Public
شروط وأحكام
القروض الشخصية و قروض السيارات
قروض السيارات

القروض الشخصية )(Secured & Unsecured
.1

الضمانات الواردة يف العقد محل التمويل مقرره لصالح البنك وحده فيحق له ووفق إرادته المنفردة
ر
االعتاض عىل ما يقرره البنك
العين الراهن
التنازل عن أي منها دون أن يحق للعميل و  /أو الكفيل
ي
بشأنها.

.1

الضمانات الواردة يف العقد محل التمويل مقرره لصالح البنك وحده فيحق له ووفق إرادته المنفردة
ر
االعتاض عىل ما يقرره البنك
العين الراهن
التنازل عن أي منها دون أن يحق للعميل و  /أو الكفيل
ي
بشأنها.

.2

للقواني واألنظمة واللوائح الرقابية النافذة يف جمهورية
وتفسته
يخضع العقد محل التمويل يف تنفيذه
ر
ر
مرص العربية.

.2

.3

ر
الن
يف حالة حدوث أي نزاع بمناسبة تنفيذ العقد محل التمويل أو
ر
تفسته ينعقد االختصاص للمحكمة ي
يراها البنك.
ر
المبي يف صدر العقد محل التمويل أو
العين الراهن بالعنوان
المقتض و  /أو الكفيل
يتخذ العميل
ر
ي
العنوان المبلغ للبنك يف نماذج فتح الحساب وتحديثاتها محال إلقامته ويتم إخطاره بجميع األوراق
فتعتت صحيحه
والمستندات واإلعالنات القضائية المتعلقة بالعقدمحل التمويل عىل هذا العنوان
ر
ر
ونافذه ومؤتيه لكافة آثارها القانونية ر
العين الراهن بإخطار البنك
المقتض و  /أو الكفيل
ويلتم العميل
ي
تغيت يطرأ عىل عنوانه فورا وإال صحت جميع اإلجراءات والمراسالت المنفذة عىل العنوان
كتابيا بأي ر
المبلغ للبنك.
أوغتها من
ال يشكل امتناع أو تأخر البنك عن ممارسة أي من حقوقه الناتجة عن إسقاط األجل ر
َ
الحقوق الناتجة عن العقد محل التمويل أو الممنوحة له بموجب نصوص القانون تنازال من جانبه عن
هذه الحقوق.

.3

يقوم البنك المقرض بإخطار المرور المختص بخطاب يفيد الموافقة عىل تجديد ر
التخيص للسيارة
ر
الممول رشاؤها بموجب هذا العقد لمدة سنة واحدة وذلك ر
المقتض و  /أو الكفيل
بشط انتظام العميل
ر
المقتض أن يطلب من البنك االمتناع
العين الراهن يف سداد كافة األقساط المستحقة وال يحق للعميل
ي
عن ذلك أيا كانت األسباب.
للقواني واألنظمة واللوائح الرقابية النافذة يف جمهورية
وتفسته
يخضع العقد محل التويل يف تنفيذه
ر
ر
مرص العربية.
ر
الن
يف حالة حدوث أي نزاع بمناسبة تنفيذ العقد محل التمويل أو
ر
تفسته ينعقد االختصاص لللمحكمة ي
يراها البنك.

.5

.6

ر
ر
المقتض أي مصاريف
المقتض بأن يقيد عىل حساب العميل
يعد البنك مفوضا من جانب العميل
ر
ر
المقتض بمناسبة العقدمحل التمويل .
الن يتخذها البنك ضد العميل
ورسوم لإلجراءات القضائية ي
ر
ر
المشار إليها َ
االعتاض عىل
المقتض حقه يف
جزءا من الدين ويسقط العميل
وتعد المصاريف والرسوم
أدائها.
يرصح العميل للبنك بتداول المعلومات المتعلقة به والبيانات المدرجة بحسابات العمالء ألي جهة
خارجية وف حدود الخدمات المقدمة موضوع العقدمحل التمويل أو ألي خدمات أخرى ذات صلة
ر
ر
الن يراها البنك ودون اإلخالل بحق البنك يف الرجوع عىل العميل
يقدمها البنك للعميل وفق ا للشوط ي
للمطالبة بأي مديونية مستحقة.
يقر العميل بأن توقيعه عىل البيانات الصحية الخاصة به باستبيان الحالة الصحية مطابق للحقيقة وأقر
بعدم إخفاء أي بيانات.

