
 
 

 
 

PERSONAL LOAN TERMS AND CONDITIONS شروط وأحكام القرض الشخصي 

Article (1)  Right to a “Cooling-Off Period” ) فترة اإللغاء"الحق في   )1مادة" 

The Borrower is eligible for a Cooling-off period of 5 business days from 
the date of signing the Loan agreement. By the 6th business day, the 
Borrower must inform National Bank of Umm Al Qaiwain psc 
(hereinafter referred to as “the Bank”) whether he/she will avail the loan 
or reject or negotiate an amendment to the Loan Agreement otherwise 
the 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 a processing fee as per the 
loan agreement. The Borrower has option to waive the Cooling-off 
Period by signing a written waiver containing a consent to avail the 
finance immediately. 

, أی�����ام عم�����ل م�����ن ت�����اریخ التوقی�����ع عل�����ى اتفاقی�����ة الق�����رض 5یح�����ق للمقت�����رض خ�����الل  
، یج�������ب عل�������ى المقت�������رض إب�������الغ بن�������ك أم القی�������وین بحل�������ول ی�������وم العم�������ل الس�������ادس

ف�������ي ح�������ال م�������ا ق�������رر ») البن�������ك«ال�������وطني ش.م.ع (المش�������ار إلی�������ھ فیم�������ا یل�������ي ب�������ـ 
اتفاقی������ة  ف������أنتع������دیل اتفاقی������ة الق������رض وإال و اإلس������تفادة م������ن الق������رض أو االنس������حاب أ

ا لش������روطھا وأحكامھ������ا. إذا ق������رر المقت������رض ع������دم وفق������اً الق������رض س������تكون س������اریة 
المض������ي ق������دًما ف������ي الق������رض خ������الل فت������رة اإللغ������اء، س������یقوم البن������ك بف������رض رس������وم 

ً إج�����راءات و التفاقی�����ة الق�����رض. یح�����ق للمقت�����رض التن�����ازل ع�����ن فت�����رة اإللغ�����اء م�����ن  فق�����ا
خط�����ي یتض�����من الموافق�����ة عل�����ى االس�����تفادة م�����ن الق�����رض  خ�����الل التوقی�����ع عل�����ى تن�����ازل

 على الفور.

Article (2)  Securities and Documentation ) المستندات والضمانات  )2مادة 

The Borrower commits and undertakes to provide the Bank:  

a) A letter from the Borrower’s employer pursuant to which the 
employer undertakes to transfer the Borrower’s monthly salary and 
the end of service benefits to the account specified by the Bank 
throughout the Loan period.  

b) Several and joint guarantee as per the Bank’s standard format.  

 : یلتزم المقترض ویتعھد بتزوید البنك بما یلي

یتعھد بموجبھ صاحب العمل بتحویل راتب المقترض العمل خطاب من صاحب  )أ
 طوال فترة القرض.  الشھري واستحقاقات نھایة خدمتھ إلى الحساب الذي یحدده البنك

  .كفالة تضامنیة وانفرادیة وفق الصیغة المعتمدة لدى البنك )ب

Article (3)  Disbursement of the Loan ) القرضصرف   )3المادة 

The Loan amount shall be disbursed by crediting to the account of 
borrower with the Bank within 10 business days from date of borrower 
submitting all required documents, signed Loan agreement, and fulfilling 
the agreed terms and conditions as advised by the Bank. In case of any 
delay caused by the Bank, the Borrower reserves the right to cancel the 
Loan Agreement without cost or penalty before disbursing the loan 
amount.  

