفق ما يراه البـنــك
ً
مناسبا.

2-6

بموجب قيام العميــل بالتوقيع على أي طلب أو قبول أي خطاب عرض بشأن أي قرض تمويل سيارة أو بموجب قيامه
باقتراض أي قرض تمويل سيارة ،فإن العميــل يضمن ويتعهد تجاه البـنــك بما يلي:
(أ)

أن املركبة قد تم فحصها من قبل العميــل وأنها في حالة تشغيلية جيدة وأنها مناسبة للغرض املطلوب
منها؛ وكذلـك

(ب)

أن املركبة ال تخضع ألي ضمان آخر بخالف رهن املركبة.

3-6

يتوجب على العميــل القيام على الفور بإخطار البـنــك في حال أصبح في أي وقت أي من الضمانات أو التعهدات
الواردة أعاله غير صحيحة. .

4-6

بموجب قيام العميــل بالتوقيع على أي طلب أو قبول أي خطاب عرض بشأن أي قرض تمويل سيارة أو بموجب قيامه
باقتراض أي قرض تمويل سيارة ،فإن العميــل يتعهد للبـنــك بما يلي:
(أ)

الحفاظ على املركبة في حالة جيدة وصالحة وكذلـك القيام خالل سبعة ( )7أيام ميالدية بإخطار البـنــك
بأي حادث ينتج عنه خسارة كلية أو جزئية من قيمة املركبة؛

(ب)

الحفاظ على سريان تسجيل املركبة باسم العميل وعدم نقل ملكية املركبة و/أو األهلية عليها إلى أو أي
حق آخر يتعلق بها بدون موافقة خطية مسبقة من البـنــك؛

(ج)

سداد جميع الضرائب أو الغرامات أو رسوم التسجيل أو أي مصروفات أخرى تتعلق باملركبة؛

(د)
(هـ)

عدم إنشاء أو قيد أي ضمان على املركبة أو السماح بنشوء أي ضمان عليها ما لم تكن لصالح البـنــك؛
ً
القيام بالتأمين على املركبة وفقا ألحكام املادة 5-6؛

(و)

عدم استغالل املركبة في أي غرض غير مشروع؛ وكذلـك

(ز)

ضمان أن أي شخص يقود املركبة يحمل رخصة قيادة سارية.
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5-6

يتوجب على العميــل وعلى نفقته الخاصة الحفاظ على سريان تأمين املركبة في جميع األوقات وذلك بموجب وثيقة
تأمين شاملة يعتمدها البـنــك ،والتي يتم بموجبها تسمية البـنــك بصفته املستفيد لوثيقة التأمين هذه .في حالة عجز
العميــل عن الحفاظ على تغطية تأمينية شاملة على املركبة ،يجوز للبـنــك ودون إجحاف ألي حقوق أخرى بموجب
الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه القيام بالتأمين على املركبة على نفقة العميــل ،وأي تكاليف يتكبدها
البـنــك ستضاف إلى إجمالي املبلغ املستحق بموجب الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه وستخضع لفائدة
بمعدل

الفائدة التأخيرية .يتم استخدام عوائد هذا التأمين ،عند استالمها ،من قبل البـنــك في تخفيض أي التزامات مستحقة بموجب
الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه.

.7

تسهيالت السحب على املكشوف
1-7
2-7

.8

يجوز للبـنــك بموجب تقديره املطلق واملنفرد منح أي تسهيل للسحب على املكشوف.
إن الرصيد الدائن ألي حساب يجب أال يتجاوز حد السحب على املكشوف  ،ما لم يجيز البـنــك خالف ذلـك.

3-7

يجوز للبـنــك بموجب تقديره املطلق واملنفرد إنهاء أي تسهيل للسحب على املكشوف في أي وقت دون إشعار العميــل،
ويكون إنهاء تسهيل السحب على املكشوف هذا بدون إجحاف ألي حقوق أخرى استحقت للبـنــك قبل تاريخ اإلنهاء.

4-7

يجوز للبـنــك القيام في أي وقت بطلب تسديد جميع مبلغ السحب على املكشوف أو جزء منه مع أي فائدة أو رسوم أو
أجور أو التزامات أخرى مستحقة فيما يتعلق بهذا السحب على املكشوف.

5-7

يجوز للبـنــك بموجب تقديره املطلق واملنفرد مع مراعاة القانون املعمول به وعن طريق إشعار إلى العميل ،تعديل
معدل الفائدة على أي تسهيل للسحب على املكشوف أو تخفيض حد السحب على املكشوف.

6-7

يجوز للعميل أن يطلب زيادة حد السحب على املكشوف .يخضع أي طلب من هذا القبيل إلجراءات وسياسات البنك
في الوقت املناسب.

برنامج ضيف االتحاد
في حال قيام العميــل باختيار "ضيف االتحاد" في أي طلب قرض واعتمد البـنــك هذا الطلب ،فإنه وباإلضافة
للشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه فإن "شروط وأحكام قرض ضيف االتحاد ستطبق بشأن هذا القرض.

.9

املقترضون املتضامنون
1-9

القرض املشترك عبارة عن قرض يقترضه مقترضون متضامنون كما أن السحب على املكشوف املشترك عبارة عن
تسهيل سحب على املكشوف يتاح ملقترضين متضامنين.

2-9

إن إدارة أي قرض مشترك أو تسهيل السحب على املكشوف املشترك ستستلزم توقيع كل واحد من املقترضين
ً
املتضامنين أو توقيع املفوض بالتوقيع عن كل واحد منهم  ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلـك صراحة .

3-9

يكون كل من املقترضين املتضامنين مسؤولين منفردين ومجتمعين تجاه البنك عن تسديد والوفاء بجميع االلتزامات
املستحقة أو املترتبة بموجب أي قرض مشترك أو تسهيل السحب على املكشوف املشترك .لن يتم إبراء ذمة أي واحد
من املقترضين املتضامنين من املسؤولية ولن تتأثر تلك املسؤولية بفعل أي مما يلي:
(أ)

عدم صالحية أو ب طالن أو عدم نفاذ أي التزام مستحق لصالح البـنــك أو أي ضمان أو تأمين ممنوح له
بشـأن هذا القرض املشترك أو تسهيل السحب على املكشوف املشترك؛

(ب)

إعفاء أو إبرام أي ترتيبات أخرى مع أي مقترض متضامن آخر أو مع الغير؛ أو
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(ج)

4-9

.10

في حالة وفاة أي من املقترضين املتضامنين أو فقدانه لألهلية القانونية أو خضوعه للتصفية أو اإلفالس أو اإلعسار
أو في حالة وقوع أي حالة مماثلة تؤثر على أي منهم ،يتوجب على كل واحد من املقترضين املتضامنين اآلخرين إخطار
البـنــك في موعد أقصاه عشرة ( )10أيام من تاريخ وقوع هكذا حالة.

الشروط املسبقة
1-10

2-10

.11

تعديل أو تمديد أي التزامات مستحقة أو مترتبة بموجب هذا القرض املشترك أو تسهيل السحب على
املكشوف املشترك.

ال يقع على عاتق البـنــك أي التزام ألداء أي قرض أو توفير أي تسهيل سحب على املكشوف:
(أ)

ما لم يتسلم البـنــك جميع الشروط املسبقة املتعلقة بذاك القرض أو تسهيل السحب على املكشوف
بالصيغة واملضمون املقبولة من قبل البنك ؛

(ب)

في حالة عدم وقوع أي من حاالت اإلخالل؛ وكذلـك

(ج)

يعدم وقوع أي حالة أخرى وعدم وصول أي معلومات إلى البـنــك والتي من وجهة نظر البـنــك املطلقة
تجعل من غير املحبذ أو من غير املناسب تقديم أي قرض أو سحب على املكشوف.

ً
يتم إلغاء الطلب في حالة عدم استيفاء الشروط املسبقة أو في حالة تخلي البـنــك عنها في غضون ثالثين ( )30يوما من
تاريخ استالم البـنــك لطلب الحصول على قرض أو تسهيل سحب على املكشوف.

عمليات السداد
1-11

عمليات السداد بوجه عام
(أ)

يوافق العميــل على أن يدفع جميع الرسوم والتكاليف واألجور واملصروفات املعمول بها لدى البـنــك فيما
يتعلق بتقديم أي قرض أو تسهيل للسحب على املكشوف ،وموضح تفاصيل تلك الرسوم والتكاليف
واألجور واملصروفات في الطلب املعني أو في خطاب العرض املعني أو في جدول الرسوم الخاص بالبـنــك،
كما يمكن االطالع على جدول الرسوم في فروع البـنــك ،وعلى املوقع االلكتروني للبـنــك أو بخالف ذلـك
عند الطلب.

(ب)

عند استحقاق أي رسوم أو تكاليف أو أجور أو مصروفات أو فوائد أو عموالت واردة في الطلب املعني أو
خطاب العرض املعني أو في جدول الرسوم ،فإن العميــل يفوض البـنــك للقيام بخصم تلك الرسوم أو
التكاليف أو األجور أو املصروفات أو الفوائد أو العموالت من الحساب ذي الصلة.

(ج)

جميع املبالغ التي تدفع للبـنــك ستكون غير قابلة للرد وال يجوز استخدامها على أنها رصيد دائن نظير أي
مبلغ آخر مستحق لصالح البـنــك.

(د)

إذا صادف أي تاريخ استحقاق سداد أي يوم آخر بخالف أيام العمل الرسمية ،يتوجب على العميــل أن
يقوم بسداد أي التزامات مستحقة في تاريخ االستحقاق املذكور في يوم العمل التالي لذلك التاريخ في
ذات الشهر امليالدي أو في حالة عدم وجود أيام عمل متبقية في ذلك الشهر امليالدي ،فيتوجب السداد
في يوم العمل السابق.

(هـ)

يوافق العميــل على أداء جميع املبالغ بشـأن أي قرض أو سحب على املكشوف بعملة ذلك القرض أو
السحب على املكشوف .في حالة أداء أي مبالغ بأي عملة أخرى ،فإن البـنــك يحتفظ بالحق في تحويل تلك
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العملة إلى العملة الخاصة بالقرض أو السحب على املكشوف مع مراعاة أسعار الصرف السائدة لدى
البـنــك في تاريخ قيد ذلك املبلغ لصالح الحساب املعني .أي مبالغ تم أداؤها سوف تقيد لصالح الحساب
ً
املعني فقط في تاريخ استالم البـنــك فعليا للمبالغ املطلوبة.
(و)

يكون الشيك وسيلة مقبولة لسداد أي مبالغ مستحقة وفق للشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه،
ً
وأي مبالغ يتم سدادها بموجب شيك ستعتبر أن البـنــك قد تسلمها فعليا فقط عند تحصيل عوائد هذا
ً
الشيك وقيدها في الحساب ذي الصلة .يجوز للبـنــك تحميل العميــل رسوما وفق ما هو محدد في جدول
الرسوم نظير أي شيك مرتجع دون صرف يقدم للبـنــك.
ً
يجوز للعميــل أداء أي دفعة ألي مبالغ مستحقة وفقا للشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه عن
طريق الخصم املباشر أو التحويل من حساب إلى حساب لدى البـنــك.

