
 
 

 
 

 

NBQ Housing Loan Terms & Conditions.   ي
ي من بنك أم القيوين الوطن 

وط وأحكام القرض السكن   شر

 Housing Loan (also referred to as Facility) granted/to be granted by the 

National Bank of Umm Al Qaiwain (hereinafter referred to as the Bank) 

shall be governed by the Housing Loan offer letter and NBQ Housing Loan 

Terms & Conditions collectively referred to as Housing Loan agreement or 

simply agreement. Capitalised terms used herein and not defined herein 

shall have the same meaning as given in the Housing Loan Offer Letter. 

 باسم "التسهيل"( الممنوح / المقرر منحه من قبل بنك أم  
ً
ي )ُيشار إليه أيضا

يخضع القرض السكن 
وط القيو  ي وشر

ي )ُيشار إليه هنا فيما بعد باسم "البنك"( لخطاب عرض القرض السكن 
ين الوطن 

ي وُيشار إليهم مجتمعي   باسم "اتفاقية القرض 
ي من بنك أم القيوين الوطن 

وأحكام القرض السكن 
ي هذه 

" أو ببساطة باسم "االتفاقية". تحمل المصطلحات المكتوبة بخط بارز المستخدمة ف  ي
السكن 
وط .  الشر ي

ي خطاب عرض القرض السكن 
ي ذاتها المسندة إليها ف 

واألحكام وغي  المعرفة فيها المعان   

1.Condition Precedent 

The Borrower shall submit the following documents in form and 

substance to the satisfaction of the Bank: 

a. Copy of passport, valid residence in the UAE, work permit, salary 
certificate, bank statement of account for the last 12 months before 
the date of this Housing Loan Offer Letter , and any other 
documents which may be required by the Bank. 

b. The documents listed in paragraph 22&23 of the Housing Loan 
Offer Letter. 

وط المسبقة1  . الشر  

ض الوثائق والمستندات التالية بالشكل والمضمون المقبولي   للبنك : 
 يقدم المقير

ي دولة االمارات العربية المتحدة وبطاقة  .أ 
نسخة من جواز السفر ونسخة اقامة سارية ف 

ي عشر )
 قبل تاري    خ 12العمل وشهادة راتب وكشف حساب بنكي آلخر اثن 

ً
( شهرا

ي وأي وثائق ومستندات أخرى حسبما يتطلبه البنك. 
 خطاب عرض القرض السكن 

ي الفقرة رقم  .ب
من خطاب عرض  23والفقرة رقم  22الوثائق والمستندات المبينة ف 

 . ي
 القرض السكن 

 

2. Borrower Right to a “Cooling-off Period” 

The Borrower is eligible for a Cooling-off period of 5 complete business 

days from the date of signing of the Housing Loan Agreement. By the 

6th business day, the Borrower must inform the Bank whether he will 

avail the loan or reject or negotiate an amendment to the Housing Loan 

Agreement otherwise the Housing Loan Agreement shall be in force in 

accordance with its terms and conditions. If the Borrower decides not 

to proceed with the Loan within the Cooling-off Period, the Bank will 

charge processing fee as mentioned in Housing Loan Offer Letter. The 

Borrower has option to waive the Cooling-off Period by signing a written 

waiver containing a consent to avail the finance immediately. 

3. All Housing Loans offered by the Bank are offered at the Bank’s sole 

and absolute discretion. The Bank reserves the right, at any time, 

without liability or penalty, to refuse to provide any Housing Loan. The 

Bank shall endeavor to provide its reasons for any such refusal. 

ي "مهلة العدول عن الطلب"2 
 
ض ف . حق المقتر  

ي مهل   ة ع   دوب عن الطل   ب م   دته   ا 
ض الحق ف  أي   ام عم   ل م   امل   ة من ت   اري    خ توقيع  5يكون ل   دى المقير

. بحلوب يوم العمل الس           اد   يتوجب ع   ي
ض إبالغ البنك بما إذا مان اتفاقية القرض الس           كن  المقير

ي 
سوف يستفيد من القرض أو يرفضه أو يريد التفاوض بشأن إجراء تعديل ع  اتفاقية القرض السكن 
ي حاب 

وطها وأحكامها. ف   لش   ر
ً
ي س   ارية المفعوب وفقا

وبخالف ذلك س   وف تكون اتفاقية القرض الس   كن 
ي القرض خالب مهلة العد

 ف 
ً
ي قدما

ض عدم المض    وب عن الطلب  عندها س  وف يقوم البنك قرر المقير
. يكون ل  دى  ي

ي خط  اب عرض القرض الس               كن 
بفرض رس               وم مع  الج  ة الطل  ب ع  النحو الم  ذكور ف 

ض خي  ار التن  ازب عن مهل  ة الع  دوب عن الطل  ب من خالب التوقيع ع  تن  ازب خ ي يحتوي ع   المقير
 موافقة ع  االستفادة من التمويل ع  الفور. 

 لحري     ة تق     دير البن     ك المنفردة . يتم تق     ديم جميع 3
ً
ي يق     دمه     ا البن     ك وفق     ا

القروض الس               كني     ة النر

ي أي وقت من األوقات  ودون تحمل أي مس         ولية أو تكبد 
والمطلقة. يحتفظ البنك بحقه بالقيام  ف 

. حييما يس    من القامون المعموب به بذلك  يس    ي البنك لتقديم  ي
غرامة  برفض تقديم أي قرض س    كن 

 هذا القبيل. أسبابه ألي رفض من 

4. Conditions for Housing Loan Operations: 

a. The Housing Loan shall be available for drawdown during the 
Drawdown Period. 

b. Any undrawn balance of the Facility Amount after the expiry of the 
Drawdown Period shall lapse and will not be available for draw 
down.  The Borrower shall be responsible for all interest and other 
reasonable costs of the Bank on account of his/her failure to satisfy 
the Conditions Precedent following issuance of a notice of 
drawdown. 

c. The Borrower will pay applicable interest on the Housing Loan 
facility in accordance with the Agreement. 

d. The Borrower shall repay the Housing Loan to the Bank in 
accordance with the Repayment Schedule mentioned in the 
agreement 

e. The Borrower agrees that the Bank may revise installment or 
increase tenor keeping installment constant or make a combination 
due to increase in EBOR or change in the interest rate, delay in 
repayment, capitalization of interest, insurance premiums and/or 
any other reasons as may be considered proper by the Bank, in 
which case, the Borrower agrees to repay installments as revised 
by the Bank. In the event that interest rates increase and the Bank 
chooses not to increase the installment, the Borrower agrees that 
there would be a residual outstanding after payment of last 
installment, which he undertakes to repay in total within one month 
from date of last installment. 

ي : 4 
وط عمليات القرض السكن    . شر

ة السحب.  .أ   تتم إتاحة القرض ألجل للسحب خالب فير
 

ة الس   حب ولن يكون  .ب ي أي ر    يد غي  مس   حوب من مبل  التس   هيل بعد امتهاء فير
ينقض    

ها من تكاليف البنك  ض مس          وال عن جميع الفوائد وغي 
متاح للس         حب.  يكون المقير

وط المسبقة بعد ا دار اشعار السحب.   المعقولة الناتجة عن عدم وفائه بالشر
 

 
ض الفائدة المطبقة ع  تسهيل ال .ت  لالتفاقية. يدفع المقير

ً
 قرض ألجل وفقا

 
ي  .ث

 لجدوب الس                داد المذكور ف 
ً
ض س                داد القرض ألجل إد البنك وفقا ي ع  المقير

ينبي 
 االتفاقية. 

 

 
ض ع  أمه يجوز للبنك مراجعة القس               ط أو زيادة أجل االس               تحقا  مع  .ج يوافق المقير

ي اإليبو 
 أو الجمع بي   ذلك وذاك بسبب الزيادة ف 

ً
ر أو التغيي  المحافظة ع  القسط ثابتا

ي السداد و/ أو رسملة الفائدة و/ أو أقساط التأمي   و / أو 
ي سعر الفائدة و/ أو التأخي  ف 

ف 
ي مي  ل ه  ذه الح  ال  ة  يوافق 

ه  ا البن  ك من  اس               ب  ة  وف  أي أس               ب  اب أخرى ق  د تكون يعتيف
ي أس             عار 

ي حاب حدوث زيادة ف 
 لتعديل البنك. ف 

ً
ض ع  س             داد األقس             اط وفقا المقير

ض ع  أمه س      وف يكون الفائدة وقيام ا لبنك باختيار عدم زيادة القس      ط  يوافق المقير



 
 

 
 

f. During moratorium borrower will service interest / default interest if 
any. After completion of moratorium, borrower shall pay EMI which 
includes principal installments and interest. Default interest if any 
should be paid separately. 

g. In case drawdown period expires and full loan amount is not 
utilized, EMI will be pro-rated for the utilized amount and repayment 
will commence one month after moratorium. 

h. The Borrower may not re-borrow amounts repaid under the 
Housing loan. 
 
 

i. Conditions for Construction Housing Loan: 
 

(i) Funding of a Construction Housing Loan shall be made in 
accordance with the payment schedule in the relevant sale and 
purchase agreement or building contract and shall be 
conditional upon receipt by the Bank of a milestone certificate 
issued by a valuer setting out the progress of construction of a 
Property and in form and substance satisfactory to the Bank.  

