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املسئولية
الشخصية

·عــى املســتأجر إختيــار املركبــة املناســبة التــي يرغــب بإســتئجارها ومــن ثــم متلكهــا
والتــي تتوافــق مــع دخلــه وإلتزاماتــه.
·عــى املســتأجر اإلفصــاح عــن املصاريــف األساســية الصحيحــة يف منــوذج بيــان
املصاريــف األساســية ( حســب سياســات التمويــل املســئول ) لتتــم الدراســة
اإلئتامنيــه املناســبة للتمويــل مــن قبــل البنــك .
·عــى املســتأجر اإلفصــاح عــن املعلومــات ( الشــخصية  ,الوظيفــة الحاليــة و القــدرة
املاليــة ) بشــكل صحيــح يف منــوذج طلــب التمويــل و تحديــث البيانــات يف حــال
إجــراء أي تغيــر يطــرأ عــى معلوماتــه لــدى البنــك كالعنــوان الوطنــي أو املعلومــات
الوظيفيــة وغريهــا مــن البيانــات وأن تكــون غــر مضللــة.
·عــى املســتأجر اإلجابــة بشــكل صحيــح عــى جميــع األســئلة الــواردة يف منــوذج
طلــب التمويــل.
·عىل املستأجر تقديم املستندات املطلوبة وعليه ضامن صحتها .
·التوقيــع عــى عقــود متويــل املركبــات التأجــري وملحقاتــه تعتــر مســئولية
املســتأجر الشــخصية لذلــك البــد مــن قــراءة العقــود بدقــة وفهمهــا والتأكــد مــن
إكتــال وصحــة البيانــات املذكــوره بالعقــد
·عــى املســتأجر إســتالم نســخة موقعــة مــن العقــد وملحقاتــه واإلحتفــاظ بهــا بعــد
اإلنتهــاء مــن إجــراءات التمويــل.
·يجــب عــى املســتأجر قــراءة التعهــدات واإلقــرارات التــي تعــد ملزمــة وســارية طــوال
مــدة العقــد (ص)11
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التأخر يف
السداد
والتعرث

·عــى املســتأجر اإللتــزام بالســداد بشــكل منتظــم وعــدم التأخــر أو التخلــف عــن
الســداد حتــى ال يتأثــر ســجله اإلئتــاين وينعكــس عليــه ســلباً يف حــال رغبتــه
بالحصــول عــى إحــدى املنتجــات اإلئتامنيــة.
·عــى املســتأجر التواصــل مــع البنــك لطلــب اإلستشــارة اإلئتامنيــة يف حــال واجهتــه
أي صعوبــات يف ســداد إلتزاماتــه تجــاه البنــك لــي يقــدم لــه الخيــارات املتاحــة مبــا
يتناســب مــع وضعــه املــايل  ,مــع إحتفــاظ البنــك بجميــع حقوقــه .
·عــى املســتأجر اإللتــزام بالســداد بشــكل منتظــم و يف حــال عــدم ســداده ثالثــة
أقســاط متتاليــة أو تأخــر يف ســداد خمســة أقســاط متفرقــة ملــدة ( )7أيــام عمــل
وأكــر سـ ُيعد العميــل متعــرا ً وســيحق للمؤجــر البــدء بإتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة مــع
الجهــات القضائيــة املختصــة .
·يف حــال تعــر املســتأجر يحــق للمؤجــر الحجــز أوخصــم مســتحقات نهايــة الخدمــة
فقــط بحكــم قضــايئ.
·يف حــال تعــر املســتأجر يحــق للمؤجــر الحجــز عــى حســابات أو أرصــدة املســتأجر
فقــط بحكــم قضــايئ.
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الوفاة
او
العجز الكيل

·يتعــن عــى املســتأجر اإلجابــة بشــكل صحيــح عــى إقــرار الحالــة الصحيــة يف منــوذج
طلــب التمويــل لــي يحصــل عــى التغطيــة التأمينيــة ( اإلعفــاء ) يف حالــة الوفــاة
أو العجــز الــكيل ال قــدر اللــه .
·يتعــن عــى املســتأجر أو ذويــه مراجعــة البنــك يف حالــة الوفــاة أو العجــز الــكيل ال
قــدر اللــه باملســتندات املطلوبــة واملذكــورة يف (وثيقــة التأمــن) لإلســتفادة مــن
التغطيــة التأمينيــة خــال الفــرة الزمنيــة املحــددة مــن قبــل رشكــة التأمــن
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املصاريف
التى قد
يُلزم بها
العميل
والغري
مسرتده