(ح)

يجوز للبـنــك القيام في أي وقت بمطالبة العميــل بتقديم شيك ضمان و/أو إنشاء رهن حيازي على وديعة
ً
و/أو تقديم أي ضمان آخر تأمينا لاللتزامات التي تكبدها بشأن أي قرض أو سحب على املكشوف .كما
أن العميــل يفوض البـنــك تقديم أي شيك ضمان للصرف نظير أي التزامات تكبدها بشأن أي قرض أو
سحب على املكشوف.

(ح)

في حالة عجز العميــل عن سداد أي مبلغ عند استحقاقه بموجب مستندات القرض ،فإنه يتوجب على
العميــل أن يدفع:

(ز)

2-11

()1

بشـأن أي قرض فائدة على هذا املبلغ املتأخر السداد بمعدل الفائدة التأخيرية والتي
ً
تستحق اعتبارا من تاريخ استحقاق املبلغ املتأخر للسداد وحتى تاريخ السداد الفعلي له،
ً
وذلك على أساس أن السنة مؤلفة من  365يوما؛

()2

رسم السداد املتأخر املحدد في جدول الرسوم وذلك بشأن القسط املستحق واملتأخر
السداد؛ وكذلـك

()3

الفائدة باملعدل املحدد في جدول الرسوم على املبلغ الذي يتجاوز حد السحب على املكشوف
وذلك بشأن أي سحب على املكشوف حيث يتجاوز الرصيد املستحق على الحساب حد
السحب على املكشوف.

عمليات السداد بشـأن القروض
(أ)

يتوجب على العميل تسديد أي قرض عن طريق دفع القسط املعني في كل تاريخ استحقاق سداد
للقرض .ال يجوز للعميــل إعادة اقتراض أي جزء من أي قرض يتم تسديده ولكن يجوز للبـنــكً ،
بناء على
طلب العميل ،أن يوافق على زيادة مبلغ أي قرض من حين آلخر .يخضع أي طلب من هذا القبيل
إلجراءات وسياسات البنك في الوقت املناسب.

(ب)

تستحق الفائدة على أي مبلغ قرض باملعدل املحدد في الطلب أو خطاب العرض ذي الصلة ويتم
احتسابها على أساس العدد الفعلي لأليام املنقضية خالل فترة استحقاق الفائدة وعلى أساس أن السنة
ً
مؤلفة من  365يوما ،ما لم يوافق البـنــك على خالف ذلـك.

(ج)

يتوجب على العميــل سداد الفائدة املستحقة على أي مبلغ قرض في كل تاريخ سداد القرض.

(د)

في تاريخ االستحقاق الخاص بأي قرض ،يتوجب على العميــل أن يدفع مبلغ القرض املستحق ،والفائدة
ً
املستحقة وغير املسددة إضافة إلى أي التزامات أخرى مستحقة بشـأن ذلـك القرض.
ً
في حال قيام العميــل بتسديد أي قرض بالكامل قبل تاريخ االستحقاق املتعلق بذلك القرض ،إضافة إلى
سداد مبلغ القرض املستحق ،والفائدة املستحقة وغير املسددة واي التزامات أخرى مستحقة بشـأن

(هـ)
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ً
ذلـك القرض ،فإنه يجوز أن يطالب العميــل أيضـا بسداد رسوم التسوية املبكرة بالقيمة الواردة في
جدول الرسوم.
في حال قيام العميل بدفع مبلغ أقل من مبلغ القرض بحلول تاريخ سداد القرض ،يتم استخدام مثل
هذا املبلغ بالترتيب التالي:

(و)

ً
( )1أوال ،لسداد أي تأمينات أو ضرائب غير مسددة (إن وجدت)؛
ً
( )2ثانيا ،لسداد أي رسوم أو تكاليف أو مصاريف غير مدفوعة يفرضها البنك؛
ً
( )3ثالثا ،لسداد أي فائدة مستحقة؛ أو
ً
( )4أخيرا ،لسداد الجزء املتبقي من مبلغ القرض.
(خ) إن املبلغ الواجب خصمه عن طريق الخصم املباشر في تاريخ سداد القرض سيكون املبلغ املحدد من قبل العميل
ً
عند تقديم طلب الحصول على أي قرض أو املبلغ املحدد خطيا من قبل العميــل أو بموجب تعليمات
صادرة للبـنــك .وعند إجراء عملية الخصم املباشر في حالة عدم وجود رصيد كاف في الحساب املحدد من
قبل العميــل ،فإن العميــل يفوض البـنــك بسحب ذلك الحساب على املكشوف باملبلغ املطلوب لسداد
الخصم املباشر.
يقر العميل ويوافق على أنه في الظروف التي يكون فيها معدل الفائدة معدل فائدة متغير ،قد يكون
إجمالي جميع األقساط املستحقة إلى البنك أكثر أو أقل من إجمالي مبلغ القرض (باإلضافة إلى الفائدة
املستحقة وااللتزامات األخرى املستحقة فيما يتعلق من القرض) .على هذا النحو ،يجوز للبنك تغيير
تواتر األقساط أو مبلغ أي قسط (أقساط) أو تمديد تاريخ االستحقاق النهائي للقرض من أجل ضمان
أن العميل ،باملجمل ،مطالب بسداد إجمالي مبلغ القرض مع جميع الفوائد املستحقة وأي التزامات
ً
أخرى مستحقة فيما يتعلق بذلك القرض إلى البنك .ينبغي على البنك إحاطة العميل علما بأي دفعات
فروقات أو تواريخ ممددة التي قد يطلبها.

(د)

3-11

تأجيل األقساط
(أ)

عقب تقديم أي طلب من قبل العميــل ،يجوز للبـنــك أن يوافق على تأجيل سداد العميــل ألي جزء من أي
قسط وأن يتم ترحيل هذا الجزء من القسط إلى أي قسط الحق أو بموجب قسط مستقل يصبح
ً
مستحقا بعد تاريخ االستحقاق األصلي الخاص بالقرض ذي الصلة.

(ب)

يقر ويوافق العميــل على أنه يجوز للبـنــك بموجب إشعار مسبق بما ال يقل عن يومين ( )2إلى العميــل أن
يؤجل سداد العميــل ألي قسط ما لم يخطر العميــل البـنــك بأنه ال يوافق على ذلك التأجيل .قد يؤدي أي
تأجيل من هذا القبيل إلى تمديد تاريخ االستحقاق النهائي.

(ج)

الفائدة املستحقة على أي جزء من أي قسط يؤجل وفق أحكام املادة هذه سوف تستحق على أساس
ً
يومي من تاريخ الذي كان فيه القسط مستحقا في األصل وحتى تسديد ذلك القسط بالكامل .يواصل
استحقاق الفائدة باملعدل املحدد في جدول الرسوم بشـأن الرصيد املتأخر السداد ويتم خصمه من
حساب العميــل في املواعيد املقررة من قبل البـنــك والتي تم إخطار العميــل بها.
ً
أي رسم محتسب وفقا لجدول الرسوم سيكون واجب الدفع عن كل عملية تأجيل ألي جزء من أي
ً
قسط وسيتم خصمه من حساب العميــل في أو حوالي التاريخ الذي يصبح فيه هذا التأجيل نافذا.
ً
يوافق العميــل على أن أي تأجيل يوافق عليه البـنــك وفق أحكام هذه املادة ال يعد تنازال من قبله عن
سداد أي التزامات.

(د)
(هـ)
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يقر العميل ويوافق على أنهً ،
بناء على شروط التأجيل التي وافق عليها البنك ،قد تتم زيادة مبلغ القسط
ً
و/أو قد يدفع العميل املزيد من الفوائد أو الرسوم و/أو قد يستغرق العميل وقتا أطول من أجل الوفاء
بجميع االلتزامات غير املسددة عما قد يكون عليه الحال.

(و)

4-11

.12

السداد بشأن السحوبات على املكشوف
(أ)

تستحق الفائدة على أي مبلغ سحب على املكشوف على أساس يومي بموجب تطبيق معدل الفائدة
املحدد في الطلب أو خطاب العرض ذي الصلة على مبلغ السحب على املكشوف املستحق على كل يوم.

(ب)

يتوجب على العميــل سداد الفائدة املستحقة على أي مبلغ سحب على املكشوف في كل تاريخ استحقاق
سداد السحب على املكشوف.

(ج)

يستخدم البنك أي مبالغ يستلمها من أجل سداد أي مبالغ غير مسددة فيما يتعلق بتسهيل السحب على
املكشوف ،لتخفيض املبلغ غير املسدد بموجب تسهيل السحب على املكشوف ذلك بالطريقة التي قد
ً
يحددها البنك وفقا لتقديره الخاص واملطلق.

التأمين
1-12
2-12

3-12

يجوز للبـنــك ترتيب تغطية تأمينية على الحياة وضد اإلصابة بالعجز لصالح العميــل خالل فترة أي قرض أو تسهيل
سحب على املكشوف ،والتي يتم بموجبها تسمية البـنــك بصفته املستفيد من هذه التغطية.
ً
إذا لم يكن العميــل مؤهال للحصول على تغطية تأمينية على الحياة وضد بالعجز التي يرتبها البـنــك ،فإنه يجوز للبـنــك
أن يطلب من العميــل القيام بصورة مستقلة بالحصول تأمين على الحياة وضد العجز باسم العميل طوال فترة
القرض أو تسهيل السحب على املكشوف على أن يتم تحديد البـنــك بصفته املستفيد .يتوجب على العميــل أن يقدم
ً
للبـنــك نسخة من وثيقة التأمين املعنية في تاريخ كل تجديد للوثيقة إضافة إلى ما يثبت أن القسط املتعلق بتلك
الوثيقة قد دفع.
ً
يكون العميــل مسؤوال عن سداد القسط الخاص بأي وثيقة تأمين يطلب منه الحفاظ على سريانها وفق الشروط
واألحكام الرئيسية للقروض هذه .ويتم استغالل عوائد هذا التأمين ،حال استالمها ،من قبل البـنــك في تخفيض
قيمة االلتزامات املستحقة بموجب الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه.