(ii) The Bank reserves the right to suspend the availability of a 
Construction Housing Loan and withhold payments due to the 
Seller or Contractor (as applicable) if the Bank, in its absolute 
discretion believes:  

(A) the construction of a Property is suspended or not 
proceeding in accordance with the construction 
milestones and/or payment timetables set out in the 
relevant sale and purchase agreement or building 
contract; or  

(B) there is a breach or default by any party under the 
relevant sale and purchase agreement or building 
contract; or  

(C) any Event of Default has occurred.  
 

(iii) The Bank will release the final payment under a Construction 
Housing Loan only when the Bank is satisfied in its absolute 
discretion that the relevant Property is complete and ready for 
handover and that legal title to the relevant Property shall be 
registered in the Borrower’s name simultaneously with a 
Mortgage being granted over the relevant Property in favour of 
the Bank if such mortgage already not created.  

(iv) Upon completion of a Property, the Borrower shall, at the 
Borrower’s own cost:  

(A) immediately arrange for that Property to be inspected and 
ensure it is ready for handover; and  

(B) do all things necessary to complete handover and 
transfer the ownership of that Property to the Borrower if already not done.  

(v)    If the Borrower receives payment of any amount in connection 
with a sale and purchase agreement or a building contract, the 
Borrower shall pay such amounts to the Bank and those 
amounts shall be used by the Bank to reduce the Housing Loan 
Amount.  

(vi)    The Borrower shall:  
(A) observe and perform all obligations and enforce all rights 

under any sale and purchase agreement or building contract; 
and  

(B) notify the Bank immediately of any action or demand by 
the Borrower against a Seller or Contractor under a sale 
and purchase agreement or building contract (as 
applicable).  

 
 

j. Conditions for Investment Housing Loan: 
 
(i) The Borrower shall ensure that any lease agreement to be 

entered into in connection with an Investment Property that is 
the subject of an Investment Housing Loan shall:  

(A) be approved in writing if required by the Bank; and 

(B) contain a condition that the Investment Property must 
only be used for residential purposes and shall not be let 
to or occupied by anyone other than the tenant and the 
tenant’s immediate family members.  

ي غي  مس     دد بعد س     داد القس     ط األخي   والذي يتعهد بس     داده بش    كل 
هناك مبل  متبقر

ي غضون شهر واحد من تاري    خ آخر قسط. 
 اجمادي ف 

 
ض بس       داد الفائدة / فائدة التخلف عن  .ح ة تأجيل الس       داد  س       وف يقوم المقير خالب فير

ض دفع الس                داد  ي ع  المقير
ة ت أجي ل الس                داد  ينبي  إن وج دت. بع د االمته اء من فير

ي تش      مل أقس      اط المبل  الرئ        ي والفائدة. يتم دفع 
األقس      اط الش      هرية المتس      اوية النر

 فائدة التخلف عن السداد  إن وجدت  بشكل منفصل. 
 

 
ة الس       حب ولم يتم اس       تخدام مبل  القرض بال امل   .خ ي حاب امتهاء         الحية فير

عندها ف 
س       وف يتم تقس       يم األقس       اط الش       هرية المتس       اوية بالتناس       ب مع المبل  المس       تخدم 

ة تأجيل السداد.   وسوف يبدأ السداد بعد شهر واحد من فير
 

اض المبال  المسددة بموجب القرض ألجل.  .د  ض إعادة اقير  ال يجوز للمقير
 

ي للبناء :  .ذ 
وط القرض السكن   شر

(1)  
ً
ي للبناء وفقا

ي اتفاقية البيع يتم تمويل القرض الس               كن 
لجدوب الس               داد الوارد ف 

 باستالم البنك لشهادة إمجاز 
ً
وطا اء ذات الصلة أو عقد البناء  ويكون مشر والشر

ي بن    اء العق    ار ب    الش               ك    ل 
مرحلي    ة                     ادرة عن مقيم تح    دد التق    دم المحرز ف 

 والمضمون المقبولي   للبنك. 
 

ي للبن اء و يق  (2)
ي تعليق ات اح ة القرض الس               كن 

اف ال دفعات يحتفظ البن ك بحق ه ف 
 
ً
ي حاب رأى البنك  وفقا

المس          تحقة إد البائع أو المقاوب )حس          ب االقتض          اء( ف 
 لحرية تقديره المطلقة : 

 

 لمراحل  (أ )
ً
أن أعماب بناء العقار معلقة أو ال يجري العمل ع  إمجازها وفقا

اء ذات  ي اتفاقية البيع والشر
البناء و / أو جداوب الدفع المنصوص عليها ف 

 البناء؛ أوالصلة أو عقد 
أن هن   ال   ك خر  أو تقص               ي  من قب   ل أي طرف بموج   ب اتف   اقي   ة البيع  (ب)

اء ذات الصلة أو عقد البناء؛ أو  والشر
ي حاب حدوث أي تقصي  .  (ت)

 ف 
 

ي للبناء إال  (3)
لن يقوم البنك باإلفراج عن الدفعة النهائية بموجب القرض الس               كن 

 لحرية تقديره المطلقة بأمه قد تم ا
ً
ي عندما يقتنع البنك وفقا

مجاز العقار المعن 
ي تس        جيل س        ند المل ية القامومية للعقار 

بال امل وأمه جاهز للتس        ليم وأمه ينبي 
ي لص      الن 

امن مع منن رهن عقاري ع  العقار المعن  ض بالير  ي باس      م المقير
المعن 

ي حاب لم يتم بالفعل إنشاء ميل هذا الرهن. 
 البنك ف 

 
ض أن يقوم و  (4) ي ع  المقير

 ع  مفقته الخا ة : عند إمجاز العقار  ينبي 
تيب    ات الفوري    ة الالزم    ة للقي    ام ب    التفت   ع  ذل    ك العق    ار  (أ ) القي    ام ب    الير

 ومعاينته والتأكد من أمه جاهز للتسليم؛ و
القيام بكل اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية التس               ليم ومقل مل ية ذلك  (ب)

ي حاب لم يتم بالفعل القيام بذلك. 
ض ف   العقار إد المقير

 
ي حاب اس          تلم  (5)

اء أو ف  ض دفعات أو مبال  فيما يتعلق باتفاقية البيع والش          ر المقير
ض دفع/إعادة هذه المبال  إد البنك حيث  ي ع  المقير

عقد البناء  عندها ينبي 
 . ي
 يقوم البنك بدوره باستخدام هذه المبال  لتخفيض مبل  القرض السكن 

 
ض :  (6) ي ع  المقير

 ينبي 
ام      ات و مف      اذ جم (أ ) يع الحقو  بموج      ب أي مراع      اة وتنفي      ذ جميع االلير 

اء أو عقد البناء؛ و  اتفاقية البيع والشر
ض ض            د  (ب) إخطار البنك ع  الفور بأي دعوى أو مطالبة من جامب المقير

اء أو عقد البناء )حس            ب  البائع أو المقاوب بموجب اتفاقية البيع والش             ر
 االقتضاء(. 

 
ي لالستثمار :  .ر 

وط القرض السكن   شر
 
ض فيما يخص أي  (1) ي ع  المقير

اتفاقية إيجار من المقرر إبرامها فيما يتعلق ينبي 
ي لالستيمار التأكد من : 

 بعقار استيماري ُيعتيف موضوع القرض السكن 
ي حاب طلب البنك ذلك؛ و (أ )

 ف 
ً
 أمه قد تمت الموافقة عليها خطيا

ي بأمه يتوجب اس     تخدام العقار االس     تيماري  (ب)
ط يقض       أمها تحتوي ع  شر

ه أو ش             غله من قبل أي  فقط لألغراض الس             كنية وأمه ال ُيس             من بتأجي 
ين.   شخص آخر غي  المستأجر وأفراد عائلة المستأجر المباشر



 
 

 
 

(ii) The Borrower shall ensure that any tenant occupying an 
Investment Property shall abide by the terms of the relevant 
lease agreement.  

(iii)      If required by the Bank, the Borrower shall enter into a 
management agreement (in form and substance satisfactory to 
the Bank) in respect of an Investment Property under which the 
Borrower shall irrevocably authorize the Bank or a property 
manager approved by the Bank to:  

(A) manage that Investment Property; and  
(B) collect all Rental Proceeds relating to that Investment 

Property and pay such Rental Proceeds into an Account 

held by the Borrower with the Bank. 