ر
المبي يف صدر العقد محل التمويل أو
العين الراهن بالعنوان
المقتض و  /أو الكفيل
يتخذ العميل
ر
ي
العنوان المبلغ للبنك يف نماذج فتح الحساب وتحديثاتها محال إلقامته ويتم إخطاره بجميع األوراق
فتعتت صحيحه
والمستندات واإلعالنات القضائية المتعلقة بالعقدمحل التمويل عىل هذا العنوان
ر
ر
ونافذه ومؤتيه لكافة آثارها القانونية ر
العين الراهن بإخطار البنك
المقتض و  /أو الكفيل
ويلتم العميل
ي
تغيت يطرأ عىل عنوانه فورا وإال صحت جميع اإلجراءات والمراسالت المنفذة عىل العنوان
كتابيا بأي ر
المبلغ للبنك.
غتها من
ال يشكل امتناع أو تأخر البنك عن ممارسة أي من حقوقه الناتجة عن إسقاط األجل أو ر
َ
الحقوق الناتجة عن العقد محل التمويل أو الممنوحة له بموجب نصوص القانون تنازال من جانبه عن
هذه الحقوق.

.7

ر
ر
المقتض أي مصاريف
المقتض بأن يقيد عىل حساب العميل
يعد البنك مفوضا من جانب العميل
ر
ر
المقتض بمناسبة العقدمحل التمويل  .وتعد
الن يتخذها البنك ضد العميل
ورسوم لإلجراءات القضائية ي
ر
ر
َ
المصاريف والرسوم المشار إليها جزءا من الدين ويسقط العميل المقتض حقه يف االعتاض عىل أدائها.

.8
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يقر الكفيل العين الراهن ر
بالتامه بالحفاظ عىل شيه معلومات العميل المرصفية كما يقر العميل
ي
العين الراهن.
للكفيل
المعلومات
باإلفصاح عن تلك
ي
العين الراهن الحصول عىل نسخه من العقد محل التمويل يف حاله طلبه لذلك كما يقر
يحق للكفيل
ي
مؤشات ر
ر
بااللتامات الناتجة عن تقديمه للضمان ويتعهد البنك بإخطاره ف حاله ظهور أي ر
تعت
بمعرفته
ي
ر
ر
أو إخالل من قبل العميل بالتاماته المتعلقة بالتسهيل يتتب عليها قيام البنك باإلجراءات الخاصة
بسقوط األجل.

يرصح العميل للبنك بتداول المعلومات المتعلقة به والبيانات المدرجة بحسابات العمالء ألي جهة
خارجية وف حدود الخدمات المقدمة موضوع العقدمحل التمويل أو ألي خدمات أخرى ذات صلة
ر
ر
الن يراها البنك ودون اإلخالل بحق البنك يف الرجوع عىل العميل
يقدمها البنك للعميل وفق ا للشوط ي
للمطالبة بأي مديونية مستحقة.
يقر العميل بأن توقيعه عىل البيانات الصحية الخاصة به باستبيان الحالة الصحية مطابق للحقيقة ويقر
بعدم إخفاء أي بيانات.
يقر الكفيل العين الراهن ر
بالتامه بالحفاظ عىل شيه معلومات العميل المرصفية كما يقر العميل
ي
العين الراهن.
باإلفصاح عن تلك المعلومات للكفيل
ي

.4

.5

.7

.8

.10

.11

.12

.13

.14

التيد تشي عىل مبلغ التمويل الممنوح – ولو عقب
العوائد االتفاقية والمرصوفات اإلدارية ومرصوفات ر
غلق الحساب – سعر العائد المدين المطبق طرف البنك يف حينه وفقا رلتنامج التمويل الممنوح،
ويحتسب عىل الرصيد المدين القائم من التمويل ويدفع شهريا  (.ويحق للبنك بارادته المنفردة تعديل
سعر العائد المنصوص عليه عند التعاقد وفقا ر
للشوط المذكورة بالعقد مع اخطار العميل بهذا التعديل
وه :خطاب مع كشوف الحسابات – رسائل نصية – لوحات إعالنية
(بأحد الطرق المقبولة مرصفيا ،ي
شاشة ر
تليفون مسجل –خطابات عىل عنوان
البنك -اتصال
اإلنتنت
بالفروع – إخطار أو رسائل عىل
ي
ي
المراسالت).
يحتفظ البنك بحقة يف تعديل مدة السداد و  /أو قيمة القسط