 .13الكشوفات
 1-13يزود البنك العميل بكشف حساب عن كل قرض وتسهيل سحب على املكشوف قام البنك بإتاحتها بالفترات التي قد يحددها البنك.
 2-13ما لم يطلب خالف ذلك من قبل العميل ،يتم تقديم كشوفات الحسابات عن طريق البريد اإللكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني
الخاص بالعميل املسجل في سجالت البنك ،وعن طريق البريد اإللكتروني املشفر من خالل الخدمات املصرفية اإللكترونية لدى البنك أو أي
وسيلة إلكترونية أخرى .تقع على عاتق العميل مسؤولية إعداد الترتيبات األمنية واملحافظة عليها ومراجعتها بانتظام فيما يخص الوصول إلى
ً
البريد اإللكتروني وأنظمة اإلنترنت الخاصة بالعميل واستخدامهم .يعتبر كل كشف حساب يتم تقديمه إلكترونيا على أنه كشف حساب على
النحو املطلوب بموجب القانون املعمول به وينبغي ،لجميع األغراض ،أن يفي بالتزامات البنك املتمثلة في تقديم مثل كشف الحساب هذا إلى
العميل.
ً
 3-13في الظروف التي يقرر البنك فيها أنه ليس من املعقول من الناحية العملية تقديم كشوفات الحسابات إلى العميل إلكترونيا ،يجوز
للبنك تقديم مثل كشوفات الحسابات هذه بأي طريقة يعتبرها مناسبة.
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 4-13تقع على عاتق العميل مسؤولية مراجعة كل كشف حساب (واإلقرار باستالمه عندما يتطلب البنك القيام بذلك) وإخطار البنك بأي
ً
تناقضات في غضون ثالثين ( )30يوم عمل من استالمه ،وفي حال عدم القيام بذلك يعتبر كشف الحساب صحيحا (مع مراعاة حق البنك في
ً
تصحيح أي خطأ) ومقبوال من قبل العميل .ال يجوز للعميل القيام بعد ذلك بتقديم أي اعتراضات على كشف الحساب وتعتبر كشوفات
الحسابات التي يحتفظ بها البنك فيما يتعلق بحالة قرض العميل أو تسهيل السحب على املكشوف قطعية وملزمة للعميل.
 5-13يكون لدى البنك الحق في تصحيح أي خطأ موجود في أي كشف حساب.
 6-13تقع على عاتق العميل مسؤولية إخطار البنك في حال لم يستلم العميل كشف حساب أو عدم تمكنه من الوصول إلى كشف حسب في
ً
غضون ثالثين ( )30يوم من التاريخ الذي فيه ينبغي أن يكون قد تم استالم كشف الحساب أو تمت إتاحته للعميل .لن يكون البنك مسؤوال
عن عدم استالم العميل لكشوفات الحسابات أو التأخر في استالمها.
 7-13يجوز للبنك تعليق تقديم كشوفات الحسابات في حال كان لديه أسباب لالعتقاد بأن ال يتسلم مثل كشوفات الحسابات هذه.

.14

حاالت اإلخالل
1-14

يشكل كل مما يلي حالة من حاالت اإلخالل بشان أي قرض (ويشار إليها بعبارة "حاالت اإلخالل "):
(أ)

عجز العميــل عن القيام في تاريخ االستحقاق بأداء أي دفعة ألي مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب
الشروط واألحكام الرئيسية للقروض.

(ب)

انتهاك العميــل أو أي ضامن أو تهديد أي منهم بانتهاك أي تعهدات أو ضمانات أو شروط أو أحكام أو
نصوص شروط أي من مستندات القرض وعجزه عن عالج هكذا انتهاك أو تهديد انتهاك خالل الفترة
الزمنية املنصوص عليها من قبل البـنــك؛

(ج)

كانت أي معلومات أو مستندات مقدمة من قبل العميــل أو أي ضامن ألغراض الحصول على أو مواصلة
أي قرض غير صحيحة أو مضللة أو أي إقرارات أو تعهدات أو مستندات قرض مبرمة من قبل العميــل
أو أي ضامن كانت أو أصبحت غير صالحة؛

(د)
(هـ)

إعالن إفالس أو إعسار أو تصفية العميــل أو أي ضامن؛
ً
ارتكاب العميــل أو أي ضامن ألي تصرف يشكل أساسا التماس إلعالن إفالس العميــل أو أي ضامن أو
لدخول أي منهم في تدابير صلح أو تسوية أو إجراء تنازل عام ملنفعة أي من دائني العميــل هذا أو أي من
أولئك الضامنين؛

(و)

في حال قيام العميــل بتقديم خطاب تحويل راتب ضمن أحد الشروط املسبقة:
()1

إذا قام العميــل بتغيير رب العمل بدون تزويد البـنــك بخطاب تحويل جديد موجه إلى البـنــك
بالصيغة واملضمون من قبل البنك وفق اختيار البـنــك املطلق؛ أو

إذا تم تحويل كامل راتب العميــل أو جزء منه إلى أي شخص آخر بدون موافقة مسبقة من
()2
البـنــك؛
ً
لم يعد العميــل مقيما في دولة اإلمارات العربية املتحدة؛

(ز)
(ح)

عجز العميــل أو أي ضامن عن القيام في تاريخ االستحقاق بسداد أي مبلغ مستحق وواجب الدفع من
قبل العميــل أو الضامن هذا بموجب أي اتفاقيات أو تسهيالت أو تدابير أخرى مع البـنــك أو مع أي دائن
آخر؛

(ط)

صدور أي أمر حجز على أي ممتلكات أو أصول خاصة بالعميــل أو بأي ضامن؛

(ي)

رفع أي إجراءات قانونية أو دعاوى أو قضايا من أي نوع كانت (مدنية أو جنائية) ضد العميــل أو أي
ضامن؛
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(ك)

إذا فقد العميل أو أي ضامن وظيفته أو في حالة وفاته أو فقدانه لألهلية القانونية أو خسارته ملصدر
دخل األساس ي؛

(ل)

وقوع أي حالة أو سلسلة من الحاالت التي من وجهة نظر البـنــك قد تؤثر على أو تنتقص من قدرة
العميــل أو أي ضامن أو على رغبة أي منهم في الوفاء بالتزاماته بموجب أي مستندات قرض؛
ً
إذا بات قيام العميــل أو أي ضامن بأداء أو الوفاء بالتزاماته على حدة بموجب أي مستندات قرض أمرا
غير قانوني.

(ن)

في حالة وقوع حادث ،فيما يتعلق بأي قرض تمويل سيارة ،ينتج عنه خسارة كلية أو جزئية للمركبة ،وفي
حالة الخسارة الجزئية ،والتي يعتبر البـنــك أنها إما:

(م)

()1
()2
(ش)
2-14

تخفيض قيمة املركبة(بغض النظر عن أي إصالحات تمت عليها) :أو
ً
اعتبار أن رخصة املركبة أو تسجيلها لم يعد مؤهال للتجديد؛

أي حالة أو ظروف تحدث والتي يعتبرها البنك تنتقص من قيمة أي أصول خاضعة ألي ضمان.

عند وقوع أي من "حاالت اإلخالل " وفي أي وقت بعدها يجوز للبـنــك القيام بما يلي:
(أ)
(ب)

إعالن أن جميع االلتزامات املستحقة بشـأن أي قرض باتت مستحقة وواجبة الدفع على الفور وعليه
ً
تصبح كافة تلك االلتزامات واجبة الدفع فورا؛
ً
ً
إعالن أن أي جزء غير مستغل من القرض بات ملغيا وعليه يصبح الغيا؛

(ج)

اتخاذ جميع التدابير التعويضية القانونية املتاحة للبـنــك لدى أي اختصاص قضائي ،بما في ذلـك ودون
حصر ،تنفيذ أي من مستندات القرض؛

(د)

تأريخ وتقديم أي شيك تم استالمه بموجب أي من الشروط املسبقة؛

(هـ)

استرجاع حيازة املركبة وبيعها؛

(و)

مطالبة العميــل بإلغاء جميع الدفعات الخارجة من أي حساب؛ أو

االحتفاظ بأي أصول خاصة بالعميــل في حوزة البـنــك حتى يتيقن األخير أن جميع التزامات العميل
(ز)
املستحقة لصالح البـنــك قد تم (أو من املؤكد أنه سيتم) مخالصتها بصورة نهائية وال رجعة فيها وغير
مشروطة.
ً
وفي كل حالة على حدة ،بدون أي إشعار آخر للعميــل أو دون اللجوء إلى أي إجراء رسمي آخر ،سواء كان إجر ًاء قانونيا
أو خالفه.

.15

الضــرائب
1-15
2-15

3-15

ً
يكون العميــل وحده مسؤوال عن الشئون الضريبية الخاصة به.
ً
ما لم يرد نص يتعارض مع ذلـك صراحة ،فإن جميع املبالغ املقرر أنها مستحقة الدفع من قبل العميـل ستكون
باستثناء أي ضرائب مطبقة (بما في ذلـك ودون حصر ضريبة القيمة املضافة (أو أي ضريبة معادلة)) .كما أن البـنــك
مفوض بأن يخصم من أي حساب أو بخالف ذلـك يحجب مبلغ أي ضريبة سارية مطلوب تحميلها أو حجبها من قبل
البـنــك .إذا قام البـنــك نيابة عن العميــل بدفع أي ضريبة مفروضة ،فيحق للبـنــك الخصم من أي حساب نظير هذا
املبلغ و/أو يتوجب على العميــل القيام على الفور بإعادة تسديد ذلك املبلغ إلى البـنــك.
ً
قد يكون مطلوبا من البـنــك بمقتض ى القانون أو بموجب االتفاق مع السلطات الضريبية املختصة رفع تقارير تضمن
بعض املعلومات حول العميــل (أو في حالة الجهات االعتبارية ،حول املالكين املباشرين أو غير املباشرين للعميــل أو
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أوصيائه أو منتفعيه) وكذلـك حول عالقة العميــل مع البـنــك بما في ذلـك معلومات متعلقة بأي قروض أو تسهيالت
سحب على املكشوف مقدمة من قبل البـنــك إلى العميــل ،وذلك إلى:

4-15

.16

.17

(أ)

السلطات الضريبية في البلد الذي يحفظ فيه البـنــك أي حساب لصالح العميــل ،والتي بدورها قد ترسل
ً
تلك املعلومات إلى السلطات الضريبية في بلد آخر يكون العميــل خاضعا فيه للضرائب؛ أو

(ب)

مباشرة إلى السلطات الضريبية في البلد الذي يحمل العميــل جنسيته أو يقيم فيه أو البلدان األخرى
حيث يقرر أو يفترض البـنــك بصورة معقولة أن العميــل خاضع للضريبة هناك.

يوافق العميــل على أن يزود البـنــك بأي معلومات (بما في ذلـك اإلقرارات ،الشهادات ،املستندات ،تفاصيل أي أحكام
قضائية خاصة أو معاملة تطبق على الجنسية العامة أو فئة األشخاص التي ينتمي إليها هذا العميــل) والتي قد يطلبها
البـنــك (أو بخالف ذلـك تطلب منه) فيما يتعلق بأي ضريبة أو موقف ضريبي أو أي شروط أخرى سارية بشـأن إعداد
ورفع التقارير .يتوجب على العميــل ضمان أن تلك املعلومات ،عند تقديمها إلى البـنــك ،صحيحة وسليمة من جميع
ضللة بأي حال من األحوال وتنطوي على جميع املعلومات املادية ذات الصلة بموضوع الطلب.
الجوانب ،وليست م ِ
فإذا باتت أي معلومات قدمها العميــل في السابق غير دقيقة أو غير مكتملة ،يتوجب على العميــل القيام على الفور
بإخطار البـنــك بذلـك.