 
ي ع  أي مس               ت    أجر يش               غ    ل عق    ار  (2)

ض الت    أك    د من أم    ه ينبي  يتعي   ع  المقير
وط اتفاقية اإليجار ذات الصلة.  ام بشر  استيماري االلير 

 
م اتفاقية  (3) ض أن ييف

ي ع  المقير
ي حاب طلب البنك ذلك  ينبي 

إدارة )بالش               كل ف 
والمض             مون المقبولي   للبنك( فيما يتعلق بالعقار االس             تيماري حيث بموجبها 
ض بش               كل ال رجعة فيه بتفويض البنك أو مدير العقارات المعتمد  يقوم المقير

 من قبل البنك للقيام : 
 بإدارة ذلك العقار االستيماري؛ و (أ )

تيماري و يداع مافة عائدات اإليجار هذه بتحص     يل جميع عائدات اإليجار المتعلقة بذلك العقار االس     

ض لدى البنك.  ي حساب يفتحه المقير
 ف 

5.Securities 

a. As security for the repayment of the Loan (also refer Facilities, 
interest, fees, commissions, expenses) and any amount 
outstanding due to the Bank from the Borrower under this 
agreement and the fulfillment of all the obligations of the Borrower 
under this  Agreement the Borrower undertakes to procure and 
provide the Securities, as mentioned in the agreement. 
 

b. The securities shall remain continuing securities, valid and 
enforceable until the repayment by the Borrower to the Bank of the 
Facility, interest, fees, commission, expenses and any amount 
outstanding, which might exceeds the Facilities Limit. 
 

c. The Borrower hereby undertakes to provide within 3(three) days of 
the Bank’s demand additional security to the satisfaction of the 
Bank if in the sole opinion of the Bank any Securities provided by 
the Borrower to the Bank pursuant to this agreement proves to be 
inadequate or loses its value or is destroyed or becomes the subject 
of sale, condemnations, seizure or appropriation. 
 

d. The Bank may at any time, with intimation to the Borrower, and 
recourse to courts extend and apply any and all securities provided 
by the Borrower   to secure any and all other Loans/overdrafts 
Facilities granted by the Bank to the Borrower in whatever shape or 
form they were. 
 

e. The Borrower hereby agrees to take out and maintain 
comprehensive property insurance policy at all times during the 
tenor of the Housing loan, against risk of loss or damage from fire, 
all other allied natural perils and any other risk during the entire term 
of the loan facility with insurance cover for at least 110% of the value 
of the property with the Bank as First Loss Payee. 
 

f. The Borrower hereby agrees to submit Life Insurance Policy 
covering his life with insured amount equal to the loan amount for 
the entire loan tenor in which the Bank is named as first loss payee.  
 

g. The Borrower shall be responsible for submitting renewed 
insurance policies one week before the date of expiry. If the 
Borrower fails to renew or submit insurance/renewal of insurance 
policy, the Bank reserves the right but is not obliged to renew the 
insurance policy (ies) and debit Borrower’s account for the 
insurance premium. The Bank is also authorized to collect the 
insurance policy on behalf of the Borrower and the Borrower agrees 
to pay such insurance premiums debited to his account with further 
interest. 

 . الضمانات5 

 باسم التسهيالت  الفائدة  الرسوم  العموالت   .أ 
ً
كضمان لسداد القرض )ُيشار إليه أيضا

ض بموجب هذه  المص                اريف( واي مبل  غي  مس                دد مس               تحق إد البنك من المقير
ض  ض بموجب هذه االتفاقية  يتعهد المقير امات المقير االتفاقية واس               تيفاء جميع الير 

ي 
 االتفاقية.  بالعمل ع  تقديم الضمامات المحددة ف 

 

ض إد البنك  .ب تبقر الض      مامات مس      تمرة وس      ارية المفعوب ومافذة لغاية ما ُيس      دد المقير
التس     هيالت والفوائد والرس     وم والعموالت والمص     اريف واية مبال  غي  مس     ددة تتجاوز 

 حد التسهيالت. 
 

ض بموجبه بالقيام  خالب ثالثة ) .ت ( ايام من طلب البنك  بتقديم ض       مان 3يتعهد المقير
ي حاب ثبت من وجه مظر البنك وحده أن اية ض        مامات مقدمة 

ي مقبوب  للبنك ف 
اض        اف 

 لهذه االتفاقية غي  مافية أو خشت قيمتها أو تعرضت 
ً
ض إد البنك وفقا من قبل المقير
 و المصادرة أو الحجز أو االستيالء عليها. للتلف أو أ بحت خاضعة للبيع أ

 

ض  واللجوء إد المحاكم   .ث ي أي وقت من األوقات توجيه اخطار إد المقير
يجوز للبنك ف 

ض لض           مان أي من  ي يقدمها المقير
للقيام بتمديد و مفاذ أي من وجميع الض           مامات النر

ي يمنحها ال
بنك إد وجميع القروض / تس       هيالت الس       حب ع  المكش       وف األخرى النر

ض بأي شكل قد ماموا عليه.   المقير
 

ي  .ج
ي  الحص            وب والمحافظة ع  وثيقة تأمي   ش            امل للعقار ف 

ض بموجبه ف  يوافق المقير
ار  جميع األوقات خالب أجل اس        تحقا  القرض ألجل  ض        د مخاطر الخس        ائر أو اال  
الن  اجم  ة عن الحرائق وجميع المخ  اطر الطبيعي  ة األخرى المرتبط  ة وأي مخ  اطر أخرى 

% من قيم   ة العق   ار مع  110خالب م   دة القرض ب   ال    ام   ل بتغطي   ة ت   أميني   ة ال تق   ل عن 
 تحديد اسم البنك بصفته مستفيد أوب من الخسارة. 

 

ض بموج  ب ه  ذا ع  تق  ديم وثيق  ة ت  أمي   ع  الحي  اة تغ ي الت  أمي   ع   .ح
يوافق المقير

تم فيها حياته بمبل  تأمي   يس         اوي مبل  القرض ل امل أجل اس         تحقا  القرض حيث ي
 تحديد اسم البنك بصفة مستفيد أوب من الخسارة. 

 

ض المس                ولية عن تقديم وثائق تأمي   مجددة قبل أس               بوع من تاري    خ  .خ
يتحمل المقير

ي تج ديد أو تق ديم تأمي   / تج ديد وثيقة 
ض ف  ي حاب أخفق المقير

امته اء                 الحيته ا. ف 
ي تجديد و 

ثيقة )وثائق( التأمي   التأمي    يحتفظ البنك بحقه  ول نه غي  ملزم بذلك  ف 
 باس        تالم 

ً
ض. مما يكون البنك مخوب أيض        ا وخص        م قس        ط التأمي   من حس        اب المقير

ض ع  دفع مي  ل أقس                 اط الت  أمي   
ض ويوافق المقير وثيق  ة الت  أمي   ب  الني  اب  ة عن المقير

 هذه المخصومة من حسابه بفائدة إضافية. 
6. Interest, payment and reimbursements 

a. The Borrower shall pay to the Bank interest on amounts outstanding 
under the Facilities at the rates provided in the agreement and 
commissions, fees and charges as provided in the agreement.  
  

b. All interest shall be calculated on a daily basis on outstanding 
balances excluding accrued interest  on the basis of a (365) days 
per year. 
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ض إد البنك فائدة ع  المبال  غي  المسددة بموجب التسهيالت باألسعار  .أ 
يدفع المقير

ي االتفاقية والعموالت والرس   وم والمص   اريف ع  النحو المنص   وص 
المنص   وص عليها ف 
ي االتفاقية. 

 عليه ف 
 

يتم حساب جميع الفوائد يوميا ع  األر دة غي  المسددة باستيناء الفائدة المستحقة  .ب
ي السنة. 365ع  أسا  )

 ( يوم ف 
 



 
 

 
 

c. Where the interest rates are linked to 1 month EBOR, 3 month 
EBOR, 6 month EBOR or 12 month EBOR, the rates will be reset 
on 1st working day of every calendar month, quarter, half year or 
year respectively for the ensuing period. Where interest rate is 
linked to the Bank’s Prime Lending Rate, the Bank may increase 
the Prime Lending Rate at its sole discretion by giving 30 days’ 
notice.   
 

d. All payments required to be made by the Borrower under this 
agreement should be made without set-off or counterclaim and free 
and clear without deduction by the Borrower for any taxes, 
withholdings, restrictions or conditions of any nature. 
 

e. Any payments by the Borrower under this agreement shall be used 
first towards payment of interest, fees, commissions, and expenses, 
then towards repayment of the principal amount of the Facility. 
 

f. Notwithstanding what is stated above interest rates charged on all 
Facilities are subject to variation from time to time at the Bank’s sole 
discretion and all such changes shall be effective from the date of 
notification of the same to the Borrower.  
 

g. The Bank has the right to change the interest rate at its sole 
discretion after giving the Borrower a 30 days written notice. 

 12اش      هر ايبور أو  6اش      هر ايبور   3ايبور   1عندما ترتبط اس      عار الفائدة بش      هر واحد  .ت
ي أوب يوم عمل من مل ش     هر ميالد

ي أو ش     هر ايبور  س     وف يتم اعادة تحديد األس     عار ف 
ي أعقبت ذلك.  

ة النر ي مل سنة ع  التوادي للفير
ي مل مصف سنة أو ف 

ي مل رب  ع سنة أو ف 
ف 

عندما يرتبط س               عر الفائدة بس               عر االقراض األع  للبنك  يجوز للبنك زيادة س               عر 
 لحرية تقديره عن طريق تقديم اخطار مدته 

ً
 يوم.  30االقراض األع  وفقا

 
ض بموج   ب ه   ذه االتف   اقي  ة يتم دفع جميع ال   دفع   ات المطلوب د .ث فعه   ا من قب   ل المقير

ائب أو  ض ألية    دون مقا       ة أو مطالبة مقابلة وخالص      ة دون اقتطاع من قبل المقير
 مامت طبيعتها. 