ر
ر
ر
اتفاف طبقا لتعريفة المصاريف والعموالت المعلنة عىل
المقتض إىل البنك بدفع تعويض
يلتم العميل
ي
ر
ر
المقتض وفقا للعقد
ون للبنك عىل مبلغ كل قسط و  /أو أي مبلغ يستحق عىل العميل
الموقع اإللكت ي
المتم وال يقوم بسداده للبنك.
ر
المقتض طلب السداد المعجل بقيمة كل أو جزء من مبلغ التمويل أو ا ر
ر
لمتبق منه إال
ال يحق للعميل
ي
وف حالة قيام
مض ستة شهور عىل األقل من تاري خ استحقاق أول قسط من أقساط رالتمويل  .ي
بعد ي
يلتم العميل بسداد عمولة
العميل بالسداد المعجل لقيمة التمويل كليا أو جزئيا قبل ميعاد استحقاقه
ر
وفاء معجل بنسبة محددة ومذكورة بخطاب ر
المقتض " طبقا
التحيب المسلمة صورته إىل العميل
ر
ون للبنك".
لتعريفة المصاريف والعموالت المعلنة عىل الموقع اإللكت ي
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العين الراهن الحصول عىل نسخه من العقد محل التمويل يف حاله طلبه لذلك كما يقر
يحق للكفيل
ي
مؤشات ر
ر
بااللتامات الناتجة عن تقديمه للضمان ويتعهد البنك بإخطاره ف حاله ظهور أي ر
تعت
بمعرفته
ي
أو إخالل من قبل العميل ر
بالتاماته المتعلقة بالتسهيل ريتتب عليها قيام البنك باإلجراءات الخاصة
بسقوط األجل.

.12

التيد تشي عىل مبلغ التمويل الممنوح – ولو عقب
العوائد االتفاقية والمرصوفات اإلدارية ومرصوفات ر
غلق الحساب – سعر العائد المدين المطبق طرف البنك يف حينه وفقا رلتنامج التمويل الممنوح،
ويحتسب عىل الرصيد المدين القائم من التمويل ويدفع شهريا ( .ويحق للبنك بارادته المنفردة تعديل
سعر العائد المنصوص عليه عند التعاقد وفقا ر
للشوط المذكورة بالعقد مع اخطار العميل بهذا
وه :خطاب مع كشوف الحسابات – رسائل نصية – لوحات
التعديل) بأحد الطرق المقبولة مرصفيا ،ي
شاشة ر
البنك -اتصال تليفو ين مسجل– خطابات عىل
اإلنتنت
إعالنية بالفروع – إخطار أو رسائل عىل
ي
عنوان المراسالت(.
يحتفظ البنك بحقة يف تعديل مدة السداد و  /أو قيمة القسط

.13

.14

ر
ر
ر
اتفاف طبقا لتعريفة المصاريف والعموالت المعلنة عىل
المقتض إىل البنك بدفع تعويض
يلتم العميل
ي
ر
ر
المقتض وفقا للعقد
ون للبنك عىل مبلغ كل قسط و  /أو أي مبلغ يستحق عىل العميل
اإللكت
الموقع
ي
المتم وال يقوم بسداده للبنك
ر

Public
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يف حالة السداد المعجل للتمويل وتصفيته قبل تاري خ استحقاقه ألي سبب كان ،يتم إخطار البنك
بالرغبة يف السداد المعجل خالل موعد ال يقل عن خمسة أيام عمل سابقة عىل الموعد المحدد للسداد
ويعتت المبلغ المطلوب سداده معجال وملزما ونهائيا .
المعجل
ر

.15
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ر
المقتض بسبب هذا العقد مستحقه األداء
تكون كافة المبالغ المستحقة للبنك المقرض بذمة العميل
قضان.
حكم
عىل
الحصول
أو
تنبيه
أو
فورا – وفقا لمطلق تقدير البنك المقرض-دون حاجة إىل إنذار
ي

.16

.17

يف حالة اإلقراض بضمان شهادات ادخارية فقط:
ا
يعتت أن اجل عقد التمويل حال يف األحوال
 يحق للبنك – وليس هذا واجبا عىل البنك – أن ر
اآلتية:
 إذا انتهت المدة المحددة للشهادات الضامنة.
 إذا طلب) المدين الراهن  /الكفيل الراهن (تصفية الشهادات الضامنة ر
بشط مض
ستة شهور عىل تاري خ إصداراها عند تقديم طلب التصفية.
 آثار سقوط األجل واستحقاق أرصدة القرض  :ريتتب عىل تحقق حالة أو ر
أكت من حاالت
ر
الن سلف ذكرها حلوألجل القرض ،ويحق للبنك إجراء المقاصة ربي القيمة
سقوط األجل ي
ر
وبي األرصدة المدينة
االستدادية للشهادات الضامنة سواء الخاصة بالعميل أو الكفيل ر
ر
المتتبة عىل عقد التمويل وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبنك أيا كان مصدرها.
أن قيود البنك وسجالته تشكل وحدها اإلثبات الوحيد عىل صحة المبالغ المستحقة عىل العميل من
أصل الدين وعوائده وعموالته وكافة ملحقاته األخرى.
ر
تغيتات تحدث عىل بياناته
يواف البنك يف أي وقت بأية ر
يلتم العميل بأن ي