شرط دفع إجمالي املبالغ املستحقة دون خصم
1-16

يشترط ان تدفع إجمالي املبالغ املستحقة للبنك بالعملة املحددة وبدون أي استقطاعات (وخالية من أي
خصومات) (بما في ذلـك على مبلغ أي ضريبة) أو خصومات أو تسويات أو مقاصة.

2-16

إذا طلب من العميـل بمقتض ى القانون خصم أي مبلغ على حساب أي ضريبة من أي التزامات مستحقة منه لصالح
البـنــك ،يتوجب على العميــل إضافة املبالغ املستحقة الدفع إلى البـنــك بحيث يكون املبلغ النهائي الذي تسلمه البنك
ً
بعد االستقطاع يعادل املبلغ الذي كان على البـنــك تسلمه لو لم يكن هذا االستقطاع مطلوبا في األساس.

املراســالت والتسليم
1-17

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ،تكون أي مراسلة يجب تقديمها أو تسليمها فيما يتعلق بأي قرض أو سحب على
املكشوف خطية .ويحق للبنك إرسال مثل تلك املراسالت بأي شكل يراه مناسبا (بما في ذلك في شكل ورقي أو
إلكتروني)

2-17

مع عدم اإلخالل بعمومية ما سبق ذكره ،يجوز تسليم أي مراسلة إلكترونيا (بما في ذلك عن طريق البريد اإللكتروني
أو الخدمات املصرفية اإللكترونية) ،ما لم يكن البنك قد حدد طريقة معينة للتسليم فيما يخص قرض أو تسهيل
سحب على املكشوف معين ،وفي هذه الحالة ،ال تكون تلك املراسلة مرسلة أو مستلمة بشكل صحيح ما لم يتم اتباع
طريقة التسليم التي يحددها البنك .وتشكل أي مراسلة تسلم إلكترونيا تسليم ًا لتلك املراسلة " ً
خطيا" أو في شكل
"خطي" ألغراض الشروط الرئيسية للقروض هذه وأي قوانين معمول بها ويكون لذلك نفس األثر القانوني كما لو تم
ً
تسليم تلك املراسلة في شكل ورقي ،موقعة من قبل العميل أو البنك (حسب االقتضاء) .ولن يطعن العميل في
مقبولية أي مراسلة مماثلة بحجة أنها تمت في شكل إلكتروني.

 3-17تقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من جميع املراسالت املرسلة من قبل البنك والحفاظ على مثل تلك املراسالت آمنة.
وال يقدم البنك أي ضمان بأن املراسالت اإللكترونية آمنة أو خالية من األخطاء ويوافق العميل على أن أي مراسلة
ً
يتم إرسالها إلكترونيا يمكن اعتراضها أو فقدها أو تأخيرها أو تعرضها لفيروس.
4-17

أي مراسالت تتم من قبل البـنــك تعتبر أنها بلغت بشكل صحيح ،وفق الحاالت التالية:
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ً
في حال تمت أو سلمت الكترونيا ،بمجرد إرسالها إلى عنوان البريد االلكتروني أو الهاتف املتحرك أو رقم
الفاكس الخاص بالعميــل (في كل حالة وفق ما يخطر به العميــل البـنــك من حين آلخر) أو عند توافرها
عبر الخدمات املصرفية االلكترونية بصيغة مقروءة ،حسب األحوال؛ وكذلـك

(أ)

(ب)

. 18

في جميع الحاالت األخرى ،بعد خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ إرسالها.

5-17

أي مراسالت تسلم من قبل العميــل إلى البـنــك تعتبر أنها بلغت بشكل سليم فقط عند استالمها بصورة فعلية من
قبل البـنــك ،في املكان وبالطريقة التي يحددها البـنــك لهذا الغرض.

6-17

تقع على عاتق العميل مسؤولية تزويد البنك في جميع األوقات بعنوان بريدي ورقم هاتف متحرك وعنوان بريدي
إلكتروني محدث وإخطار البنك بأي تغيير في معلومات االتصال املقدمة سابقا إلى البنك.

7-17

يوافق العميل على أن جميع املراسالت التي يرسلها البنك إلى العميل وأي مرفقات تعتبر سرية بالنسبة للعميل ويجب
على العميل حذف أو تجاهل أي مراسالت مرسلة عن طريق الخطأ من قبل البنك أو موجهة إلى مستلم آخر غير
العميل.

8-17

يحق للبـنــك االستناد إلى أي مراسالت موجهة منه إلى العميــل ،وال يقع على عاتق البـنــك أي التزام إلثبات صحة أو دقة
أي من تلك املراسالت.

9-17

دون املساس بعمومية ما سبق ،يجوز للبنك التواصل مع العميل عن طريق الهاتف (بما في ذلك الهاتف املتحرك).
يوافق العميــل على أن املحادثات الهاتفية بينه وبين البـنــك قد تكون مسجلة ،كما يوافق على أن أي تسجيالت تعتبر
مقبولة بصفتها دليل لدى أي محكمة أو إجراءات تحكيم أو أي إجراءات قانونية أخرى.

الســرية
1-18

يتعين على البـنــك الحفاظ على سرية املعلومات السرية ،في حين أن العميــل يفوض البـنــك لإلفصاح عن جميع تلك
املعلومات السرية هذه ،على أساس السرية:
(أ)

إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛

(أ)

إلى أي من مفوض ي البـنــك إلى الحد الالزم لتمكين البـنــك من تقديم أي قرض أو تسهيل للسحب على
املكشوف إلى العميــل ،بشكل مباشر أو غير مباشر

(ب)

أي مستشار منهي متخصص تابع للبـنــك ؛

(ج)

إلى أي هيئة صرف أو إيداع أو دار مقاصة أو نظام تسوية أو مستودع تبادل املعلومات أو أي مستودع
ً
ً
ً
تداول (سواء محليا أو عامليا) حيث يكون مطلوبا من البـنــك أو مفوضه اإلفصاح عن تلك املعلومات
السرية.

(د ـ)

إلى أي محال إليه أو متنازل إليه مجاز فعلي أو محتمل (أو في كل حالة على حدة ،أي من وكالئهم أو
مستشاريهم املهنيين) بشـأن حقوق البـنــك والتزاماته بموجب الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه
أو فيما يتعلق بأي تنازل عن األعمال أو تصرف فيها أو دمجها أو االستحواذ عليها أو توليها من قبل
البـنــك؛

(ه)

إلى أي وكالة تصنيف أو وسيط تأمين أو مزود مباشر أو غير مباشر لخدمات حماية االئتمان لصالح
البـنــك فيما يتعلق بأي قرض أو تسهيل سحب على املكشوف مقدم من البـنــك؛

(و)

إلى شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية أو أي وكالة مرجعية لالئتمان أخرى أو مكتب ائتمان آخر مصرح
ً
لها أو إلى شركة اإلمارات للسجالت املتكاملة ،ويقر العميل تماما باآلثار املترتبة عن مثل ذلك اإلفصاح
على قدرة العميل على الوصول إلى منتجات أو خدمات مالية في املستقبل ،سواء من البنك أو من أي
طرف آخر؛
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(ز)

بموجب ما هو مطلوب بمقتض ى أي قانون ساري؛

(ح)

بموجب ما هو مطلوب بمقتض ى أمر أي محكمة أو هيئة تحكيم أو سلطة تنظيمية أو إشرافية أو
ضريبية أو عقابية أو سلطة حكومية أو شبه حكومية صاحبة اختصاص على البـنــك أو يرى البـنــك
بشكل معقول أنها صاحبة اختصاص على العميـل؛
ً
وفق ما يكون مطلوبا بغية حفظ أي حقوق خاصة بالبـنــك أو تدابير تعويضية أو تنفيذها تجاه العميــل؛
أو

(ط)
(ي)

2-18

يفوض العميــل البـنــك في الحصول على املعلومات ،على أساس مستمر ،من شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية
وشركة اإلمارات للسجالت املتكاملة ومصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي والبنوك وغيرها من املؤسسات
ً
املالية ،وكذلك رب عمل العميــل ،واملراجع أو أي جهة أخرى وفق ما يراه البـنــك مناسبا ،حول الشؤون املالية وغير
املالية للعميــل ،ويشمل ذلـك دون حصر التفاصيل الخاصة بالتسهيالت املصرفية للعميــل ،املركز املالي له ،الدخل
خاصته ،ومعلومات االتصال به وأي معلومات أخرى تتعلق بالعميــل (بما في ذلك املعلومات الشخصية) والتي يراها
البـنــك مناسبة دون أي رجوع إلى العميــل.

3-18

والستيفاء بعض الشروط التنظيمية والقانونية الخاصة بالبـن ـك ،يجوز للبـنــك أن يمركز تداول املعلومات الخاصة
بالعميــل في مقر واحد أو أكثر سواء داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها.

4-18

يوافق العميل على معالجة معلومات العميل والكشف عنها وفقا لهذا البند وعلى قيام البنك ،أو مندوبيه بالنيابة عن
البنك ،بتحويل معلومات العميل إلى بلد أو بلدان أخرى ملعالجتها بالنيابة عن البنك .وفي هذا السياق ،يقر العميل
بأنه يمكن الوصول إلى معلوماته بموجب إجراءات قانونية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة في مثل هذه األحوال.

5-18

يوافق العميــل على تداول املعلومات الخاصة به واإلفصاح عنها إلى أي شريك بعالمة تجارية للبـنــك أو أي جهة فرعية
مؤمن أو وكيل أو مفوض للشريك بالعالمة التجارية للبـنـك أو أي
أو تابعة أو فرع أو محال إليه أو مزود خدمة أو ِ
ً
طرف آخر يراه البـنــك مناسبا لتمكين البـنــك أو شريك العالمة التجارية من الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأي منافع
يطرحها شريك العالمة التجارية فيما يخص أي قرض أو تسهيل سحب على املكشوف.
ً
في حال قيام البـنــك باإلفصاح عن أي معلومات سرية وفق أحكام هذه املادة ،يتعين عليه ،حيثما كان ذلـك عمليا
بصورة معقولة ،اتخاذ خطوات لضمان أن متلقي تلك املعلومات السرية سيحافظ على سريتها.

6-18

.19

وفق ما هو محدد بخالف ذلـك في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هـذه.

حماية املعلومات الشخصية
1-19

ً
استيفاء ألحكام
إن البـنــك ملتزم بتوفير حماية عالية املستوى بشـأن تداول املعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل
قوانين ولوائح حماية املعلومات السارية.