ً
وط أيا يبية أو قيود أو شر  اقتطاعات   

 
ض بموجب هذه االتفاقية أوال لتس               ديد الفائدة  .ج س               تخدم اية دفعات من قبل المقير

ُ
ت

 ت والمصاريف ومن ثم لتسديد المبل  األساسي للتسهيل. والرسوم والعموال 
 

برص             ف النظر عما ذكر أعاله  تخض             ع أس             عار الفائدة أعاله المفروض             ة ع  جميع  .ح
 لحرية تقدير البنك وتكون جميع ميل 

ً
التس    هيالت للتغيي  من وقت إد وقت آخر وفقا

ض بها.  ات سارية المفعوب من تاري    خ اخطار المقير  هذه التغيي 
 

 لحري ة تق ديره بع د توجي ه اخط ار  .خ
ً
ي تغيي  س               عر الف ائ دة وفق ا

يكون ل دى البن ك الحق ف 
ض.  30خ ي مدته   يوم إد المقير

7. Borrower’s representation and warranties. 

The Borrower represents and warrants to the Bank that: 

a. The Borrower has the capacity and power to enter into this 
agreement, the documents related to each Security and to execute 
its rights and perform its obligations hereunder and thereunder. 
 

b. All governmental, corporate or other consents or approvals required 
for the execution and performance by the Borrower of this 
agreement or each of the documents relating to a Security have 
been obtained and are valid. 
 

c. The Borrower and his operations are in compliance with all 
applicable laws, rules, regulations and orders. 
 

d. The Borrower undertakes to comply with the Applicable Laws and 
Regulations pertaining to Anti-Money Laundering and Combating 
the Financing of Terrorism and Financing of illegal organisations at 
all times.   
 

e. The Borrower does not have any immunity from judicial 
proceedings, attachment of the Borrower’s property or execution of 
judgment under any of the laws of the United Arab Emirates, or 
elsewhere. 
 

f. No material litigation or administrative proceedings of any courts or 
governmental authority are presently pending or, to the best of the 
knowledge and belief of the Borrower, threatened against the 
Borrower or any of his assets or condition of the Borrower and the 
Borrower is not in default under any order injunction or other 
regulation of any courts or other governmental authority. 
 

g. No bankruptcy, receivership, dissolution, liquidation, or winding up 
or similar proceedings have been commenced or threatened 
against the Borrower or its assets 

ض. 7   . إقرارات وضمانات المقتر

ض ويضمن للبنك ما ي ي : 
 يقر المقير

ي ه ذه االتف اقي ة والوث ائق  .أ 
ض يمتل ك الص               ف ة والص               الحي ة إلبرام وال دخوب ف  أن المقير

ام  ات  ه بموج  ب ه  ذه  والمس               تن  دات المتعلق  ة بك  ل ض               م  ان ولتنفي  ذ حقوق  ه وأداء الير 
وط واألحكام وبموجب تلك االتفاقية والوثائق والمس  تندات. الشر

 
ض  .ب أمه قد تم الحصوب ع  جميع الموافقات أو التصاري    ن الحكومية أو الداخلية للمقير

ض بتوقيع وأداء هذه االتفاقية أو مل  ها من الموافقات والتص                اري    ن لقيام المقير أو غي 
الوثائق والمس               تندات المتعلقة بالض               مان وأن تلك الموافقات والتص               اري    ن س               ارية 

 المفعوب. 
 

ض  .ت ي يقوم به     ا ممتليون لجميع القوامي   واألمظم     ة أن المقير
والمع     امالت الم     الي     ة النر

 واألوامر المعموب بها. 
 

ام ب القوامي   واألمظم  ة المعموب به  ا وتح  دي دا ب أحك  ام الق  امون  .ث  
ض يتعه  د ب االلير أن المقير

بش                   أن مواجهة جرائن غس ل األمواب ومكافحة تمويل  2018لس نة  20االتحادي رقم 
وع   ة  وتعميم مرص               ف االم   ارات العربي   ة المتح   دة اإلره   اب والمنظم   ا ت غي  المش               ر

 بشأن تنظيم بعض اجراءات مكافحة غسل األمواب.  24/2000المركزي رقم 
 

ض أية حص               امة من أية اجراءات قض               ائية أو حجز ع  ممتل ات  .ج أمه ل س لدى المقير
ض أو تنفيذ األحكام بموجب قوامي   االمارات العربية المتحدة أو أي

 مكان آخر.  المقير
 

أمه ل س هناك دعوى قض       ائية أو ادارية لدى اية محاكم أو هيية حكومية منظورة حاليا  .ح
ض أو اي من أ         وله أو  ض واعتقاده  مهدد بقيامها ض        د المقير أو  حس        ب علم المقير
ي أو أمر آخر 

ي وض    ع اخالب بموجب أي امر قض    انر
ض ل س ف  ض وأن المقير وض    ع المقير

 ها.  ادر عن أية محكمة أو هيية حكومية غي  
 

أمه لم يتم رفع اية اجراءات افال  أو حراس            ة قض            ائية أو حل أو تص            فية أو اغال  أو  .خ
ض أو ا وله  . اجراءات مشابهة ولم يتم التهديد برفعها ضد المقير

8. Borrower’s covenants 

The Borrower undertakes and covenants with the Bank that from and after 

the date hereof and for so long as any amount related to the Facility  

remains outstanding in the Books of the Bank, he/she shall 

a. Duly pay and discharge all taxes, assessments and governmental 
charges for which the Borrower is liable on the due date for the 
payment thereof. 

ض 8   . تعهدات المقتر

ي أي مبل  
وط واألحكام وطالما بقر ض ويض من للبنك أمه من وبعد تاري    خ شيان هذه الش ر يتعهد المقير

ي دفاتر البنك  فامه سوف يعمل ع  ما ي ي : 
 يتعلق بالتسهيل غي  مسدد ف 

يبية والرس      وم  .أ  ائب والتقديرات الرص        القيام حس      ب األ       وب بدفع وس      داد جميع الرص       
ض مل ي يكون المقير

ي تاري    خ استحقا  دفعها. الحكومية النر
ما بها وف   ير 

 
ها من االجراءات  .ب القيام فورا بإبالغ البنك عند اس   تالم أي أمر أو حكم أو أمر حجز أو غي 

ي اية اجراءات قض               ائية من 
ي تلزمه بأن يص               بن طرفا ف 

القامومية أو األوامر القامومية النر



 
 

 
 

b. Promptly upon the receipt of any order, judgment, attachment, or 
other legal proceedings or order directing it to become a party to 
any proceedings by or before any court, committee or arbitrator, or 
upon the occurrence of any other event, which might materially 
adversely affect the financial condition or operations of the 
Borrower or ability to perform the obligations of the Borrower 
hereunder, advise the Bank and provide an explanation thereof. 

c. Maintain  in good condition, at all times during the tenure of this 
agreement the security for the facility. 

 

خر  والذي قد ي ثر قبل أو لدى اية محكمة أو لجنة أو محكم أو عند وقوع أي حدث آ
ام  ات ه  ض أو ع  عملي  ات  ه أو ع  ق  درت  ه ع  أداء الير  س               لب  ا ع  الوض               ع الم  ادي للمقير

وط واألحكام وتقديم تفسي  لذلك.   بموجب هذه الشر
 

ر بخصوص  .ت ي جميع األوقات خالب مدة هذه االتفاقية  ع  الضمان الناسر
المحافظة  ف 

 التسهيل بحالة جيدة. 

9. Events of Defaults 

If in the sole opinion of the Bank should any one or more of the following 

events occur;  

a. The Borrower fails to make any payment due and payable under 
this agreement. 
 

b. The Borrower defaults in the performance or observance of any 
other provision of this agreement and such default, if not remedied 
for (7) Seven days after written notice thereof shall have been given 
to the Borrower by the Bank. 

 
c. The Borrower and/or any of the Guarantor(s) is/are unable to pay 

its debts as they fall due, commences negotiations with any one or 
more of its creditors with a view to the general readjustments or 
rescheduling of its indebtedness or makes a general assignment 
for the benefit of or a composition with its creditors. 

 
d. Any of the Securities and the rights of the Bank hereunder ceases 

to be in full force and effect. 
 
e. The Borrower and/or any of the Guarantor(s) become insolvent or 

bankrupt or is generally unable to repay its debts as they become 
due or initiates proceedings to obtain the benefit of any bankruptcy 
or other law relating to bankruptcy, insolvency, reorganization or 
relief of debtors, or a moratorium is declared with respect to 
payment of debts (principal or interest) of the Borrower and/or the 
Guarantor or has a receiver appointed for the whole or any part of 
the borrower’s assets or undertakings or an order of a competent 
court is made for the bankruptcy of the Borrower and/or the  
Guarantor. 

 
f. The Borrower / Guarantor(s) initiate legal proceedings or files suit 

in any court of law against the Bank or the Bank files suit against 
any /all of the joint and several Borrowers / Guarantor(s) in respect 
of any of their dealings with the Bank. 

 
g. Any material adverse change occur in the business affairs, 

condition (financial or otherwise), assets, operations or prospects 
of the  Borrower, and which, in the sole opinion of the Bank, would 
impair the ability of the Borrower to honor its obligations to the Bank 
and / or to comply with the terms and conditions of this agreement. 

 
h. The death of Borrower /Personal Guarantor or in the sole 

reasonable opinion  of the Bank, the Borrower/ Personal Guarantor 
is affected by mental incapacity or legal proceedings, suits or 
actions of any kind whatsoever (civil or criminal) is instituted against 
the Borrower/Personal Guarantor or the Borrower / Personal 
Guarantor is imprisoned or the Borrower/ Personal Guarantor has 
become insolvent or applies for  or consents to or suffers the 
appointment of a liquidator or takes any proceedings under any law 
for deferment of his obligations or any part thereof. 

 
i. If Borrower defaults in payment of statutory dues by more than 30 

days. 
 

j. An administrative order or a judgment being a final order or 
judgment is issued by a competent court or authority within or 
outside the U.A.E. against the Borrower/Guarantor(s) or an order 
is issued for the attachment of assets of the Borrower/Guarantor(s). 
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ي حاب وقع  حسب رأي البنك وحده  أي حدث واحد أو أكير من األحداث التالية : 
 ف 

ض من دفع أي دفعة مستحقة وواجبة الدفع بموجب هذه االتفاقية.  .أ   اخفا  المقير
 

ي أداء أو مراعاة أية أحكام أخرى من هذه االتفاقية وتم توجيه اخطار  .ب
ض ف  تقص  ي  المقير

ض  ولم يتم تداركه ومعالجته خالب سبعة ) ( يوما 7من البنك بذلك االخالب اد المقير
 من تاري    خ االخطار. 