یُص�����رف مبل�����غ الق�����رض ع�����ن طری�����ق اإلی�����داع ف�����ي حس�����اب المقت�����رض ل�����دى البن�����ك 
، جمی�����ع المس�����تندات المطلوب�����ة م�����ل م�����ن ت�����اریخ تق�����دیم المقت�����رض أی�����ام ع 10خ�����الل 

واتفاقی������ة الق������رض موقع������ة حس������ب األص������ول، واس������تیفاء الش������روط واألحك������ام المتف������ق 
علیھ�����ا عل�����ى النح�����و ال�����ذي یق�����رره البن�����ك.   ف�����ي حال�����ة أي ت�����أخیر م�����ن جان�����ب البن�����ك، 

إلغ������اء اتفاقی������ة الق������رض دون ف������رض أي تكلف������ة أو  ب������الحق ف������ي یح������تفظ المقت������رض 
 بل صرف مبلغ القرض .غرامة ق

Article (4)  Interests, Commissions, and Fees ) الفوائد والعموالت والرسوم  )4المادة 

a) Interest shall be calculated on the daily balance of the drawn and 
unpaid amounts of the Loan excluding interest accrued and fees from 
the date of withdrawal based on actual number of days lapsed and a 
365-day year, to be added to the Loan balance and paid with the 
monthly instalments. 

b) The Bank may increase the rate of interest on the loan after issuing a 
30 calendar days’ notice period to the borrower. 

c) The Borrower hereby agrees to pay any applicable Value Added 
Tax. 

یتم احتساب الفائدة على الرصید الیومي بالمبالغ المسحوبة وغیر المسددة من القرض  )أ
باس��تثناء الفائدة المس��تحقة والرس��وم من تاریخ الس��حب على أس��اس العدد الفعلي لألیام 

یوًما، والتي تض���اف إلى رص���ید القرض وتدفع مع  365المنقض���یة والس���نة التي تبلغ 
 األقساط الشھریة.

یوًما تقویمیًا 30یجوز للبنك زیادة س���عر الفائدة على القرض بعد إص���دار إش���عار مدتھ )ب
 إلى المقترض.

 ) مطبقة.VATیوافق المقترض بموجبھ على دفع أي ضریبة قیمة مضافة ( )ت

d) The Borrower should transfer his/her monthly salary and any other 
source of income to his/her account with the Bank. The Borrower 
herby authorises the Bank to debit the monthly instalment, interest 
and other charges to his/her account with the Bank as per applicable 
Bank’s policy and procedures until the loan is fully repaid, the 
Borrower undertakes to maintain sufficient credit balance in the 
account specified by the Bank to meet the repayment of such 
instalments and the interest/charges.  

e) In the event of the Bank agreeing to postpone any instalment(s) 
during the period of the loan agreement, the Borrower agrees that the 
period of the loan will be automatically extended and undertake to 

یج������ب عل������ى المقت������رض تحوی������ل راتب������ھ الش������ھري وأي مص������در دخ������ل آخ������ر  )ث
إل��������ى حس��������ابھ ل��������دى البن��������ك. یف��������ّوض المقت��������رض البن��������ك بخص��������م القس��������ط 

ً دى البن�������ك والش�������ھري والفوائ�������د والرس�������وم األخ�������رى م�������ن حس�������ابھ ل�������  فق�������ا
ل�����دى البن�����ك حت�����ى الس�����داد الت�����ام للق�����رض ، یتعھ�����د لإلج�����راءات المعم�����ول بھ�����ا 

حتف�������اظ برص�������ید دائ�������ن ك�������اٍف ف�������ي الحس�������اب ال�������ذي یح�������دده المقت�������رض باال
 البنك من أجل الوفاء بسداد األقساط والفوائد/ الرسوم.

 
ف������ي حال�������ة موافق������ة البن�������ك عل������ى تأجی�������ل أي قس������ط (أقس�������اط) خ������الل م�������دة  )ج

س�������ریان ھ�������ذه االتفاقی�������ة، یواف�������ق المقت�������رض عل�������ى تمدی�������د فت�������رة الق�������رض 
ً ائتلق ویتعھ������د ب������دفع فائ������دة ع������ن ش������ھر (أش������ھر) التأجی������ل بالس������عر المتف������ق  ی������ا

 علیھ عن المبلغ المستحق.



 
 

 
 

pay interest for the month(s) of postponement at the agreed rate on 
the outstanding amount. 