2-19

يجوز للبـنــك القيام بتجميع أو استخدام أو تخزين أو اإلفصاح عن أو بخالف ذلـك تداول املعلومات الشخصية
الخاصة بالعميــل لألغراض التالية:
(أ)

التعامل مع طلبات الحصول على أي قروض أو تسهيالت للسحب على املكشوف ،بما في ذلـك تقييم
مدى جدارة العميــل وأداء املراجعات وإجراءات تقييم املخاطر الالزمة؛

(ب)

تنفيذ عمليات الدفع أو املعامالت واستكمال التعليمات أو الطلبات (بما في ذلـك عن طريق الخدمات
املصرفية االلكترونية) فيما يتعلق بتقديم أي قرض أو تسهيل سحب على املكشوف؛

(ج)

متابعة وتحسين املوقع االلكتروني الخاص بالبـنــك هو ومحتواه؛
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(د)

توطيد العالقات والحسابات املصرفية وإدارتها؛

(هـ)

إجراء البحوث واالستبيانات السوقية وذلك بهدف تحسين املنتجات والخدمات املطروحة من قبل
البـنــك؛

(و)

التسويق والترويج (بما في ذلك التسويق املباشر)  ،يتم إجراؤه بدعم أو بدون دعم املندوبين املشاركين
من قبل البنك ؛ ؛

(ز)

الحفاظ على القدرة التنافسية وتطوير وتحسين منتجات وخدمات البنك،

(ح)

منع الجرائم وكشفها والتقص ي واملقاضاة بشأنها (بما في ذلـك ودون حصر غسل األموال ،اإلرهاب،
االحتيال والجرائم املالية األخرى) في أي اختصاص قضائي من خالل التحقق من الهوية أو إجراء
ً
الفحص املتعلق بالعقوبات الحكومية إضافة إلى املراجعات والفحوصات بموجب إجراءات العناية
الالزمة ؛

(ط)

استيفاء أحكام القوانين واللوائح والسياسات السارية وكذلك أحكام التشريعات الطوعية أو األحكام
ً
القضائية أو أوامر املحكمة السارية إضافة إلى أي طلب من قبل أي سلطة أو جهة تنظيم أو وكالة أو
جهة تنفيذية بشـأن أي عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول؛

(ي)

ترسيخ الحقوق القانونية وممارستها والدفاع عنها فيما يتعلق باإلجراءات القضائية والقانونية (بما في
ذلـك أي إجراءات قضائية محتملة) والحصول على املشورة املهنية أو القانونية فيما يتعلق بتلك
اإلجراءات القضائية؛ وكذلـك

(ك)

مراقبة املقرات (بما في ذلـك مراقبة ماكينات الصراف اآللي).

3-19

إن املعلومات الشخصية التي يطلبها البـنـك ضرورية للقيام بتقديم أي قرض أو تسهيل للسحب على املكشوف .فإن
لم يتم تقديم تلك املعلومات إلى البـنــك ،فإن البـنــك قد يكون غير قادر على استيفاء التزاماته القانونية أو التنظيمية
أو على تقديم أي قروض أو تسهيالت سحب على املكشوف إلى العميــل.

4-19

يتم حفظ املعلومات الشخصية التي يقوم البـنــك بمعالجتها في صيغة تسمح بتحديد هوية العميــل لفترة ال تزيد عما
هو الزم لألغراض التي يتم من أجلها تداول تلك املعلومات الشخصية بموجب االلتزامات القانونية والتنظيمية
والتشريعية .وعند انقضاء تلك الفترات ،يتم حذف املعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل أو أرشفتها الستيفاء
التزامات التحفظ القانوني أو وفق فترات التقادم املعمول بها.

5-19

فيما يتعلق بموضوع املعلومات  ،فإن للعميــل الحق في القيام في أي وقت أن يطلب من أي عضو في مجموعة بنك
أبوظبي األول وفق ما هو مجاز بموجب القوانين و/أو اللوائح و/أو توجيهات القطاع املصرفي السارية ،بالدخول إلى
ً
وكذلـك تصحيح أو حذف أي من املعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل .كما يحق للعميــل أيضـا وعلى أسانيد
مشروعة أن يطلب حصر تداول املعلومات الشخصية الخاصة به أو أن يعترض على طريقة تداولها. .

6-19

في بعض الحاالت ،قد يكون للعميل الحق في سحب موافقته على قيام البنك بمعالجة معلوماته الشخصية .وفي حال
سحب العميل موافقته على قيام البنك بمعالجة معلوماته الشخصية ،يجوز للبنك االستمرار في معالجة هذه
املعلومات الشخصية عند االقتضاء ألغراض عملياته التجارية .ولن يؤثر أي سحب للموافقة في املستقبل على صحة
أي معالجة مسبقة للمعلومات الشخصية من قبل البنك.

7-19

يحق للعميــل رفع شكوى لدى هيئة حماية املعلومات املختصة بخصوص مدى التزام أي عضو من مجموعة بنك
أبوظبي األول بالقوانين السارية بشـأن حماية البيانات.
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8-19

إن الطريقة التي يقوم بها البنك بجمع املعلومات الشخصية للعميل واستخدامها وتخزينها ومشاركتها وحمايتها،
وكذلك حقوق العميل فيما يتعلق بهذه املعلومات الشخصية مبينة بمزيد من التفصيل في بيان الخصوصية ذي
الصلة الذي يمكن إيجاده [) (bankfab.comسياسة الخصوصية | بنك أبوظبي األول  -االمارات] .ومالم يتم النص
على خالف ذلك ،تنطبق شروط بيان الخصوصية على جميع القروض وتسهيالت السحب على املكشوف ويجوز
تحديثها من قبل البنك وفقا لهذه الشروط الرئيسية للقروض من أجل االمتثال لقوانين وأنظمة حماية البيانات
املعمول بها.

9-19

بالنسبة ألي طلبات تتعلق بتداول املعلومات الشخصية للعميــل ،يتعين على العميل االتصال بـ:
مسؤول حماية املعلومات
بنك أبوظبي األول ش.م.ع.
أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة
البريد االلكترونيprivacy@bankfab.com :

.20

الضــمان
1-20

يوافق العميــل على اتخاذ أي إجراء (بما في ذلـك تحرير أي مستندات إضافية) حسبما يحدده البـنــك إلتمام حق
التأمين املقصود إنشاؤه بموجب أي مستندات ضمان أو بخالف ذلـك لتسهيل تسييل أو تصفية املوجودات
الخاضعة (أو املقصود أن تخضع) لحق الضمان.
ً
كما يقر ويوافق العميــل على أنه يجوز للبـنـك ،إذا رأى البـنــك ذلـك محبذا ،القيام بتسجيل تفاصيل أي تدابير يتم
إبرامها مع العميــل في شركة اإلمارات للسجالت املتكاملة .يتخلى العميــل عن أي حق لالعتراض على هكذا تسجيل.

3-20

بدون إجحاف ألي حق آخر أو تدابير تعويضية أخرى عائدة للبـنــك ،فإنه يجوز للبـنـك القيام بتنفيذ أي حق ضمان
عن طريق التصرف في أو مصادرة أو ممارسة أي حق مقاصة بشـأن جميع أشكال الضمان أو أي جزء منها بالقيمة
ً
السوقية القابلة للتسييل (وفق ما يقرره البـنــك) وبالطريقة وفق ما يراه البـنــك مالئما .يقوم البـنــك باستخدام صافي
العوائد املحققة له من هذا التصرف أو املصادرة أو املقاصة نظير سداد أو مخالصة أي التزامات مستحقة وواجبة
ً
الدفع من العميــل وبالطريقة التي يراها البـنــك مناسبة .لن يكون البـنــك مسؤوال عن أي خسارة يتكبدها العميــل
نتيجة لتنفيذ أي حق ضمان أو صالحية بيع أو مصادرة أو حق إلجراء املقاصة.

4-20

يوافق العميــل على أن للبـنــك الحق في زيارة أو تفويض أي من مفوضيه (في أو خارج اإلمارات العربية املتحدة) لزيارة
مكان إقامة العميل أو مكان عمله ملناقشة و  /أو تحصيل أي من التزامات العميــل التي باتت مستحقة .كما يفوض
العميــل البنك لتزويد مفوضيه بأي معلومات أو مستندات تتعلق بالعميــل (بما في ذلـك املعلومات السرية) وكذلك
ً
اتخاذ اإلجراء املناسب نيابة عن البـنــك لتحصيل هذه االلتزامات  .يظل العميــل مسؤوال عن سداد جميع التكاليف
املتعلقة بعمليات التحصيل بما في ذلـك األتعاب القضائية.

2-20

.21

املقاصة
باإلضافة إلى أي حق عام آخر للمقاصة أو أي حقوق أخرى أناطها القانون أو العقد ،يحق لكل عضو من أعضاء مجموعة بنك
أبوظبي األول القيام في أي وقت إجراء مقاصة ألي أرصدة دائنة في أي حساب محفوظ لدى البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء
بنك أبوظبي األول أو أي مبالغ أخرى مستحقة للعميل من البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء بنك أبوظبي األول وذلك نظير جميع
أو أي جزء من التزامات العميــل (بأي عملة كانت تلك االلتزامات مقومة).

.22

االمتـث ــال
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1-22

(أ)

أي من أحكام القانون؛

(ب)

أي أمر صادر من أي محكمة مختصة أو سلطة أخرى صاحبة اختصاص على البـنــك أو على أي عضو
من أعضاء بنك أبوظبي األول ،أو أي مفوض من املفوضين أو العميــل نفسه؛

(ج)

التزام ببذل عناية؛ أو

(د)

أي من العقوبات االقتصادية أو املالية أو التجارية أو أي حظر.

2-22

يؤكد العميــل أنه يستوفي كما يتعهد بمواصلة استيفاء جميع االلتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضع لها ،بما في
ذلـك (ودون حصر) تلك التي تتعلق بمنع الرشاوى والفساد واالحتيال وغسل األموال واألنشطة اإلرهابية وكذلـك
تقديم الخدمات املالية أو الخدمات األخرى إلى أشخاص أو جهات قد تكون خاضعة لعقوبات.
ً
يوافق العميــل على أنه يجوز للبـنــك اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا مهما كان للوفاء بأي التزامات ،سواء داخل دولة
اإلمارات العربية املتحدة أو في أي مكان آخر في العالم ،يتعلق بمنع الرشاوى والفساد واالحتيال وغسل األموال
واألنشطة اإلرهابية وكذلـك تقديم الخدمات املالية أو الخدمات األخرى إلى أشخاص أو جهات قد تكون خاضعة
لعقوبات (سواء كانت على هيئة عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر أو خالفه) ،وقد يشمل ذلـك ،ولكن
دون حصر ،تجميد األموال في أي حساب ،التقص ي بشـأن املبالغ املودعة في أو املسحوبة من أي حساب أو اعتراضها
(وخاصة في حالة عمليات تحويل األموال الدولية) وكذلـك التقص ي بشـأن مصدر تلك أي أموال أو املرسل إليه
ً
املقصود .كما يجوز أن يشمل ذلـك أيضـا إجراء أي استقصاء للتأكد ما إن كان أي شخص يخضع لعقوبات من
عدمه ،وقد يؤدي ذلـك إلى تأخير في تنفيذ تعليمات العميــل أو استالم املبالغ التي تمت مقاصتها.