 

ض و/أو أي ض                   امن )ض                   امنون( من س                   داد أي من ديوم   ه عن   د  .ت ع   دم تمكن المقير
دأ ب  إجراء مف  اوض                 ات مع أي واح  د أو أكير من دائني  ه به  دف إجراء اس               تحق  اقه  ا  والب  

تعديالت عامة أو إعادة جدولة لديومه أو القيام بتنازب عام لص           الن دائنيه أو التس           وية 
 معهم. 

 

وط واألحكام عن كومها سارية  .ث توقف أي من ضمامات وحقو  البنك بموجب هذه الشر
 المفعوب ومافذة بشكل تام. 

 

ض  .ج  أو غي  قادر بش    كل عام أ     بن المقير
ً
 أو مفلس    ا

ً
و / أو أي ض    امن )ض    امنون( معش    ا

ع  س        داد ديومه عند اس        تحقاقها أو عند البدأ بإتاخذ أي إجراءات قامومية للحص       وب 
ة أي ق   امون افال  أو أي ق   امون آخر يتعلق ب   اإلفال  أو االعس                  ار أو اع   ادة  ع  مي  

ة تأجيل س          داد بخص          وص س          داد التنظيم أو اعفاء المديني   أو إذا تم االعالن  عن فير
ي ع  

ض و/أو الض        امن )األس        اس        ية أو الفوائد( أو تم تعيي   حار  قض        انر
ديون المقير

ض أو مش      اريعه أو        در أمر عن محكمة مختص      ة  جميع أو أي جزء من أ       وب المقير
ض و/أو الضامن  )الضامنون(.  فيما يخص افال  المقير

 

ض/ الض                امن )الض                امنون( ب ال .ح ي أي اجراءات ق امومي ة أو رفع أي ة قي ام المقير
ة ف  مب اشر

دعوى لدى أي محكمة ض      د البنك أو قيام البنك برفع أي دعوى ض      د اي من / جميع 
ض  ي   مجتمعي   ومنفردين / الض  امن )الض  امون( بالتض  امن والتكافل فيما يخص 

المقير
 أي من تعامالتهم مع البنك. 

 

ي جوهري ع  ش           ون أعماب المقير  .خ ض أو أوض          اعه )المالية أو حدوث أي تغيي  س          لنف
بخالف ذلك( أو أ          وله أو عملياته أو امكامياته  والذي من ش         أمه حس         ب رأي البنك 
ام  ات  ه تج  اه البن  ك و/أو  ض ع  الوف  اء ب  الير  وح  ده أن يعم  ل ع  اض               ع  اف ق  درة المقير

وط وأحكام هذه االتفاقية.  ام بشر  االلير 
ض / ال فيل الشخضي أو حسب رأي البنك ال .د  ض وفاة المقير معقوب وحده  تأثر المقير

( أو تم رفع اجراءات قضائية  /  ال فيل الشخضي بأية امعدام أهلية عقلية )قصور عق ي
ض / ال فيل   مان موعها )س              واء مدمية أو جزائية( ض              د المقير

ً
أو قض              ايا أو دعاوى أيا

ض / ال فيل  ض / ال فيل الش         خض         ي أو ا          بن المقير الش         خض         ي أو تم حبس المقير
 
ً
رض عليه تعيي   الش  خض  ي معش  ا

ُ
 أو قدم طلب من أجل تعيي   أو وافق ع  تعيي   أو ف

ام ات ه أو اي جزء  مص               فا أو قي  ام ه ب اتخ  اذ أي اجراءات بموج ب أي ق امون لت  أجي  ل الير 
 منها. 

 
ض عن دفع أي مستحقات قامومية لمدة تزيد عن  .ذ   يوم.  30تخلف المقير

 

ي عن محكمة أو س   لطة مختص   ة تم ا    دار أمر إداري أو حكم باعتباره أمر  أو حكم  .ر 
مهانر

ض / الض امن )الض امنون( أو  داخل أو خارج دولة االمارات العربية المتحدة ض د المقير
ض / الضامن )الضامنون(.  ي بالحجز ع  أ وب المقير

 تم ا دار أمر يقض 



 
 

 
 

 
k. This Agreement or any documents related to the Securities shall be 

disaffirmed or challenged by the Borrower /Guarantor(s) or any 
third party or shall for any reason cease to be in full force and effect 
or it becomes illegal for the Bank to make or maintain any ofhis 
obligations hereunder or under any documents related to the 
Securities or any security taken by the Bank becomes invalid, or 

 
l.  Any of the terms of any of the documents related to the Securities 

is breached, then the Bank may, without prejudice to other 
remedies it may have under this agreement or law, by written notice 
to the Borrower (a) declare the Bank's commitment to make the 
Facilities available to the Borrower under this agreement as termi-
nated, whereupon such commitment shall terminate immediately, 
(b) declare the amounts outstanding under this agreement to be 
immediately due and payable together with default interest at the 
rate of 2% pa over and above the normal interest mentioned in the 
offer letter  whereupon the same shall become immediately  due 
and payable, (c) sell, transfer or dispose of  but not obliged to do 
so any of the Securities or any assets of the Borrower as per 
applicable law at a price the Bank deems appropriate in its sole 
discretion and (d) exercise its rights under law and under this 
agreement, any document related to the Securities and any other 
agreement. In such eventuality, the Borrower agrees that all 
remaining installments, interest and applicable commission and 
charges  shall immediately become due and payable, entire 
outstanding shall attract default interest mentioned herein and the 
Borrower undertakes to pay the same to the Bank and the Bank 
has the right to take necessary action for recovery of the 
outstanding amount including interests both normal and default and 
other charges. Moreover, the Borrower authorizes the Bank to debit 
any of his/her accounts with all charges, litigation fees and 
advocate fees which may be incurred by the Bank for recovery of 
the said amounts and to repay the same along with the loan 
outstanding.  

 
m. The Borrower agrees that upon occurrence of event of default the 

Bank shall have the right to appoint advocates and collection agents 
(inside the UAE or abroad) to follow up and collect any amounts 
due to the Bank from the Borrower. The Borrower irrevocably and 
unconditionally authorizes the Bank to provide such collection 
agents and advocates with any necessary information or 
documents relating to Borrower’s loan or any accounts held with the 
Bank. These advocates and collection agents appointed by the 
Bank shall have the right to take any appropriate action on behalf 
of the Bank for the purpose of carrying out their mission which 
includes contacting the Borrower.  

 
n.    The Bank shall inform the borrower, if it has appointed a Third Party 

to engage with the Borrower in relation to collection of Arrears and 
shall disclose who the Third Party is, the amount that they are to 
collect and explain the authority granted to the Third Party to act on 
behalf of the Bank including the receiving of payments. 
 

تم التنص                ل من ه ذه االتف اقي ة أو أي وث ائق ومس               تن دات تتعلق ب الض               م ام ات أو تم  .ز 
اض عليها من ( أو  االعير ض / الض     امن )الض     امنون( أو أي طرف ثالث )الغي 

قبل المقير
ي 
توقفت ألي س          بب عن كومها س          ارية ومافذة بش          كل مامل أو أ           بن من غي  القامون 
وط واألحك  ام أو  ام  ات  ه بموج  ب ه  ذه الش               ر للبن  ك تنفي  ذ أو المح  افظ  ة ع  أي من الير 

ن مقدم إد البنك بموجب أي وثائق ومس   تندات تتعلق بالض   مامات أو أ    بن أي ض   ما
 غي  ساري المفعوب. 

 

وط الوثائق والمس        تندات المتعلقة بالض        مامات.  .  عندها  يجوز  إذا تم خر  أي من شر
للبنك دون االخالب بأي س    بل أخرى لض    مان حقوقه قد تكون متاحه له بموجب هذه 
ض )أ( االعالن ب أن  االتف  اقي  ة أو بموج ب الق  امون  وعن طريق توجي  ه اخط  ار إد المقير
ض بموجب هذه االتفاقية قد امت،  وعندئذ  ام البنك بإتاحة التس هيالت إد المقير الير 
ام بش               كل فوري  )ب( االعالن بأن تكون المبال  غي  المس                ددة   

ينت،ي ميل هذا االلير
بموجب هذه االتفاقية مس           تحقة وواجبة الدفع بش           كل فوري مع فائدة التخلف عن 

 باإلض     افة  3الس     داد بنس     بة 
ً
ي خطاب العرض  % س     نويا

إد الفائدة العادية المذكورة ف 
وعندئذ تصبن تلك المبال  والفوائد مستحقة وواجبة الدفع بشكل فوري  )ت( بيع أو 
ي أي من ضمامات أو ا وب 

مقل مل ية أو الترصف  إال أمه غي  ملزم ع  القيام بذلك  ف 
ه البنك   للقامون المعموب به بالس               عر الذي يعتيف

ً
ض وفقا  لحرية المقير

ً
مناس               با وفقا

تقديره وحده و)ث( ممارس                ة حقوقه بموجب القامون وبموجب هذه االتفاقية واي 
ي ميل هذا االحتماالت  يوافق 

وثيقة ومس   تند يخص الض   مامات وأي اتفاقية أخرى. وف 
ض ع  أن تص               بن جميع األقس                  اط المتبقي   ة والفوائ   د والعموالت المطبق   ة  المقير

تب ع  مامل المبل  غي  والمص               اريف مس               تحقة وواجبة ا
لدفع بش               كل فوري  ويير

ض بدفعها إد البنك  المس         دد فائدة التخلف عن الس         داد المذكورة هنا ويتعهد المقير
داد المبل  غي  المس    دد 

ورية الس    ير ويحق للبنك القيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة والرص     
ها  ي ذلك الفوائد العادية وفائدة التخلف عن الس  داد وغي 

من الرس  وم. عالوة ع  بما ف 
ض البنك أن يخص       م من أي من حس       اباته جميع الرس       وم وأتعاب  ذلك  يفوض المقير
داد المبال  المذكورة وس   دادها  ي قد يتكبدها البنك الس   ير

ي وأتعاب المحاماة النر
التقاض 

 مع مبل  القرض غي  المسدد. 
 