Article (5)  Events of Default ) حالة اإلخالل  )5المادة 

a) The following constitutes the events of default by Borrower:  
i. the failure of the Borrower to make payment of any amounts, 

whether principal, interest or otherwise, under the loan 
agreement or pursuant to any other borrowing relationship with 
the Bank on the due date therefore; or  

ii. the death or mental incapacity of the Borrower; or   
iii. a Court or Central Bank attachment is ordered on any of the 

Borrower's accounts with the Bank, whether held solely or jointly 
with others; or  

iv. the imprisonment of the Borrower; or  
v. the Borrower applies for Bankruptcy or Bankruptcy proceedings 

are initiated against him; or  
vi. discontinuation of employment by the   Borrower; or  

vii. any legal action by Borrower against the Bank, and / or by Bank 
against the Borrower; or  

viii. a material adverse change has occurred or is likely to occur in the 
Borrower’s financial position or business which is likely in the 
Bank's sole opinion to adversely affect the willingness or 
inability of the Borrower to comply with his obligations under 
the facility. 

b) In the event of default: 
i. The entire outstanding will fall due for repayment immediately.  

ii. The Bank will apply 2% additional interest over the contracted 
rate  

iii. The Bank can take necessary recovery action for recovery of 
entire outstanding including litigation. Litigation fees and 
Advocate Fees will be recovered from the Borrower.     

c) In the event of default in the payment, 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. The 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. 

 إخالل من قبل المقترض:  ةیعتبر أي مما یلي حال. )أ
إخف���اق المقت���رض ف���ي س���داد أي مب���الغ، س���واء ك���ان أص���ل الق���رض أو الفائ���دة  .1

أو غی�����ر ذل�����ك، بموج�����ب اتفاقی�����ة الق�����رض أو بموج�����ب أي عالق�����ة اقت�����راض 
 أخرى مع البنك في تاریخ االستحقاق؛ أو 

  وفاة المقترض أو عجزه العقلي ؛ أو  .2
ص���دور أم���ر قض���ائي أو أي تعلیم���ات م���ن المص���رف المرك���زي ب���الحجز عل���ى  .3

حس��ابات المقت��رض ل��دى البن��ك، س��واء ك��ان مح��تفظ بھ��ا بش��كل ف��ردي أي م��ن 
 أو باالشتراك مع آخرین؛ أو 

 سجن المقترض؛ أو  .4
 تقدم المقترض بطلب إفالس أو رفع دعاوى قضائیة ضده باإلفالس؛ أو  .5
 ؛ أو توقف المقترض عن العمل  .6
أي إج���راء ق���انوني م���ن قب���ل المقت���رض ض���د البن���ك و/أو م���ن قب���ل البن���ك ض���د  .7

 ض؛ أو المقتر
ح���دوث أي تغیی���ر ج���وھري أو م���ن المحتم���ل أن یح���دث ف���ي المرك���ز الم���الي  .8

ً  للمقت����رض أو نش����اطھ التج����اري وال����ذي م����ن المحتم����ل و البن����ك تق����دیر ل فق����ا
 المطلق أن یؤثر سلبًا على قدرة المقترض بااللتزام بشروط القرض.

  في حالة التخلف عن السداد: )ب
 یكون المبلغ المستحق واجب السداد بالكامل على الفور.  .1
 ٪ على السعر المتعاقد علیھ؛ و 2یطبق البنك فائدة إضافیة بنسبة  .2
یمك�����ن للبن�����ك اتخ�����اذ إج�����راءات االس�����ترداد الالزم�����ة الس�����ترداد كام�����ل المبل�����غ  .3

المس��تحق بم��ا ف���ي ذل��ك التقاض��ي. ی���تم اس��ترداد رس��وم التقاض���ي ورس��وم المحام���اة 
     من المقترض.