4-22

يوافق العميــل على اتخاذ جميع الخطوات التي يطلبها البـنــك من أجل تمكين البـنــك من الوفاء بمتطلباته القانونية
ً
والتنظيمية وفقا ملا ورد أعاله.

5-22

يجوز للبـنــك اإلبالغ عن أي أنشطة أو معامالت مشبوهة أو غير قانونية وذلك إلى السلطات املختصة سواء في دولة
اإلمارات العربية املتحدة أو في أي مكان آخر.

6-22

ال يحق للبنك فرض فائدة على الفوائد املستحقة بحكم القانون وال يجوز تفسير أو تأويل أو تطبيق أي ش يء في هذه
الشروط الرئيسية للقروض أو أي شروط محددة بتلك الطريقة.

3-22

.23

يقر ويوافق العميــل على أن البـنــك يخضع لشروط قانونية وتنظيمية صارمة فيما يتعلق بتقديم أي قروض أو
تسهيالت للسحب على املكشوف وتشغيل أي حسابات ،ولم يرد في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هـذه ما يلزم
البـنــك للقيام بذلـك أو االمتناع عن القيام بذلـك أو أي ش يء من قد يرقى من وجهة نظر البـنــك إلى انتهاك أي مما يلي:

االستعانة بالغير
1-23

إن البـنــك مفوض للقيام من حين آلخر بإنابة أي من مسؤولياته بموجب الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه
ً
إلى أي مفوض يراه البـنــك مناسبا.

2-23

يقر العميــل بما يلي:
(أ)

ً
أن أي مفوض سيتصرف وفقا ألحكام القوانين السارية في االختصاص الذي يضم هذا املفوض؛
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3-23
4-23
5-23

.24

(ج)

أنه يجوز أن يكون للبـنــك حقوق تعاقدية فقط ضد أي مفوض.

يجوز للبـنــك القيام (كما أن البـنــك مفوض من قبل العميــل للقيام) بتقديم العميــل أو إحالته مباشرة إلى هؤالء
املفوضين بغية تقديم أي خدمات له بصورة مباشرة.
ً
يجوز للبـنــك فتح حسابات (سواء باسم البـنــك أو باسم العميــل) لدى أي مفوض معين وفقا للشروط واألحكام
الرئيسية للقروض هذه.
ً
يظل العميــل مسؤوال عن أي رسوم أو تكاليف أو مصروفات واجبة الدفع إلى أي مفوض من املفوضين.

ضمان التعويض وتحديد املسؤولية
1-24

باستثناء في حالة أي احتيال أو إهمال جسيم أو قصور متعمد من قبل البـنــك ،يتوجب على العميــل ضمان تعويض
البـنــك عن أي التزامات أو طلبات أو خسائر أو أضرار أو التزامات أو دعاوى قضائية أو قضايا أو إجراءات قضائية
أو تكاليف ومصروفات (بما في ذلـك أي أتعاب قضائية أو أي أتعاب استشارات مهنية أخرى) أو أي التزام آخر مهما
كانت طبيعته أو وصفه أو الكيفية التي نشأ بها والتي تكبدها البـنــك نتيجة ألي من الدعاوى التي رفعها الغير ضد
البـنــك فيما يتعلق بما يلي )1( :قيام البـنــك بتقديم أي قروض أو تسهيالت سحب على املكشوف إلى العميــل ،أو ()2
قيام البـنــك بتنفيذ تعليمات العميــل.

2-24

يجوز للبـنــك القيام بالخصم من أي حساب جميع التكاليف واملصروفات التي تكبدها البـنــك والناجمة عن قيام
البـنــك بتنفيذ الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه.
ً
ً
لن يكون البـنــك مسؤوال تجاه العميــل إال على الخسارة املباشرة التي تم البت قضائيا فيها بصورة نهائية بأنها ناجمة
عن أي احتيال أو إهمال جسيم أو قصور متعمد من جانب البـنــك.
ً
لن يكون البـنــك مسؤوال عن أي ضمانات أو إعالنات ترويجية مقدمة من أي شريك بعالمة تجارية أو بموجب أي
التزامات خاصة بهذا الشريك بالعالمة التجارية بشـأن أي منافع يقدمها هذا الشريك فيما يتعلق بأي قرض أو تسهيل
للسحب على املكشوف.

5-24

ال ش يء في هذا البند أو الشروط الرئيسية للقروض هذه يعتبر على أنه يقوم بتقييد أو استثناء مسؤولية البنك فيما
يتعلق بواجب يدين به البنك للعميل بموجب القانون املعمول به ،باستثناء ما هو مسموح به بموجب القانون
املعمول به.

3-24
4-24

.25

(ب)

أنه يجوز ألي مفوض إنابة املهام املنوطة به من قبل البـنــك ولن يكون للبـنــك أي حقوق مباشرة واجبة
النفاذ ضد املفوض النهائي؛ وكذلـك

التعديالت
1-25

مع مراعاة القانون املعمول به ،يجوز للبـنــك إدخال تغيير في الشروط واألحكام املطبقة على أي تسهيل سحب على
املكشوف أو قرض ،جدول الرسوم الخاص به أو الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه (كما يجوز أن يتم
بموجب تلك التعديالت فرض التزامات إضافية على العميــل) .يتم توجيه إخطار بالتعديالت من قبل البـنــك
بالطريقة التي يراها البـنــك وافية كي توجه عناية العميــل إلى التعديالت ،ويشمل ذلـك (ودون حصر) ما يتم عن طريق
تحديث أي نسخ مطبوعة من مثل هذه الشروط واألحكام أو جدول الرسوم أو الشروط واألحكام الرئيسية للقروض
هذه متوفرة في فروع البـنــك أو تحميل الشروط واألحكام املعدلة أو جدول الرسوم املعدل أو الشروط واألحكام
الرئيسية للقروض املعدلة على املوقع االلكتروني للبـنــك أو بخالف ذلـك إتاحة تلك األحكام املعدلة لالطالع عليها
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2-25

بصورة الكترونية .ويقر العميل ويوافق على أن فترة اإلشعار بالتغيير قد تختلف تبعا لطبيعة التغيير .ومع ذلك ،في
جميع الحاالت ،يجب على البنك االمتثال للقانون املعمول به عند تنفيذ أي تغيير ،بما في ذلك فترة اإلشعار املقدم.
ً
ً
أي تعديالت تتم من قبل البـنــك وفقا لهذا البند اعتبارا من التاريخ الذي يحدده البـنــك.

قبل الشروط
3-25
بمواصلة اقتراض أي مبلغ قرض أو استغالل أي تسهيل للسحب على املكشوف يعتبر أن العميــل قد ِ
ً
واألحكام السارية على ذلـك الحساب أو ذاك القرض أو تسهيل سحب على املكشوف وقبل أيضـا بأنها سارية في
األوقات املعنية.
ً
في حال قيام البنك بتغيير أي شروط وأحكام مطبقة وفقا لهذا البنك ولكن العميل (أ) لم يوافق على مثل تلك التغييرات و(ب)
4-25
ن
أخطر البنك في غضو  30يوما من إشعار العميل بمثل ذلك التغيير ،يجوز للعميل تسوية القرض أو تسهيل السحب على املكشوف بالكامل
عند ( )1انتهاء صالحية الفترة املحددة في الفقرة (ب) أو ( )2التاريخ الذي تدخل فيه التغييرات حيز التنفيذ ،أيهما يحدث في وقت الحق– 26.
تعليمات العميل
 1.26يجوز للبنك التصرف بناء على أي تعليمات (أيا كان شكلها ومرسلة أو مستلمة عبر أي قناة مقبولة لدى البنك) ويكون مخوال بالخصم
من حساب العميل إذا كان يعتقد بشكل معقول بأن مثل هذه التعليمات قد قدمت من قبل العميل .وال يكون البنك ملزما بالتحقق من صحة
أو صالحية أي تعليمات .وفي حال كان البنك يشك في وضوح أو صحة أو صالحية أي تعليمات ،يجوز له أن يؤخر أو يرفض تنفيذ تلك
التعليمات حتى يتم تأكيدها من قبل العميل .وتعتبر ،أي تعليمات تم التحقق منها بطريقة آمنة يحددها البنك ،بشكل قاطع على أنها قدمت
من قبل العميل .في حال كان لدى العميل سبب لالعتقاد بأن أي تعليمات مقدمة إلى البنك غير مصرح بها أو احتيالية ،فيجب على العميل
إخطار البنك على الفور .ما لم ولغاية ما يتم اإلخطار من قبل العميل بخالف ذلك ،تعتبر جميع التعليمات التي يتلقاها البنك والتي تمتثل
للشروط الرئيسية للقروض وكأنها صادرة عن العميل ،ويكون لدى البنك الحق في االعتماد على مثل هذه التعليمات دون أي تحقيق إضافي أو
استفسار آخر .يقر العميل ويوافق على أن البنك قد ال يكون قادرا على عكس قيد أو إلغاء أي معاملة يتم تنفيذها بناء على التعليمات التي تم
استالمها قبل قيام العميل بإخطار البنك وفقا لهذا البند.
 2-26يجب على العميل دائما التأكد من توفر أموال كافية في الحساب أو القيام بترتيبات أخرى مع البنك من أجل استيفاء أي تعليمات
صادرة عن العميل.
 3-26ال يكون البنك ملزما بالتعامل مع أي تعليمات أو التصرف بناء عليها ،في حال كان التصرف بناء على مثل هذه التعليمات ،حسب رأيه
املطلق ،قد يؤدي إلى انتهاك أي قانون معمول به أو أي حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو سياسات أو إجراءات البنك
الداخلية.
 4-26ال يكون البنك ملزما بمعالجة أي تعليمات إلى أن يستلم جميع مثل هذه املعلومات التي يقتضيها من العميل.
 5-26يكون العميل مسؤوال عن دقة جميع تعليمات العميل الصادرة إلى البنك .وال يكون البنك أو أي من مندوبيه مسؤوال عن أي خطأ أو
حاالت إغفال أو تشويه أو انقطاع أو تأخير يحدث في إرسال مثل تلك التعليمات.
 6-26تخضع جميع التعليمات التي يستلمها البنك املواعيد نهائية وحدود يومية (إن وجدت) يحددها البنك من وقت آلخر.
 7-26بمجرد أن يقدم العميل تعليمات ،يقر العميل بأن البنك قد ال يتمكن ،في بعض الحاالت ،من معالجة طلب إللغاء أو عكس قيد أو
إيقاف الدفع أو تعديل أي تعليمات سابقة .ومع ذلك ،في حال استلم البنك طلبا من العميل إللغاء أو عكس قيد أو إيقاف الدفع أو تعديل أي
تعليمات سابقة في وقت معقول ووفقا للقانون املعمول به ومتطلبات البنك والشروط الرئيسية للقروض هذه ،يبذل البنك مساعيه املعقولة
لالمتثال ملثل هذا الطلب وتلبيته.