ض ع  أم ه عن د ح دوث ح دث اخالب  يكون ل دى البن ك الح .ش ي توكي ل يوافق المقير
ق ف 

مح   امي   وتعيي   ومالء تحص               ي   ل )داخ  ل دول  ة اإلم  ارات العربي   ة المتح   دة أو خ  ارجه  ا( 
ض البنك  ض. يفوض المقير لمتابعة وتحص      يل أي مبال  مس      تحقة إد البنك من المقير
ويد ومالء التحصيل والمحامي   بأي معلومات   

ط بير بشكل ال رجعة فيه ودون قيد أو شر
ض أو أي حسابات مفتوحة أو وثائق ومستندات الزمة  امات المقير ورية تتعلق بالير  و  

بها لدى البنك. يكون لدى ه الء المحامي   وومالء التحص              يل المعيني   من قبل البنك 
ي تش        مل 

ي اتخاذ أي إجراء مناس         ب بالنيابة عن البنك لغرض تنفيذ مهمتهم النر
الحق ف 

ض.   التوا ل مع المقير
 

ض   .ص ي ع  البن  ك إبالغ المقير
ي ح  اب م  ان ق  د ق  ام بتعيي   طرف ث  ال  ث للتع  ام  ل مع ينبي 

ف 
ي عليه اإلفصاح وال شف عن هوية 

ض فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات  مما ينبي  المقير
الطرف اليالث  والمبل  الذي يتعي   عليهم تحص               يله وتبيان الس               لطة والص               الحية 

ي ذلك استالم ا
 لدفعات. الممنوحة للطرف اليالث للترصف بالنيابة عن البنك بما ف 

 

ي  .ض
تبة عليه ف  ي س         داد األقس         اط / الدفعات المير

ض ف  ي حاب لم يس         تمر المقير
تحذير : ف 

ض ف  ائ  دة التخلف عن الس                  داد ب  اإلض                  اف  ة إد  الوق  ت المح   دد  فق   د يتحم   ل المقير
داد  ض عقاره المرهون للبنك بس    بب دعوى االس    ير التكاليف القامومية  وقد يفقد المقير

 المرفوعة من قبل البنك. 
10.Set-Off 

a. The Bank may at any time , without notice to the Borrower, combine 
or consolidate, or debit or make set off between any accounts of 
the Borrower with the Bank , apply without prior notice any and all 
funds or deposits of the Borrower held by the Bank or its agents or 
nominees towards the payment of any and all of the amounts 
outstanding from the Borrower to the Bank in settlement of  any 
amount due and payable by the Borrower to the Bank , whether 
under this agreement or under any other agreement whatsoever. 

b. In connection with the exercise of its rights set forth in this 
agreement, the Bank is hereby authorized to set-off and apply any 
and all proceeds obtained in the sale of assets pledged and/or 
mortgaged under this agreement or any documents related to the 
Securities towards the payment of any and all amounts outstanding 
from the Borrower to the Bank under this agreement including 
commissions, fees, charges, costs, interest and principal 

 . المقاصة10 

ي اي وق  ت من األوق  ات  دون  .أ 
ض  الجمع يجوز للبن  ك القي  ام ف  توجي  ه اخط  ار إد المقير

ض  ي تخص المقير
بي   أي حسابات أو دمجها أو الخصم منها أو اجراء مقا ة عليها والنر

والمفتوحة لدى البنك والقيام  دون توجيه اخطار مس        بق  باس        تخدام اي من وجميع 
ض الموجودة ل   دى البن   ك أو ومالئ   ه أو مرش               حي   ه ل   دفع أي من  أمواب أو ودائع المقير

ض إد البنك لتس               وية أية مبال  مس               تحقة وجمي ع المبال  غي  المس                ددة من المقير
ض إد البن ك  س               واء بموج ب ه ذه االتف اقي ة أو بموج ب أي ة  وواجب ة ال دفع من المقير

 اتفاقية أخرى أيا مامت. 
 

 بموجبه  .ب
ً
ي هذه االتفاقية  فإن البنك يكون مفوضا

فيما يخص ممارسة حقوقه المبينة ف 
ي يتم الحص       وب عليها من بيع األ        وب  بمقا        ة واس       تخدام

أي من وجميع العوائد النر
المرهومة بموجب هذه االتفاقية أو أية وثائق ومس  تندات تتعلق بالض  مامات لس  داد أي 
ي 
ض إد البنك بموجب هذه االتفاقية بما ف  من وجميع المبال  غي  المس       ددة من المقير

. ذلك العموالت والرسوم والنفقات والتكاليف والفوا  ئد والمبل  األساسي



 
 

 
 

11.Authorization and Indemnification 

a. The Borrower shall indemnify and hold the Bank harmless from and 
against any deficiency in the amounts received by the Bank if 
payment is made in a different currency.   

b. The Borrower shall indemnify and hold harmless the Bank against 
any and all claims, actions, liabilities, losses, costs and expenses 
(including, without limitation, court costs and attorney charges) which 
the Bank may suffer or incur arising from or relating to or in 
connection with (a) the entry by the Bank into this agreement or any 
documents related to the Securities or any other agreement or 
contract relating thereto, (b) the provision by the Bank of any Facility 
under this agreement to the borrower or (c) the breach by the 
Borrower of this agreement, any documents related to the Securities 
or any other agreement or contract relating thereto, or (d) all and any 
costs reasonably incurred by the Bank in enforcing any Security. 

The indemnification obligations of the Borrower under this agreement shall 

survive its termination and shall constitute separate and independent 

obligations of the Borrower 

 . التفويض والتعويض11 

ي المبال   .أ 
ر به فيما يخص أي مقص ف  ض تعويض البنك وأال يلحق الرص  ي ع  المقير

ينبي 
ي يتلقاها ا

ي حاب تم السداد بعملة مختلفة. النر
 لبنك ف 

 
ر ب   ه فيم   ا يخص أي من وجميع  .ب ض تعويض البن   ك وأال يلحق الرص                 ي ع  المقير

ينبي 
ي ذلك  ع  

المطالبات والدعاوى والمس      وليات والخس     ائر والتكاليف والنفقات )بما ف 
ي ق د يتحملها 

س               بي ل المي اب ول س الحرص                 تك اليف المحكم ة وأتع اب المح ام اة( النر
ي هذه ا

ي فيما يخص )أ( دخوب البنك ف 
لبنك أو يتكبدها والناش    ية عن أو بخص    وص أو ف 

االتفاقية أو أي وثائق ومس               تندات تتعلق بالض               مامات أو أي اتفاقيات أو عقود أخرى 
ض أو  تتعلق بها  )ب( قيام البنك بتقديم أي تس          هيل بموجب هذه االتفاقية إد المقير

ض بخر  هذه االت فاقية أو أي وثائق ومس    تندات تتعلق بالض    مامات أو )ت( قيام المقير
ي يتكب  ده  ا 

أي اتف  اقي  ات أو عقود أخرى تتعلق به  ا  أو )ث( جميع وأي من التك  اليف النر
ي إمفاذ أي ضمان. 

 البنك بشكل معقوب ف 
 

ض بموج  ب ه  ذه االتف  اقي  ة س                 اري  ة المفعوب بع  د امه  اء  تب  ة ع  المقير ام  ات التعويض المير تظ  ل الير 

ضاالتفاقية  تبة ع  المقير امات منفصلة ومستقلة مير  وتشكل الير 

12. Validity 

This Agreement shall be valid, executed with all its terms and conditions, 

and binding among the parties and their successors from the date of 

signing and remain valid till the repayment in full of all the Borrower’s 

liabilities towards the Bank. 