ف������ي حال������ة التخل������ف ع������ن الس������داد، یح������ق للبن������ك تعی������ین مح������امین ووك������الء ) )ت
تحص���������یل (داخ���������ل اإلم���������ارات العربی���������ة المتح���������دة أو خارجھ���������ا) لمتابع���������ة 
وتحص������یل أي مب�������الغ مس������تحقة للبن�������ك م������ن المقت�������رض. یف������وض المقت�������رض 

ً البن������ك تفوی ً  نھض������ا وغی������ر مش������روط بتزوی������د ھ������ؤالء المح������امین ووك������الء  ائی������ا
 بالتزام��������اتمس��������تندات ض��������روریة تتعل��������ق  التحص��������یل ب��������أي معلوم��������ات أو

المقت����������رض أو أي حس����������ابات للمقت����������رض ل����������دى البن����������ك. یح����������ق لھ����������ؤالء 
المح�������امین ووك�������الء التحص�������یل المعین�������ین م�������ن قب�������ل البن�������ك اتخ�������اذ  كاف�������ة 

المناس�����بة نیاب�����ة ع�����ن البن�����ك لغ�����رض تنفی�����ذ مھم�����تھم الت�����ي تش�����مل  تاإلج�����راء
 تصال بالمقترض.اإل

Article (6)  General Provisions ) أحكام عامة  )6المادة 

a) The Borrower hereby acknowledges and concedes that the Bank’s 
accounts shall be conclusive evidence of the sum due or which the 
Borrower is bound to pay in respect of the loan. 

b) 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. 

c) Borrower hereby authorize the Bank to furnish information relating 
to their account and also collect such information from statutory 
authorities, Central Bank, other Banks and Credit Bureaus in the 
normal course of banking business. 

ً قاطیق�����ر المقت�����رض أن حس�����ابات البن�����ك تع�����د دل�����یالً  )أ عل�����ى المبل�����غ المس�����تحق  ع�����ا
 أو المبلغ الذي یلتزم المقترض بسداده فیما یتعلق بالقرض.

 

م����نح الق����رض ألكث����ر  م����ن مقت����رض، س����یكون المقترض����ین مس����ؤولین  ف����ي حال����ة )ب
بالتض���امن واإلنف���راد ع���ن جمی���ع االلتزم���ات الناش���ئة بموج���ب اتفاقی���ة الق���رض بم���ا 

س����داد االقس����اط.  یح����ق للبن����ك وفق����اً لس����لطتھ التقدیری����ة المطلق����ة مطالب����ة  ف����ى ذل����ك 
 المقترض والكفیل بشكل منفرد أو مشترك وفق مایراه مناسباً. 

 
یف���وض المقت���رض البن���ك بتق���دیم المعلوم���ات ذات الص���لة بحس���ابھ وك���ذلك جم���ع ھ���ذه   )ت

المعلوم���ات م���ن الس���لطات القانونی���ة والبن���ك المرك���زي والبن���وك األخ���رى ومكات���ب 
 االئتمان في سیاق األعمال المصرفیة العادیة.



 
 

 
 

d) The Bank may make following changes to the Loan Agreement 
including changes to Fees with exception to Article (4) (b) of this 
Terms and Conditions 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 required by laws and regulations. 

e) Until complete settlement of all amounts due to the Bank, the Bank 
will have a general mortgage and a general preferential lien upon all 
and any of the Borrower's monies, goods, negotiable 
instruments/shares, precious metals, whether coined or not, property 
rights and any other assets at any time coming into Bank's 
possession, custody or power of the Bank's branches in this country 
or elsewhere in respect of and as security for monies and liabilities 
which now are or at any time hereafter may be due or owing by the 
Borrower to the Bank or any of its branches or for which the 
Borrower may be or become liable to the Bank or any of its branches 
in any manner whatsoever. The Bank is entitled to consider that all 
accounts opened in the Borrower's name with it including any 
accounts in foreign currency constitute a single combined account, 
all debit and credit balances offsetting each other. 

f) The Borrower agrees that the bank may at any time and without 
notice combine and / or combine and / or consolidate all or any of  
the Borrower’s’ accounts and sums of money with the Bank or with 
any of its branches with any liabilities to the Bank and set-off or 
transfer any amounts standing to the credit of any one or more such 
accounts and sums of money in or towards satisfaction of any of his 
/ their liabilities to the Bank in relation to the loan. 