.27

أحكــام من ــوعة
1-27
2-27

ً
يفوض العميــل البـنــك لالستعانة بجميع املمارسات املصرفية املقبولة عامليا في تقديم أي قروض أو تسهيالت للسحب
على املكشوف.
يوافق العميــل على أن بطالن أو عدم شرعية أو عدم قابلية نفاذ أي جزء من الشروط واألحكام الرئيسية للقروض
هذه بمقتض ى أحكام أي قانون في اختصاص قضائي محدد لن يشكل أي مساس أو يؤثر على أي مما يلي:
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(ب)

صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض تلك بموجب
قوانين أي اختصاص قضائي آخر.

3-27

يوافق العميــل على أن البـنــك سيملك الحق في إحالة أو التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب الشروط واألحكام
الرئيسية للقروض هذه إلى أي طرف آخر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من العميــل ،ولن يكون
للعميــل أي حق في التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه بدون
موافقة خطية مسبقة من البـنــك.

4-27

إن كل حق من الحقوق أو تدبير من التدابير التعويضية الخاصة بالبـنــك كما وردت في الشروط واألحكام الرئيسية
للقروض هذه هي تراكمية وال تستثني أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى يمنحها القانون .لم يرد أي ش يء في
الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه من شأنه أن يكون له أثر إلسقاط أو استثناء أو الحد من أي حقوق أو
تدابير تعويضية تؤول إلى البـنــك بمقتض ى القانون .كما أن أي تأخير أو سهو من طرف البـنــك في ممارسة أو تنفيذ
ً
(سواء بصورة كلية أو جزئية) أي من الحقوق أو التدابير التعويضية املتاحة للبـنــك لن يفسر على أنه تخليا عن هذا
الحق أو ذلك التدبير التعويض ي ،كما أن ممارسة وحيدة أو جزئية ألي حق أو تدبير تعويض لن يحول دون ممارسة
ً
أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى الحقا.

5-27

ال يجوز العدول عن أي من الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه أو الحقوق الناشئة بموجب أي منها إال بصورة
خطية موقعة من قبل العميــل والبـنــك ،ويسرى هذا العدول فقط للغرض الذي صدر من أجله.

6-27

يوافق العميــل على أن سجالت البـنــك (سواء كانت بصيغة ورقية أو الكترونية أو بيانات أو أي صيغة أخرى) الخاصة
باملراسالت أو التقارير أو الكشوفات أو املعامالت هي دليل قطعي على محتواها أو استالم البـنــك أو عدم استالمه لها،
كما يوافق على أن أي شهادة صادرة أو قرار متخذ من البـنــك بشـأن أي مسألة أو أي مبلغ مستحق الدفع فيما يتعلق
ً
ً
بالشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه سيكون قاطعا وملزما.
ً
ً
إذا نشب أي نزاع فيما يتعلق بمحتوى سجالت البـنــك ،فإن قرار البـنـك سيكون قاطعا وملزما.

8-27

أي أحكام تتضمن أو تتعلق بأي إخالء طرف أو تحديد للمسؤولية أو ضمانات تعويض أو إفصاح عن معلومات أو
حقوق احتجاز أو ضمانات على أي أصول أو حقوق مقاصة أو حقوق ضريبية ستظل سارية ملا بعد إنهاء الشروط
واألحكام الرئيسية للقروض هذه.

7-27

.28

(أ)

صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه؛ أو

القانون املطبق واالختصاص القضائي
1-28

تخضع الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه ،بما في ذلـك أي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها،
لقوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة.

2-28

يوافق كل من العميــل والبـنــك على الخضوع لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم في دولة اإلمارات العربية
املتحدة لتسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بأي من الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هـذه أو أي قرض أو
تسهيل سحب على املكشوف أو أي معاملة أو مسألة أخرى فيما بين البـنــك والعميــل ،شريطة أنه يجوز للبـنــك أن
يرفع إجراءات قضائية لدى أي اختصاص قضائي آخر (داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها ،بما في ذلك،
ً
ً
على سبيل املثال ال الحصر ،سوق أبوظبي العاملي) وفقا ملا يراه البـنــك مناسبا.

3-28

يتخلى العميــل بصورة نهائية ال رجعة فيها عن أي حصانة (سواء على أساس السيادة أو خالفه) يتمتع بها العميــل أو
أي من موجودات العميــل أو عائداته أو خالفه لدى أي اختصاص قضائي وذلك ضد:
(أ)

تبليغ أي دعوى قضائية ضد العميــل أو موجودات العميــل؛

(ب)

أي إجراءات قضائية (سواء أمر منع أو أداء محدد أو تعويضات أو خالفه) قد يرفعها البـنــك ضد
العميــل أو موجودات العميــل؛

بنك أبوظبي األول  -الشروط واألحكام الرئيسية للقروض [ -فبراير  - ]2022النسخة  - 0.2عربي

19

(ج)

أي إجراءات حجز على موجودات العميــل (سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي)؛ وكذلـك

(د)

أي تنفيذ لحكم قضائي ضد العميــل،

وفي كل حالة سيضمن العميــل بأنه لن يقوم هو أو أي شخص يتصرف نيابة عنه بإثارة مسألة هذه الحصانة أو املطالبة بها أو
الدفع بها في أو بشـأن أي من تلك الدعاوى أو اإلجراءات القضائية املذكورة.

بنك أبوظبي األول  -الشروط واألحكام الرئيسية للقروض [ -فبراير  - ]2022النسخة  - 0.2عربي

20

قائـمــة املصــطلحات
الحساب

 :يعني الحساب الجاري الخاص بالعميــل و/أو أي حساب آخر يملكه العميــل لدى البـنــك فيما يتعلق بأي
قرض أو تسهيل للسحب على املكشوف.

املفوض بالتوقيع

 :يعني أي شخص مفوض من قبل العميــل (ومعتمد من قبل البـنــك) للقيام بالتعامل مع البـنــك بشـأن أي
رض أو سحب على املكشوف أو إيداع أي طلب أو تقديم أي تعليمات أو بخالف ذلـك أداء أي التزامات
واردة في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه ،حسب األحوال ،نيابة عن العميــل.

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 املتحدة تكون فيه املصارف مفتوحة ألداء أعمالها.

شريك العالمة التجارية

 :يعني أي شخص يدخل معه البنك في شراكة لتوفير منافع محددة ليتمتع بها العميــل فيما يتعلق بأي
قرض أو تسهيل سحب على املكشوف.

الشروط املسبقة

 :تعني الشروط التي يتوجب على العميــل استيفاؤها قبل قيام البـنــك بتوفير أي قرض أو تسهيل سحب
على املكشوف وارد في خطاب عرض أو في أي طلب.

املعلومات السرية

 :تعني جميع املعلومات املتعلقة بالعميــل والتي تعتبر ،بموجب أي مسألة قانون أو تعاقد ،أنها ذات طابع
سري ،شريطة أنه بالرغم من أي ش يء يتعارض مع ذلـك في أي مستند آخر أو أي معلومات تكون:
(أ)

متاحة في املجال العام وقت تقديمها أو بعد ذلـك أصبحت متاحة للعامة بخالف ما يتم
نتيجة ألي انتهاك اللتزام الحفاظ على السرية من قبل البـنــك؛

(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 املعلومات التي أفصح العميــل
عنها؛ أو

(د)

تم الحصول عليها بصورة مشروعة على أساس غير سري من أي شخص آخر بخالف
ً
العميــل ،شريطة أن هذا الشخص ليس معلوما للبـنــك أنه ملزم بموجب أي التزام بالحفاظ
على السرية فيما يتعلق بتلك املعلومات،

فإنها لن تعتبر "معلومات سرية" ألغراض الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه ،وبالتالي لن تخضع
ألي التزام بالحفاظ على السرية.
معدل الفائدة التأخيرية

 :يعني معدل فائدة تأخير السداد الوارد في الطلب املعني أو في خطاب العرض ذي الصلة أو في جدول
الرسوم.

املفوض

 :يعني أي وكيل أو مستشار أو مصرفي أو سمسار أو مراسل أو متعاون أو موزع أو مرشح أو خبير أسواق
أو متعهد أو بائع (بما في ذلك املقاولين من الباطن التابعون له) أو وص ي أو أي طرف خارجي يستعين به
البـنــك في تقديم أي قروض أو تسهيالت سحب على املكشوف إلى العميــل ،بشكل مباشر أو غير مباشر أو
للحفاظ على قدرته التنافسية

الخدمات املصرفية االلكترونية

 :تعني الخدمات املصرفية املتاحة عبر الهاتف أو الهاتف املتحرك أو من خالل املوقع االلكتروني للبـنــك أو
من خالل تطبيقات الخدمات املصرفية عبر الجوال التي تسمح للعميــل استخدام بعض الخدمات
بنك أبوظبي األول  -الشروط واألحكام الرئيسية للقروض [ -فبراير  - ]2022النسخة  - 0.2عربي

21

املطروحة من قبل البـنــك من خالل وسائل الكترونية.
شركة
املتكاملة

اإلمارات

للسجالت  :شركة اإلمارات للسجالت املتكاملة التي تأسست بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة رقم ( )4لسنة  2020أو أي جهة تخلفها..

شركة
االئتمانية

االتحاد

للمعلومات  :تعني شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية الذي تم تأسيسها بمقتض ى أحكام القانون االتحادي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة رقم  6لسنة  2010أو أي قوانين الحقة له.

شروط وأحكام قرض ضيف  :الشروط واألحكام املطبقة على بعض معامالت القروض املؤهلة وتعديالتها من حين آلخر من قبل البنك.
االتحاد
حالة اإلخالل

 :يحمل هذا املصطلح املعنى الوارد له في املادة .1-14

مجموعة بنك أبوظبي األول

 :تعني البـنــك ،وفروعه وأي شركة فرعية تابعة له أو أي شخص خر يملك البـنــك حق الرقابة عليه أو أي
شخص خاضع للرقابة العامة مع البـنــك ،حسب األحوال ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها.

القسط

 :يعني الدفعات من أصل املبلغ ألي قرض ممنوح للعميــل وأي مبالغ أخرى بشـأن هذا القرض والواجب
سدادها من قبل العميــل في تواريخ استحقاق سداد القرض املحددة في خطاب العرض أو الطلب املتعلق
بذلك القرض.