.17

ر
ر
المتبق منه إال بعد
المقتض طلب السداد المعجل بقيمة كل أو جزء من مبلغ التمويل أو
ال يحق للعميل
ي
وف حالة قيام العميل
مض ستة شهور عىل األقل من تاري خ استحقاق أول قسط من أقساط التمويل  .ي
ي
بالسداد المعجل لقيمة التمويل كليا أو جزئيا قبل ميعاد استحقاقه ر
يلتم العميل بسداد عمولة وفاء
ر
ر
معجل بنسبة محددة ومذكورة بخطاب التحيب المسلمة صورته إىل العميل المقتض " طبقا لتعريفة
ر
ون للبنك"
المصاريف والعموالت المعلنة عىل الموقع اإللكت ي
يف حالة السداد المعجل للتمويل وتصفيته قبل تاري خ استحقاقه ألي سبب كان ،يتم إخطار البنك
بالرغبة يف السداد المعجل خالل موعد ال يقل عن خمسة أيام عمل سابقة عىل الموعد المحدد للسداد
ويعتت المبلغ المطلوب سداده معجال وملزما ونهائيا.
المعجل
ر
ر
ر
بالتأمي لصالح البنك عىل السيارة محل هذا العقد تأمينا
العين
المقتض و  /أو الكفيل
يلتم العميل
ر
ي
التأمي العاملة ف مرص ر
بشط أن تكون مقبولة
شامال ومدفوعا بالكامل نقد ا ومقدما لدى إحدى رشكات
ر
ي
التأمي سارية ر
حن تمام استيفاء البنك المقرض لجميع حقوقه
من البنك المقرض ،وأن تظل بوليصة
ر
الناشئة عن العقد محل التمويل ويجب تبعا لذلك ،كما ر
التأمي وسداد كافة
يلتم العميل بتجديد بوليصة
ر
التأمي المجددة للبنك ،فإنه لن يتم إصدار
رسوم التجديد السنوي و يف حالة عدم تقديم بوليصة
ر
ر
التنامج
الموافقة عىل تجديد رخصة السيارة محل القرض  -دون أن يشكل ذلك إلتاما عليه" اذا تطلب ر
تأمي".
بوليصة ر
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التاىل ليوم الدفع وسداد القسط وإذا كان
تقيد المبالغ المسددة من هذا التمويل بتاري خ يوم العمل
ي
التاىل عطلة يقيد المبلغ يف يوم العمل الذي يليه.
اليوم
ي

.20
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يتم السداد من خالل إيداع قيمة القسط الشهري يف الحساب الجاري الخاص بسداد األقساط من
خالل أي من فروع بنك ر
الشكة المرصفية العربية الدولية (العميل شخصيا أو من ينوب عنه) أو عن
اآلىل الخاصة بمرصفنا يف جميع أنحاء جمهورية مرص العربية.كما يمكن السداد
طريق ماكينات الرصاف ي
عن طريق تحويل قيمة القسط الشهري لرقم الحساب الجاري الخاص بسداد األقساط من أي بنك
داخىل
آخر .أو تحويل قيمة القسط الشهري لرقم الحساب الجاري الخاص بسداد األقساط من حساب
ي
ف بنك ر
الشكة المرصفية العربية الدولية.
ي
يتم تحديد تاري خ القسط بعد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل طبقا لدوريات السداد المحددة من
قبل البنك ولمعرفة تاري خ القسط ،رجاء االتصال بخدمة العمالء الهاتفية أو عن طريق أي فرع من
فروعنا.
يف حالة وقوع تاري خ استحقاق القسط يوم أجازه رسمية يتم السداد يف يوم العمل السابق
له.
يجب مراعاة سداد قيمة القسط الشهري قبل الموعد المحدد ر
التأخت
حن ال يتم احتساب غرامة
ر
المشار إليها .
تغيت جميع ر
الشوط واألحكام والرسوم والعوائد من وقت آلخر ويتم إبالغ العميل /أو
يحق للبنك ر
وه :خطاب مع كشوف الحسابات –
الكفيل العين الراهن بذلك (بأحد الطرق المقبولة مرصفيا،
رسائل نصيةي – لوحات إعالنية بالفروع – إخطار أو رسائل عىل ي شاشة ر
تليفون
البنك -اتصال
اإلنتنت
ي
ي
مسجل –خطابات عىل عنوان المراسالت).