 . شيان المفعول12 

وطه   ا وأحك   امه   ا وتكون ملزم   ة بي    تكون ه   ذه االتف   اقي   ة س                  اري   ة المفعوب ويتم تنفي   ذه   ا بجميع شر

األطراف وخلف  ائهم من ت  اري    خ التوقيع عليه  ا وتظ  ل س                 اري  ة المفعوب لغ  اي  ة الس                 داد ال   ام  ل لجميع 

ض تجاه البنك. مطلوبات   المقير

13. General conditions 

a. The Borrower hereby acknowledges that the Bank’s books and 
accounts shall be the sole evidence of the sum due and payable 
under this Agreement. The Borrower also specifically waives any 
right to challenge the correctness of these records after 15 days 
from the receipt of statements of demand. 
 

b. The Borrower hereby authorizes the Bank to obtain credit 
opinions on them from other banks with whom they bank and also 
authorises the Bank to furnish such report to other banks if called 
for within the banking practice. The Borrower also understands 
and agrees that the Bank would from time to time disclose 
information on the conduct of its accounts to the Central Bank of 
UAE, Al Etihad Credit Bureau or any other credit Bureau. Further, 
borrower agrees that the Bank may obtain such information from 
such credit bureau. 

 
c. The Borrower shall not assign any of its rights and obligations 

under this agreement without the prior written consent of the 
Bank. 

 
d. No course of dealing between the Bank and the Borrower nor any 

delay or omission by the Bank in exercising any right or remedy 
shall be construed as a waiver by the Bank of any such right or 
remedy. 

 
e. Neither this agreement nor any provision hereof may be amended 

or modified except pursuant to an agreement or agreements in 
writing entered into by the Borrower and the Bank. 

 
f. If any transaction under this agreement involves conversion of 

one currency into another, unless otherwise agreed, the Bank 
shall make such conversions at its then prevailing rate of 
exchange for purchasing or selling the relevant currency, as the 
case may be. 

 
g. Unless the context otherwise requires, all references to the Bank 

herein shall mean the Bank and all branches of the Bank within 
or outside the U.A.E. 

 
h. Any provision of this agreement which is prohibited or 

unenforceable in any jurisdiction shall as to such jurisdiction be 

وط العامة13   . الشر

ض بموجبه بأن دفاتر البنك وحس   اباته اي االثبات الوحيد للمبل  المس   تحق  .أ 
يقر المقير

ض ع  وج  ه التح  دي  د عن  والواج  ب ال  دفع بموج  ب ه  ذه االتف  اقي  ة.  مم  ا يتن  ازب المقير
اض ع   حة هذه السجالت بعد   يوم من استالم ال شوفات.  15اي حق باالعير

 
ض بموجب   ه البن   ك ب   الحص               وب ع  .ب  آراء ائتم   امي   ة عن   ه من بنوك أخرى يفوض المقير

ي حاب 
يتعامل معها ويفوض البنك ايض               ا بتقديم ميل هذا التقرير إد البنوك األخرى ف 

ض أيض         ا ويوافق ع  أن  لب منه ذلك ض         من الممارس         ات المرص         فية.  يفهم المقير
ُ
ط

البنك قد يقوم من وقت إد وقت آخر باإلفص        اح وال ش        ف عن معلومات حوب س       ي  
إد مرص               ف دولة االمارات العربية المتحدة المركزي  االتحاد للمعلومات حس                اباته 

ض ع  أمه  االئتمامية أو مكتب معلومات ائتمامية آخر. عالوة ع  ذلك  يوافق المقير
يجوز للبنك الحص     وب ع  ميل هذه المعلومات من ميل مكاتب المعلومات االئتمامية 

 هذه. 
 

ض التن   ازب عن أي م .ت ام   ات   ه بموج   ب ه   ذه االتف   اقي   ة دون ال يجوز للمقير ن حقوق   ه والير 
 الحصوب ع  الموافقة الخطية المسبقة من البنك. 

 

ض وال يفش         اي تأخي  أو اغفاب من جامب  .ث
ال يفش         اي س        ي  تعامل بي   البنك والمقير

ي ممارس       ة اي حق أو س       بيل امتص       اف ع  أمه تنازب من جامب البنك عن ذلك 
البنك ف 

 اف. الحق أو سبيل االمتص
 

ال يجوز القيام بأي تعديل أو تغيي  ع  هذه االتفاقية وال ع  أي حكم من أحكامها إال  .ج
ض والبنك.   بموجب اتفاقية أو اتفاقيات خطية يتم إبرامها والدخوب بها من قبل المقير

 

ي ح  اب م  ام  ت أي مع  امل  ة بموج  ب ه  ذه االتف  اقي  ة تنطوي ع  تحوي  ل عمل  ة إد عمل  ة  .ح
ف 

تفا  ع  خالف ذلك  يقوم البنك بإجراء بميل عمليات التحويل أخرى  ما لم يتم اال 
اء أو بيع العملة ذات الص      لة  حس      ب  ي ذلك الوقت لش      ر

هذه بس      عر الرص      ف الس      ائد ف 
 مقتض  الحاب. 

 

ي هذه االتفاقية اد البنك  .خ
ما لم يتطلب س             يا  النص خالف ذلك  جميع االش             ارات ف 

ي البنك وجميع فروع البنك داخل أو خارج 
 دولة االمارات العربية المتحدة. تعن 



 
 

 
 

ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability 
without invalidating the remaining provisions hereof or affecting 
the validity or enforceability of such provisions in any other 
jurisdiction. 

 
i. All dates and times wherever employed herein shall be construed 

and calculated with reference to Gregorian calendar.  
 

j. In the event of any due date of any of repayments falls on a day 
declared holiday, the due date shall be postponed to the next 
working day and the Borrower shall arrange for repayments on 
the next working day. 

 
k. In the event of default, borrower agrees that the Bank may 

engage any third party collection agency or recovery agent to 
contact the borrower for recoveries. 

 
l. The Bank may refuse to execute any requests, instructions or 

services requested by the Borrower if the Borrower fails to comply 
with the necessary procedures; or if the information or data are 
incorrect or are in violation of the laws, rules, and regulations 
applicable in the United Arab Emirates. 

 
m. In the event the Loan is granted to more than one Borrower, the 

borrowers shall be jointly and severally responsible for the 
payment of all obligations under the Loan. The Bank shall have 
the right, at its absolute discretion, to claim from any of them 
singly or jointly as it deems appropriate. 

 
n. The Borrower agrees that the Bank shall have the absolute right 

to assign or transfer any of its rights under the  Agreement in 
addition to mortgages, guarantees, or any other securities to any 
third party. In the event of sale or transfer by the Bank of a 
borrower’s Loan to a Third Party, the Bank shall inform the 
Borrower in Writing, 60 calendar days in advance of the sale or 
transfer and notify the name of the Third Party unless otherwise 
instructed by the Central Bank. 

 
o. The Bank may make following changes to the Housing Loan 

Agreement including changes to Fees with exception to Article 
(6.g) of this Annexure to the Housing Loan Offer Letter by giving 
60 calendar days’ notice before making the changes:  
(i) Such change is permitted by Consumer protection regulations 

or standards issued by the Central Bank of the UAE. 

(ii) Any action which the borrower is allowed by laws, rules and 

regulations to agree to and is confirmed by express consent. 

ي  .د 
ي ح  اب تع  ارض أي مص أو  حكم من أحك  ام ه  ذه االتف  اقي  ة أو ع  دم ق  ابليت  ه للتنفي  ذ  ف 

ف 
ي حدود ذلك النص أو الحكم  دون ابطاب 

أمام أي جهة قض      ائية  غي  س      اري المفعوب ف 
ك األحكام بقية إبطاب بقية  أحكامها أو التأثي  ع  شيان مفعوب أو قابلية تنفيذ ميل تل

ي آخر. 
ي اي اختصاص قضانر

 ف 
 

ي هذه االتفاقية وتحس    ب بالرجوع  .ذ 
تفش     جميع التواري    خ واألوقات حييما اس    تخدمت ف 

 للتقويم الميالدي. 
 

ي يوم عطلة رس         مية  يتم  .ر 
ي حالة تص         ادف اي تاري    خ اس         تحقا  ألية دفعات س         داد ف 

ف 
ت ب تقديم تاري    خ االس               تحقا  ليوم العمل الس               ابق لذلك اليوم ويقوم ال ض بالير مقير

وط ؟( ي يوم العمل السابق. )سعر السداد المسبق المشر
 لدفع دفعات السداد ف 

 

ض ع  أم  ه يجوز للبن  ك  .ز  ي ح  ال  ة التخلف عن الس                 داد )ح  دث اخالب(  يوافق المقير
ف 

ض  داد تابع لطرف ثالث للتوا   ل مع المقير التعاقد مع أي ومالة تحص  يل أو وكيل اس  ير
داد.   بغرض االسير

 

ي ح  اب يجوز  . 
ض ف  للبن  ك رفض تنفي  ذ أي طلب  ات أو تعليم  ات أو خ  دم  ات يطلبه  ا المقير

ي حاب مامت المعلومات 
ورية؛ أو ف  ي االمتياب لإلجراءات الالزمة والرص      

ض ف  أخفق المقير
ي دول  ة 

أو البي  ام  ات غي                  حيح  ة أو تنته  ك القوامي   والقواع  د واللوائن المعموب به  ا ف 
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 

ي حا .ش
ضون مس ولي   بالتضامن ف 

ض واحد  يكون المقير ب تم منن القرض ألكير من مقير
 لحرية تقديره 

ً
امات بموجب القرض. يحق للبنك  وفقا والتكافل عن س     داد جميع االلير 
 لما يراه مناسب. 

ً
ك وفقا  المطلقة  مطالبة أي منهم بشكل فردي أو مشير

ض ع  أن يكون ل  دى البن  ك الحق المطلق .ص ي التن  ازب عن أو مق  ل أي من  يوافق المقير
ف 

حقوقه بموجب االتفاقية باإلض             افة إد الرهون العقارية أو ال فاالت أو أي ض             مامات 
ض إد طرف  ي حاب قيام البنك ببيع أو تحويل قرض المقير

أخرى إد أي طرف ثالث. ف 
  قب       ل 

ً
ض خطي       ا ي ع  البن       ك إبالغ المقير

يوم تقويمي من البيع أو  60ث       ال       ث  ينبي 
 يل واإلخطار باسم الطرف اليالث ما لم يتطلب المرصف المركزي غي  ذلك. التحو 

 

ات  .ض ي ذلك تغيي 
ي بما ف 

ات التالية ع  اتفاقية القرض الس               كن  يجوز للبنك إجراء التغيي 
ي  - 6ع  الرس      وم باس      تيناء المادة )

خ( من هذا الملحق لخطاب عرض القرض الس      كن 
ات :  يوم تقويمي  60من خالب تقديم اخطار مدته   قبل إجراء التغيي 

ُيسمن بميل هذا التغيي  بموجب لوائن أو معايي  حماية المستهلك الصادرة عن  (1)
 مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

ض بموج  ب القوامي   والقواع  د واللوائن ب  الموافق  ة  (2)
أي إجراء ُيس               من ب  ه للمقير

 عليه وتأكيده بموافقة  يحة. 