فترة الفائدة

 :تعني كل فترة محددة في خطاب العرض أو في الطلب املتعلق بأي قرض بحيث:
(أ)

تبدأ أول فترة فائدة من تاريخ القرض وتنتهي في تاريخ استحقاق أول قسط ؛

(ب)

تبدأ كل فترة فائدة الحقة في اليوم التالي الستحقاق القسط بشـأن ذلك القرض وتنتهي في
تاريخ استحقاق القسط الثاني بشـأن نفس القرض؛
ً
في حالة انتهاء أي فترة فائدة بخالف ذلـك في أي يوم ال يصادف يوم عمل ،فإنها بدال من ذلـك
ستنتهي في يوم العمل التالي من نفس الشهر امليالدي ،فإن لم يتبقى أي أيام عمل في ذلك
الشهر امليالدي ،فإنها ستنتهي في يوم العمل السابق لذلك اليوم؛
ً
إذا كانت أي فترة فائدة ألي عدد من الشهور تبدأ في يوم ال يقابله عدديا يوم في الشهر الذي
املقرر لهذه الفترة أن تنتهي ،فإنها ستنتهي في آخر يوم عمل من ذلك الشهر؛ وكذلـك

(هـ)

أي فترة فائدة قد يتم بخالف ذلـك إنهاؤها بعد تاريخ االستحقاق بشـأن ذلـك القرض سيتم
تقليصها لتنتهي في تاريخ االستحقاق بشـأن ذلك القرض.

(ج)

(د)

املقترضون املتضامنون

ً
 :يعني شخصين أو أكثر يقومان أو يقومون معا باقتراض أي مبلغ قرض أو االستفادة من أي تسهيل سحب
على املكشوف.

القرض املشترك

 :يعني أي قرض يتم منحه إلى مقترضين متضامنين.

السحب املشترك على املكشوف

 :يعني أي تسهيل سحب على املكشوف يمنح إلى مقترضين متضامنين.

االلتزامات

 :تعني جميع املديونيات وااللتزامات الحالية واملستقبلية (ويشمل ذلـك (ودون حصر) أي التزامات
مستحقة من قبل العميــل فيما يتعلق باملادة  24بعنوان (ضمان التعويض وتحديد املسؤولية)
واملستحقة في أي وقت من العميــل لصالح البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي
األول ،سواء كانت فعلية أو مشروطة وسواء تم تكبدها بصورة منفردة أو بالتضامن أو بصفة أصيل أو
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ً
ضامن أو بأي صفة أخرى وبما يشمل أيضـا جميع الفوائد والرسوم املستحقة عليها.
القرض

 :يعني أي قرض شخص ي أو قرض تمويل سيارة.

مبلغ القرض

 :يعني أصل مبلغ القرض املستحق في أي وقت.

مستندات القرض

 :تعني الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه واي طلب أو أي خطاب عرض أو أي مستند ضمان أو أي
مستند آخر يحدده البـنــك على أنه مستند قرض.

تاريخ سداد القرض

 :يعني التاريخ الذي يتعين فيه سداد أي قسط وفق ما هو محدد في خطاب العرض أو الطلب املتعلق
بذلك القرض.

تاريخ االستحقاق

 :يعني التاريخ املحدد في خطاب العرض أو الطلب املتعلق بأي قرض أو أي تاريخ آخر يحدده البـنــك ويتعين
فيه تسديد مبلغ القرض بالكامل.

خطاب العرض

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

السحب على املكشوف

 :هو نوع من تسهيالت االئتمان الدوارة وغير امللزمة يتيحها البـنــك إلى العميــل حتى حد السحب على
املكشوف ولفترة من الزمن.

مبلغ السحب على املكشوف

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

حد السحب على املكشوف

 :يعني مبلغ الحد األقص ى الذي يجاز للعميل للسحب على املكشوف من أي حساب.

تاريخ سداد السحب على  :يعني التاريخ الذي يتعين فيه سداد الفائدة واي مبلغ آخر مفروض بشـأن أي عملية سحب على املكشوف
كما هو محدد في خطاب العرض أو في الطلب املتعلق بذلك السحب على املكشوف.
املكشوف
تاريخ السداد

 :يعني تاريخ سداد أي قرض أو تاريخ سداد أي سحب على املكشوف.

املعلومات الشخصية

 :أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد ،أو تتعلق بشخص طبيعي يمكن التعرف عليه .وألغراض هذا
التعريف" ،الشخص الطبيعي الذي يمكن التعرف عليه" هو أي شخص يمكن التعرف عليه بشكل
مباشر أو غير مباشر على وجه التحديد ،من خالل استخدام عناصر التعريف كاسمه أو رقمه التعريفي
أو صفة واحدة أو أكثر من صفاته البيولوجية أو الفيزيائية أو الحيوية أو الجينية أو العقلية أو
االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية لذلك الشخص الطبيعي.

القرض الشخص ي

 :يعني أي قرض شخص ي يتيحه البـنــك إلى العميــل.

بيان الخصوصية

 :بيان سياسة الخصوصية الخاص بالبنك ،وأي تعديل يطرأ عليه من حين آلخر والذي يتوفر [سياسة
) (bankfab.comالخصوصية | بنك أبوظبي األول  -االمارات]

الطلب

 :يعني أي طلب أو نموذج طلب اعتيادي (بأي صيغة وتم إرساله أو استالمه عبر أي قناة مقبولة لدى
البـنــك) لطلب الحصول على أي قرض أو سحب على املكشوف أو لتقديم تعليمات بالصيغة املقررة من
قبل البـنــك من حين آلخر.

خطاب تحويل الراتب

 :يعني أي خطاب من رب العمل الخاص بالعميــل يؤكد أن راتب العميل سيسدد له مباشرة في الحساب
البنكي املعني.
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جدول الرسوم

 :يعني جدول الرسوم الخاص بالبـنــك أو لوحة تعرفة القروض وتسهيالت السحب على املكشوف لديه وفق
ً
ما يكون ساريا من حين آلخر واملتاحة إلى العميــل.

الض ــمان

 :يعني أي ضمانات و/أو أشكال تأمين محددة في خطاب العرض أو في الطلب وغيرها من الضمانات و/أو
أشكال التأمين األخرى التي قد يطلبها البـنــك من حين آلخر من العميــل أو من أي ضامن بغرض ضمان
و/أو تامين التزامات العميــل بشـأن أي قرض أو تسهيل سحب على املكتوف.

مستند الضمان

ً
 :يعني أي رهن مركبة أو ضمان أو مستند ضمان آخر محدد في أي خطاب عرض أو في أي طلب إضافة إلى
أي مستند آخر يطلب البـنــك تحريره لضمان و/أو تأمين التزامات العميــل بشـأن أي قرض أو تسهيل
سحب على املكشوف.

الضامن

 :يعني أي طرف خارجي يقوم بتقديم الضمان إلى البـنــك فيما يتعلق بالتزامات العميــل بشـأن أي قرض أو
تسهيل سحب على املكشوف.

ا.ع.م

 :دولة اإلمارات العربية املتحدة

مصرف اإلمارات العربية املتحدة  :مصرف دولة اإلمارات العربية املتحدة املركزي الذي تأسس بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات
املركزي
العربية املتحدة رقم ( )14لسنة  2018في شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة املالية ،أو أي
جهة تخلفه.

املركبة

 :تعني املركبة املحددة في أي طلب للحصول على قرض تمويل سيارة.

رهن املركبة

 :يعني رهن أولوية من الدرجة األولى على أي مربكة مسجلة لصالح البـنــك لضمان التزامات العميــل بموجب
أي قرض تمويل سيارة.
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ما لم تظهر أي داللة تتعارض مع ذلـك ،فإن أي إشارة في الشروط واألحكام الرئيسية للقروض هذه:
(أ)

إلى "املوجودات" ستشمل املمتلكات والعائدات والحقوق من أي نوع كانت سواء الحالية أو املستقبلية؛

(ب)

إلى "البـنــك" أو "العميــل" ستفسر على أنها تشمل خلف كل منهما على حدة في األهلية (بما في ذلـك ودون حصر
الخلف في األهلية بفعل الدمج أو بإعمال القانون) واملحال إليهم واملتنازل إليهم املصرح لهم من قبل كل منهما؛

(ج)

إلى "املراسالت" التي تصدر أو تسلم فيما يتعلق بأي قرض أو سحب على ا ملكشوف ستفسر على أنها تشمل أي
تعليمات أو توجيهات أو إشعارات أو التزامات أو مستندات أو معلومات أخرى تصدر أو تسلم فيما يتعلق بذلك
القرض أو السحب على املكشوف؛

(د)

إلى "العميــل" ستفسر على أنها تشمل املفوضين بالتوقيع التابعين للعميــل وفي الظروف التي يكون فيها القرض أو
ً
ً
ً
ً
تسهيل السحب على املكشوف قرضا مشتركا أو تسهيال مشتركا للسحب على املكشوف (حسب األحوال) ،فإن
مصطلح "العميــل" سيفسر على أنه إشارة إلى جميع املقترضين املتضامنين؛

(هـ)

إلى "مستند" ستكون إشارة إلى نفس املستند املعدل أو املنقح أو املستكمل أو املستبدل أو املعاد صياغته بأي طريقة
من حين آلخر ،حسب األحوال ،وفق ما يفسره البـنــك؛

(ح)

إلى أي حكم "قانون" ستكون إشارة إلى أي قانون محلي أو أجنبي أو الئحة أو مرسوم أو أمر أو معاهدة معدلة أو معاد
سنها واملعمول بها آنـذاك؛

(و)

إلى "شخص" ستشمل أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة عمل أو حكومة أو وكالة وطنية أو أي هيئة أو مشروع
مشترك أو اتحاد شركات كونسورتيوم أو شراكة أو مؤسسة فردية أو أي كيان آخر (سواء له ذمة قانونية مستقلة أم
ال)؛

(ز)

إلى "الئحة" ستشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات رسمية أو شروط أو معايير أو توجيهات (سواء تحمل قوة
القانون أم ال) الصادرة من أي جهة حكومية أو وطنية أو سيادية أو وكالة أو دائرة أو أي جهة تنظيمية أو ذاتية
التنظيم أو أي سلطة أو هيئة أخرى؛

(ط)

إلى أن البـنــك مطالب باتخاذ أي قرار أو حكم أو اتخاذ أي إجراء أو إبداء أي رأي أو االقتناع أو ممارسة أي حق أو
تدبير تعويض ي ستكون جميعها إشارة إلى أي إجراء يتخذ من قبل البـنــك وفق تقديره املطلق واملنفرد؛ وكذلـك

(ي)

إلى أي توقيت في أي يوم هي إشارة إلى توقيت أبوظبي.
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