ت على یجوز للبنك إجراء التغییرات التالیة على اتفاقیة القرض بما في ذلك التغییرا )ث
) (ب) من ھذه الشروط واألحكام من خالل تقدیم إشعار مدتھ 4باستثناء المادة (الرسوم 

 یوًما تقویمیًا قبل إجراء التغییرات: 60
أي تغییر مسموح بھ بموجب لوائح حمایة المستھلك أو المعاییر الصادرة عن  .1

 المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة
 لقوانین واللوائح.أي إجراء تسمح بھ ا .2

حت���ى ت���تم التس���ویة الكامل���ة لجمی���ع المب���الغ المس���تحقة للبن���ك، یك���ون للبن���ك رھ���ن ع���ام  )ج
وامتی����از تفض����یلي ع����ام عل����ى جمی����ع أو أي م����ن أم����وال المقت����رض وس����لعھ وأدوات����ھ 
القابل���ة للت���داول ومعادن���ھ الثمین���ة، س���واء كان���ت مص���نعة أم ال، وحق���وق الملكی���ة وأي 

البن��ك أو عھدت��ھ أو تح���ت س��لطتھ ف���ي ف��روع البن���ك أص��ول أخ��رى تك���ون ف��ي ح���وزة 
ف����ي الدول����ة أو ف����ي أي دول����ة أخ����رى فیم����ا یتعل����ق ب����األموال وااللتزام����ات الت����ي ق����د 

ً تك���ون حال أو ف���ي أي وق���ت الح���ق مس���تحقة أو متوجب���ة األداء م���ن قب���ل المقت���رض  ی���ا
للبن����ك أو أي م����ن فروع����ھ أو الت����ي ق����د یك����ون المقت����رض مس����ؤوالً عنھ����ا أو یص����بح 
مس���ؤوالً عنھ���ا تج���اه البن���ك أو أي م���ن فروع���ھ ب���أي ش���كل م���ن األش���كال. یح���ق للبن���ك 

أي  س����م المقت����رض لدی����ھ بم����ا ف����ي ذل����كإأن یعتب����ر أن جمی����ع الحس����ابات المفتوح����ة ب
حس����ابات بالعمل����ة األجنبی����ة تش����كل حس����ابًا واح����دًا مش����ترًكا، وأن جمی����ع األرص����دة 

 المدینة والدائنة تعّوض بعضھا بعضا.
یواف�����ق المقت�����رض عل�����ى أن�����ھ یج�����وز للبن�����ك ف�����ي أي وق�����ت ودون س�����ابق إن�����ذار  )ح

دم���������ج و/أو جم���������ع و/أو توحی���������د جمی���������ع أو أي م���������ن حس���������ابات المقت���������رض 
ص������ة أو تحوی�������ل أي مب������الغ موج�������ودة والمب������الغ المالی������ة الموج�������ودة فیھ������ا  ومقا

ف�����ي حس�����اب واح�����د أو أكث�����ر م�����ن تل�����ك الحس�����ابات للوف�����اء ب�����أي م�����ن التزام�����ات 
 المقترض تجاه البنك فیما یتعلق بالقرض.

Article (7)  Life Insurance ) ةلحیاالتأمین على ا  )7المادة 

The Borrower will arrange to provide Life Insurance for the loan amount 
for the entire loan tenor in which the Bank is named loss payee. 

 

یجب على المقترض تقدیم وثیقة تأمین على الحیاة بمبلغ القرض لكامل مدة القرض التي 
 یُطلق على البنك فیھا اسم المستفید من الخسارة.

Article (8)  Governing Law ) واجب التطبیق  القانون  )8المادة  

This Terms and Conditions are governed by the federal laws of the United 
Arab Emirates and shall have exclusive jurisdiction to the Dubai Courts. 

 

ش�������روط واألحك�������ام للق������وانین االتحادی�������ة لدول�������ة اإلم�������ارات العربی�������ة ھ�������ذه التخض������ع 
 الحصري لمحاكم دبي.ختصاص القضائي المتحدة واإل

 

بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بنك أم القیوین الوطني ش.م.ع. ھو  

National Bank of Umm Al Qaiwain P.S.C, Licensed by Central Bank of the UAE 


