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اختيار العقار المناسب و الذي يلب إحتياجات العميل ويتوافق مع دخله وإ ز
لتاماته من
ي
مسؤولية العميل .
ز
عىل العميل االفصاح عن المصاريف الشهريه الصحيحه يف نموذج بيان المصاريف االساسيه
( وفق مبادئ التمويل المسئول لألفراد ) لتتم الدراسة االئتمانيه للتمويل من قبل البنك و
الب تتناسب مع احتياجات العميل ز
وإلتاماته الماليه.
االفصاح عن المعلومات ( الشخصية  ,الوظيفه الحاليه  ,القدرة المالية ) بشكل صحيح
ز
تغيت يطرأ عىل
بنموذج طلب التمويل العقاري ,كما البد من تحديث البيانات يف حال إجراء أى ر
ز
وغته .
المعلومات لدى البنك كالعنوان
الوطب او معلومات الوظيفه ر
ي
ز
االجابه بشكل صحيح عن أسئلة اإلقرار بالحاله الصحيه يف نموذج طلب التمويل .
لك
إطالع البنك بخطة التقاعد قبل البدء بإجراءات التمويل ليتم خلق الحلول والبدائل ي
تتناسب مع ظروف العميل.
ر
عىل العميل إستالم نسخه من شوط و أحكام عقد التمويل وقرائتها وطلب اإلستشارة عند
الرغبه قبل البدء ز يف إجراءات التمويل .
تقديم المستندات المطلوبه ( الدخل  ,الوظيفه والعقار) و صحتها تكون تحت مسؤولية
العميل .
تثميز
عىل العميل التأكد من سالمة العقار وخلوه من العيوب الهندسيه واإلنشائيه حيث أن ر
السوف للعقار و ال يضمن الجودة الهندسية.
البنك للعقار يعتمد عىل السعر
ي
عىل العميل التأكد من إستالم عرض التمويل العقاري و مراجعته والتواصل مع المستشار
ُ
ز
ز
اإلئتمان بالبنك يف فتة اإلنتظار الخمسة أيام عمل من إستالمه للعرض وعدم القيام بأي
ي
ترصف بخصوص العقار خالل فتة اإلنتظار مثل  :تقديم دفعة مقدمة أو عربون .
التوقيع عىل عقود التمويل العقاري وملحقاتها تعتتمن مسؤولية العميل الشخصية لذلك
البد من قراءة العقود بدقة وفهمها والتأكد من إكتمال وصحة البيانات المذكوره بالعقد
ز
االئتمان عند الحاجه للتوضيح قبل توقيع العقد .
وطلب رشح و إستشارة من المستشار
ي
عىل العميل إستالم نسخه موقعة من العقد وملحقاته واالحتفاظ بها بعد اإلنتهاء من
إجراءات التمويل .
عىل العميل اإل ز
لتام بالسداد بشكل منتظم وعدم التأخر او التخلف عن السداد حب ال وورر
ز
ز
ئتمان الخاص بالعميل يف رشكة المعلومات االئتمانية " سمه"
ذلك عىل السجل اإل
ي
ً
ز ز
ئتمان يف حال رغبة العميل بالحصول عىل إحدى
اإل
السجل
عىل
وسينعكس مستقبال
ي
المنتجات االئتمانية.
ز
التواصل مع البنك لطلب اإلستشارة اإلئتمانية يف حال واجهة العميل صعوبات ماليه بسداد
ز
الب يمكن ان وتيحها للعميل بما وتناسب مع
لك يقدم البنك الخيارات ي
التاماته تجاه البنك ي
المال  ,دون ان يكون ذلك ملزما للبنك بالتنازل عن أي حق من حقوقه .
وضعه
ي
ز
ز
االلتام بالسداد بشكل منتظم حيث انه يف حال عدم سداد رالرة اقساط متتالية
عىل العميل
ر ً
ز
ُ
او التأخر يف سداد خمسة اقساط متفرقه سيعد العميل متعتا وسيحق للبنك البدأ بإتخاذ
اإلجراءات النظاميه مع الجهات القضائيه المختصه .
ز
رز
وتعي عىل العميل المصداقية باإلجابة الصحيحه عن أسئلة اإلقرار بالحالة الصحية يف
ز
لك يحصل عىل التغطية التأمينية ( اإلعفاء ) يف حالة الوفاة أو
نموذج طلب التمويل العقاري ي
الكىل ال قدر هللا .
العجز ي
ز
رز
الكىل ال قدر هللا
وتعي عىل العميل أو ذويه مراجعة ز البنك يف حالة الوفاة أو العجز ي
ز
افىل ) لإلستفادة من التغطية
بالمستندات المطلوبة والمذكوره يف (وريقة ر
تأمي الحياة التك ي
ر
ز
التأمي .
التأمينية خالل الفته الزمنية المحددة من قبل شكة
ر