14. Warnings: 

a) In case of payment of a loan in full or partial prior to the due 
date the Borrower has to pay Early Settlement / Partial 
Settlement fees to the Bank as mentioned in the Item No. 
(15) of the agreement. 
 

b) If repayments are not made on due dates, the account will go into 
arrears which may affect borrower’s credit rating and limit Borrower’s 
ability to access to financing in the future. 

 
c) The Bank will hold mortgage over the property until the loan is repaid 

in full. 
 

d) If Borrower fail to meet repayment obligations, Borrower may lose 
his/her mortgaged property.  

 
e) In case the sale proceeds of the security or insurance claim 

proceedings in case of destruction of security are not adequate to 
fully settle loan, Borrower will still be liable to repay the amounts 
owed, which in turn can lead to further loss of Borrower’s personal 
assets.  

 

 . التحذيرات : 14 

ي ع   .أ 
ي قبل تاري    خ االس     تحقا   ينبي 

ي حاب س     داد القرض بش     كل مامل أو بش     كل جزنر
ف 

ض دفع رس       وم التس       وية المبكرة / رس       وم التس       وية ا لجزئية إد البنك ع  النحو المقير
ي البند رقم )

 ( من االتفاقية. 15المذكور ف 
 

تب  .ب ي تواري    خ اس               تحق اقه ا  عن ده ا س               وف يير
ي ح اب لم يتم دفع دفع ات الس                داد ف 

ف 
ض ويحد من قدرة  ي للمقير

متأخرات ع  الحس     اب مما قد ي ثر ع  التص     نيف االئتمان 
ي المستقبل. 

ض ع  الحصوب ع  تمويل ف   المقير
 

 فظ البنك برهن ع  العقار لغاية ما يتم سداد القرض بال امل. يحت .ت
 

ض ممتل اته  .ث امات السداد  عندها قد يفقد المقير ي الوفاء بالير 
ض ف  ي حاب اخفق المقير

ف 
 المرهومة. 

 

ي حالة تعرض  .ج
ي حاب عدم كفاية عائدات بيع الض               مان أو إجراءات مطالبة التأمي    ف 

ف 
 عن 

 
ض مس         و  الض        مان لتلف  من أجل تس        وية القرض بال امل  س        وف يظل المقير



 
 

 
 

f) Refinancing Borrower’s loans may take longer to pay off than 
Borrower’s previous loan and may result in paying more in interest. 

 
g) If the Borrower’s income levels deteriorate or if the Borrower declare 

a liability after the loan has been approved, causing Borrower’s debt 
burden to be higher than Borrower’s affordability or regulatory 
threshold, the Bank will not be under any obligations to restructure 
the loan or any other relief pertaining to its facilities. The Borrower 
will continue to remain liable towards repayment obligation as per the 
Housing Loan Agreement.  

 
h) If the Borrower fails to make any payment payable under the 

Agreement or otherwise breach any of its terms and conditions, this 
will be considered as an event of default which allow the Bank to: 

i. Charge default interest as stipulated in the agreement. 

ii. Cancel the Loan and demand full repayment immediately. 

iii. Report the default to the Credit Bureau, Risk Bureau and Credit 
Rating agencies which may affect Borrower’s credit 
score/rating.  

iv. Initiate Legal Proceedings against Borrower and guarantor, if 
any. 

v. Repossess the assets of Borrower and liquidate/sell the same 
through Courts to settle the outstanding amount to the extent of 
sale proceeds  

 
i) The Borrower shall be responsible for: 

i. Keeping all banking correspondence secure for future 
reference 

ii. Verifying the accuracy of any account/ transaction statements 
sent to the Borrower 

iii. Advising the Bank their contact information and identification as 
and when changes occur or to confirm these to the Bank as and 
when requested. Requests for subsequent confirmation of 
information from Bank must be executed in a secure manner. 

 
j) Any other accounts the borrower(s)have with the Bank may be used 

to set off against amounts owed under this agreement 

ي األ   وب 
س  داد المبال  المس  تحقة  االمر الذي بدوره قد ي دي إد مزيد من الخس  ائر ف 

ض.   الشخصية للمقير
 

 أطوب من س               داد القرض الس               ابق قد تس               تغر  إعادة ت .ح
ً
ض وقتا امات المقير مويل إلير 
ض وقد ي دي إد دفع المزيد من الفوائد.   للمقير

ام ما بعد  .خ ض عن الير  ي حاب أعلن المقير
ض أو ف  ي حاب تدهورت مس       تويات دخل المقير

ف 
ض أع  من ق   درة  الموافق    ة ع  القرض  مم    ا ي دي إد أن يكون ع   بء ال   دين للمقير

ض ع    التنظيمي  عن   ده  ا لن يكون البن   ك ملزم المقير
تحم   ل التك   اليف أو الح   د األدن 

امات إلعادة هيكلة القرض أو أي ش        كل من أش        كاب اإلعفاءات أو التخفيض       ات  بأي الير 
 
ً
امه بالسداد وفقا  تجاه الير 

 
ض مس و  األخرى فيما يخص تسهيالته. سوف يظل المقير

 . ي
 التفاقية القرض السكن 

 
ي حاب أخفق المقير  .د 

ي س  داد أي دفعات واجبة الدفع بموجب االتفاقية أو بخالف ف 
ض ف 

وطها وأحكامها  عندها س               وف يتم اعتبار ذلك  ذلك قام بمخالفة وامتهاك أي من شر
 كحدث اخالب يسمن للبنك بما ي ي : 

ي االتفاقية.  .1
 فرض فائدة التخلف عن السداد ع  النحو المنصوص عليه ف 

 ل امل ع  الفور. إلغاء القرض والمطالبة بالسداد ا .2
ي عن التخلف  .3

إبالغ مكتب االئتمان ومكتب المخاطر ووماالت التصنيف االئتمان 
ض.  ي للمقير

 عن السداد مما قد ي ثر ع  الدرجة االئتمامية / التصنيف االئتمان 
ض والضامن  إن وجد.  .4 ي إجراءات قامومية ضد المقير

ة ف   المباشر
ض وتس       ييلها /  .5 بيعها من خالب المحاكم لتس       وية اس       تعادة حيازة أ        وب المقير

 المبل  غي  المسدد إد حد عائدات البيع
 

ض مس وب عن :  .ذ   يكون المقير
ي المستقبل .1

 المحافظة ع  المراسالت البنكية بطريقة آمنة للرجوع إليها ف 
ض .2  التحقق من دقة بيامات أي حساب / معاملة يتم إرسالها إد المقير
ات إبالغ البنك بمعلومات التوا                 ل  .3 الخا                 ة بهم والهوية عند حدوث تغيي 

عليه    ا أو ت    أكي    ده    ا للبن    ك عن    د الطل    ب. يج    ب تنفي    ذ طلب    ات الت    أكي    د الالحق 
 للمعلومات من البنك بطريقة آمنة. 

 

( لدى البنك للمقا           ة مقابل  ض          ي  
ض )المقير يجوز اس          تخدام أي حس          ابات أخرى خا           ة بالمقير

 المبال  المستحقة بموجب هذه االتفاقية

15. Law and submission to jurisdiction. 

a. This agreement shall be subject to the laws of the United Arab 
Emirates and the jurisdiction of the Courts of Dubai.  

b. The borrower here by irrevocably submits to the non-exclusive 
Jurisdiction of the courts of Emirate of Dubai and other courts of 
the United Arab Emirates. 

c. Nothing in this clause shall affect the right of the Bank to serve 
legal process in any other manner permitted by law or limit the 
right of the Bank to bring any action or proceeding against the 
Borrower or its properties in the courts of other jurisdiction. 

 

All the above terms and conditions stipulated in this Annexure are 

expressly acceptable and agreed by me/us. 

ي 15 
 .   القانون  الواجب التطبيق واالخصاص القضائ 

ي  واالختصاص المت  حدة الع  ربية اإلم ارات دولة لقوامي    االتفاقية هذه تخضع .أ 
 القضانر

ي  لمحاكم   .دنف
ي غي  الحرصي  .ب

ض بموجبه بشكل ال رجعة فيه لالختصاص القضانر يخضع المقير
ي والمحاكم األخرى لدولة اإلمارات العربية المتحدة.   لمحاكم إمارة دنف

ة باإلجراءات القامومية  .ت ي المباشر
ي هذا البند ما ي ثر ع  حق البنك ف 

بأي ال يوجد ف 
شكل آخر مسموح بموجب القامون أو يحد من حق البنك برفع اية دعوى أو اجراءات 

ي آخر. 
ض أو ممتل اته لدى المحاكم ذات اختصاص قضانر  قامومية ضد المقير

 

ي هذه االتفاقيةمقبولة بالنسبة دي وقد تمت الموافقة 
وط واألحكام المنصوص عليها ف  جميع الشر

 .  عليها  احة من قب ي

   

 

 

 بنك أم القيوين الوطني ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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