.21

يتم رهن السيارة الممولة بموجب قرض السيارة الممنوح لصالح البنك وفقا ر
للشوط واألحكام المطبقة
طرف البنك يف حينه وفقا رلتنامج التمويل الممنوح.
ر
المقتض بسبب هذا العقد مستحقه األداء
تكون كافة المبالغ المستحقة للبنك المقرض بذمة العميل
قضان
فورا – وفقا لمطلق تقدير البنك المقرض  -دون حاجة إىل إنذار أو تنبيه أوالحصول عىل حكم
ي
يف حالة اإلقراض بضمان شهادات ادخارية فقط:
 يحق للبنك – وليس هذا واجبا عىل البنك – أن يعت رت أن اجل عقد التمويل حاال يف األحوال
اآلتية:
 إذا انتهت المدة المحددة للشهادات الضامنة.
 إذا طلب ) المدين الراهن  /الكفيل الراهن ( تصفية الشهادات الضامنة ر
بشط مض ستة
أشهر عىل تاري خ إصداراها عند تقديم طلب التصفية.
 آثار سقوط األجل واستحقاق أرصدة القرض  :ي رتتب عىل تحقق حالة أو ر
أكت من حاالت سقوط
ر
ر
الن سلف ذكرها حلول أجل القرض ،ويحق للبنك إجراء المقاصة ربي القيمة االستدادية
األجل ي
للشهادات الضامنة سواء الخاصة بالعميل أو الكفيل وبي األرصدة المدينة ر
المتتبة عىل عقد
ر
التمويل وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبنك أيا كان مصدرها.
أن قيود البنك وسجالته تشكل وحدها اإلثبات الوحيد عىل صحة المبالغ المستحقة عىل العميل من
أصل الدين وعوائده وعموالته وكافة ملحقاته األخرى.
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ر
يلتم العميل بأن يدفع إىل البائع ) معرض السيارات ( مبلغ الدفعة المقدمة.
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ر
تغيتات تحدث عىل بياناته
يواف البنك يف أي وقت بأية ر
يلتم العميل بأن ي
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التاىل ليوم الدفع وسداد القسط وإذا كان اليوم
تقيد المبالغ المسددة من هذا التمويل بتاري خ يوم العمل
ي
التاىل عطلة يقيد المبلغ يف يوم العمل الذي يليه
ي
يتم السداد من خالل إيداع قيمة القسط الشهري يف الحساب الجاري الخاص بسداد األقساط من خالل
ر
أي من فروع بنك الشكة المرصفية العربية الدولية) العميل شخصيا أومن ينوب عنه (أو عن طريق
اآلىل الخاصة بمرصفنا يف جميع أنحاء جمهورية مرص العربية.كما يمكن السداد عن
ماكينات الرصاف ي
طريق تحويل قيمة القسط الشهري لرقم الحساب الجاري الخاص بسداد األقساط من أي بنك آخر .أو
داخىل يف بنك
تحويل قيمة القسط الشهري لرقم الحساب الجاري الخاص بسداد األقساط من حساب
ي
ر
الشكة المرصفية العربية الدولية.
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يتم تحديد تاري خ القسط بعد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل طبقا لدوريات السداد المحددة من
قبل البنك ولمعرفة تاري خ القسط ،رجاء االتصال بخدمة العمالء الهاتفية أو عن طريق أي فرع من
فروعنا.
يف حالة وقوع تاري خ استحقاق القسط يوم أجازه رسمية يتم السداد يف يوم العمل السابق له.
يجب مراعاة سداد قيمة القسط الشهري قبل الموعد المحدد ر
التأخت المشار
حن ال يتم احتساب غرامة
ر
إليها.
تغيت جميع ر
الشوط واألحكام والرسوم والعوائد من وقت آلخر ويتم إبالغ العميل /أو الكفيل
يحق للبنك ر
وه :خطاب مع كشوف الحسابات – رسائل نصية –
العين الراهن بذلك (بأحد الطرق المقبولة مرصفيا،
ي
لوحات إعالنية بالفروع – إخطار أو رسائل عىل شاشة ي ر
تليفون مسجل –خطابات
البنك -اتصال
اإلنتنت
ي
ي
عىل عنوان المراسالت).
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