الب تحملها بناء عىل عقد التمويل إال
ال يحق للبنك مطالبة العميل بدفع أي مبالغ تزيد عن المبالغ ي
بالحاالت التالية :
ُ
المصاريف ى
الت قد يلزم
والغي
بها العميل
ر

ى
مسيده


4



5

التأمي
ر



عىل العميل اإلطالع وإستالم و ز
اإللتام ر
التأمي ( وريقة ر ز
رز
التكافىل ) و
تأمي الحياة
بشوط ورائق
ي
تأمي ز
( وريقة ر ز
أضار الممتلكات ) واالحتفاظ بها .
وتوجب عىل العميل عدم القيام بأي عمل وؤرر عىل شيان أو فعالة التغطية التأمينية .



عىل العميل التأكد من خلو العقار من أي عيوب إنشائية أو هندسيه و ذلك باإلستشارة
الشخصية او التعاقد مع رشكة هندسية والتحقق من الضمانات عىل األساسات والهياكل
ز
ز
لتالف وقوع أي
والتمديدات الداخليه من البائع إن وجدت قبل البدء يف إجراءات التمويل
ي
كىل عىل العقار وتجنب تكاليف الصيانه المستقبليه .
عيوب تؤرر بشكل
ي
جزن أو ي
عىل العميل المحافظه عىل إستمرار وشيان جميع الضمانات المقدمه للبنك وعدم القيام بما
ونقص من قيمة الضمانات المقدمه أو وؤرر عىل حقوق البنك المتتبه عليها .
ر
ز
التعت و لتجنب التنفيذ من قبل البنك عىل
اإللتام بالسداد المنتظم لتجنب
عىل العميل
الضمانات المقدمه من العميل .
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العيوب اإلنشائية
للعقار

7

الضمانات

8

اإلخالل و فسخ العقد

ز
يف حال تم فرض ضرائب أو جباوات أو رسوم قد تفرض علﻰ العقار مستقبال ،بما فﻲ ذلك
ضروبة القيمة المضافة .
زف حال إمتنع العميل عن السداد وتم إعتباره ُم ر
تعت واستنفذت إجراءات التحصيل سيتم
ي
ز
التقاض بعد صدور الحكم
مصاريف
العميل
وسيتحمل
القضان
ار
ر
للق
العميل
تحويل
ي
ي
القضان .
ي
رسوم التقييم للتمويل العقاري الب وتم دفعها من قبل العميل اليحق للعميل مطالبة البنك
بإستدادها من بعد البدء ز يف إجراءات مرحلة التقييم .




وه :
الب يحق للبنك منفردا فسخ عقد التمويل ي
عىل العميل تجنب الحاالت ي




ر ز
ز
التعت يف المدة المتفق عليها
عند إخفاق العميل يف سداد األقساط المستحقة و عدم تصحيح
من البنك.
ز
ر
إخالل العميل بالشوط أو األحكام الواردة يف ورائق عقد التمويل و عدم تصحيح ذلك .
عند ربوت عدم صحة أي معلومات أو تعهدات أو اقرارات أو ضمانات تم تقديمها من العميل
بموجب عقد التمويل .

للحصول عىل مزيد من المعلومات واإلستشارات بخصوص مخاطر منتج التمويل العقاري نرجو عدم التدد بطلب التواصل مع المستشار
ز
ز
اإل ز
ون CreditAdvisor@BAJ.Com.SA
ئتمان ببنك الجزيرة عت الهاتف
المرصف  8002449999أو عن طريق التيد اإللكت ي
ي
ي

إدارة التوعية والتثقيف  -تجربة وحماية العميل

