معكم في مواجهة هذا األمر  -نموذج تأجيل أقساط التمويل
اسم المتعامل:

____________________________________________________________________________________

رقم الهوية اإلماراتية:

معرف طلب الرهن  /رقم العقد:
رقم
ِّ

____________________________________________________________________________________

*رقم الهاتف المتحرك المسجل:

*عنوان البريد اإللكتروني المسجل:

____________________________________________________________________________________

عدد شهور التأجيل:

شهر واحد

 3أشهر*

شهرين

(يرجى التأكد من أن الطلب مطابق لإلثبات المقدم)  
ُ
سبب التأجيل:

متأثر بفيروس كوفيد*19-

نوع المنتج:

تمويل سكني

أخرى ____________________________________
تمويل سيارة

تمويل شخصي

*حقول إلزامية
بريدا إلكترونيًا  /خطابًا من صاحب العمل يشير إلى سبب و/أو فترة اإلجازة  /تخفيض الراتب
مؤيدا ويمكن أن يتضمن
مستندا
للتأجيل لمدة  3أشهر ،قد يتطلب األمر
ً
ً
ً

أقر بموجب هذه الوثيقة بأني قرأت وفهمت الشروط واألحكام العامة الواردة أدناه وأؤكد على قبولها.
الشروط واألحكام:
يقر المتعامل بموجب هذه الوثيقة بشكل ال رجعة فيه ودون قيد أو شرط بأنه قد قرأ الشروط واألحكام العامة الواردة أدناه وفهمها و َق ِبلها.
 .1يمكن للمتعاملين المتأثرين بجائحة فيروس كوفيد 19-المستمرة تقديم طلب للبنك للحصول على تسهيل تأجيل (حتى  3أشهر) من خالل تقديم مستندات داعمة
مقبولة لدى البنك وفقًا لتقديره المطلق.
 .2وبصرف النظر عن فيروس كوفيد ،19-سيحصل المتعامل الذي يقدم طلب تأجيل ألي سبب آخر على تسهيل تأجيل مدته بحد أقصى شهر واحد فقط.
 .3في حالة وجود اتفاقيات تسهيالت تمويل متعددة ألكثر من منتج واحد ،سيجري تأجيل أقساط جميع اتفاقيات تسهيالت التمويل حسبما يطلبه المتعامل كتابة.
 .4لن يتحمل المتعامل الذي يقدم طلبًا للحصول على خدمة التأجيل (ألي سبب كان) أية رسوم إضافية.
 .5يقر المتعامل بشكل ال رجعة فيه ودون أي قيد أو شرط بأن المعلومات المقدمة في هذا الطلب من جانبه صحيحة وفقًا ألفضل المعلومات المتوفرة لديه.
 .6يفهم المتعامل ويدرك ويقبل بشكل ال رجعة فيه ودون أي قيد أو شرط أن الموافقة على طلبه تخضع لتقدير البنك المطلق وشروطه وأحكامه من وقت آلخر.
 .7يوافق المتعامل بشكل ال رجعة فيه ودون أي قيد أو شرط على أنه يحق للبنك ،وفقًا لتقديره المطلق ،قبول هذا الطلب أو رفضه دون ذكر أي سبب على اإلطالق ،وأن
الطلب والوثائق الداعمة له ستصبح جزءًا من سجالت البنك ولن يستعيدها المتعامل مرة أخرى.