·يتحمــل املســتأجر جميــع التكاليــف والنفقــات والرســوم والفواتــر التــي تتعلــق
بإنتفاعــه باألصــل املؤجــر .
·يتحمل املستأجر أي ﺮﺿﺍﺋﺐ وﺭﺳﻮﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒلية.
·يتحمــل املســتأجر مصاريــف التقــايض يف حــال تعــره وامتناعــه عــن الســداد
,وتكــون أســتنفذت معــه إجــراءات التحصيــل وصــدر بحقــه حكــم قضــايئ .
·رســوم اإلجــراءت الحكوميــة التــى يتــم دفعهــا مــن قبــل املســتأجر اليحــق لــه مطالبــة
املؤجــر بإســردادها بعــد التوقيــع عــى اســتالم األصــل املؤجــر .
·يلتــزم املســتأجر بالغرامــات واملخالفــات املســتحقة عــى األصــل املؤجــر فــرة
انتفــاع املســتأجر بهــا.
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التأمني

·عــى املســتأجر تجنــب القيــام بــأي عمــل يؤثــر عــى رسيــان أو فعاليــة التغطيــة
التأمينيــة .
·عــى املســتأجر اإلجابــه بشــكل صحيــح عــى أســئلة اإلقــرار بالحالــة الصحيــة يف
منــوذج طلــب التمويــل ليتمكــن مــن اإلســتفادة مــن التغطيــة التأمينيــة.
·يتحمــل املســتأجر نســبة التحمــل التــي تُحملهــا رشكــة التأمــن عــى املؤجــر وذلــك
يف حــال عــدم كفايــة مبلــغ التعويــض إذا كان املســتأجر املتســبب بالتلــف .
·اليحــق للمســتأجر التنــازل عــن نســبة الخطــأ (يف حــال الحــوادث املتســبب فيهــا
الغــر).
·عــى املســتأجر اإللتــزام مبوقــع الحــادث وعــدم مغادرتــه وانتظــار وصــول الجهــة
املختصــة.
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السداد
املبكر

·عــى املســتأجر التقــدم بطلــب التملــك املبكــر خــال مــدة ال تتجــاوز ( )10أيــام
عمــل قبــل حلــول تاريــخ ســداد دفعــة اإليجــار تجنبــا إللغــاء طلــب الســداد .
·عــى العميــل دفــع قيمــة التملــك املبكــر خــال( )7أيــام عمــل مــن تاريــخ إعالمــه
مببلــغ التملــك املبكــر.
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الضامنات

·عــى املســتأجر املحافظــة عــى إســتمرار ورسيــان جميــع الضامنــات املقدمــة
للمؤجــر وعــدم القيــام مبــا يلغــي قيمــة الضامنــات املقدمــة أو يؤثــر عــى حقــوق
املؤجــر املرتتبــة عليهــا .
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الصيانة

·الصيانــة التشــغيلية مســئولية املســتأجر ,لذلــك عليــه اإللتــزام باملحافظــة عــى
ســامة األصــل املؤجــر .
·يحــق للمؤجــر مطالبــة املســتأجر بالتعويــض عــن أي رضر جوهــري يلحــق باألصــل
املؤجــر نتيجــة تقصــر املســتأجر يف أعــال الصيانــة طــوال مــدة العقــد.
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اإلخالل
وفسخ
العقد

·عــى املســتأجر تجنــب الحــاالت التــي يحــق للمؤجــر فيهــا فســخ عقــد التمويــل وتلــزم
العميــل بالدفعــات اإليجاريــة املســتحقة حتــى تاريــخ فســخ العقــد ألي مــن الحــاالت
املوجبــة للفســخ وهــي :
·إخفــاق املســتأجر يف ســداد األقســاط املســتحقة و عــدم تصحيــح التعــر يف
املــدة املتفــق عليهــا مــن قبــل املؤجــر
·إخــال املســتأجر بالــروط و األحــكام الــواردة يف وثائــق عقــد التمويــل و عــدم
تصحيــح ذلــك.
·إخــال املســتأجر بصحــة أي معلومــات أو تعهــدات أو اقــرارات أو ضامنــات قــام
بتقدميهــا مبوجــب عقــد التمويــل .
·يف حــال اإلخــال بــكل ماســبق يحــق للمؤجــر اســتيفاء حقوقــه عــن طريــق أي ـاً مــن
الضامنــات يف عقــد التمويــل أو فســخ العقــد ومطالبــة املســتأجر بإعــادة األصــل
املؤجــر .
·يلتــزم العميــل بتكلفــة اســرداد قيمــة األصــل املؤجــر (مــن فســخ العقــد إىل
اســتعادة األصــل املؤجــر) حســب هــذه املعادلــة (قيمــة آخــر دفعــة إجاريــة /عــدد أيــام
الشــهر الــذي تــم فيــه فســخ العقــد  xعــدد أيــام التأخــر = قيمــة األجــرة.

10

إستالم
األصل
املؤجر

·عــى املســتأجر إســتالم األصــل املؤجــر قبــل التوقيــع عــى شــهادة قبــول األصــل
املؤجــر .
·عــى املســتأجر معاينــة األصــل املؤجــر قبــل التوقيــع عــى شــهادة قبــول األصــل
املؤجــر معاينــة تامــة غــر قابلــة للجهالــة.
·عــى املســتأجر إســتالم األصــل املؤجــر يف مــدة أقصاهــا ( )10أيــام عمــل مــن
تاريــخ إبــاغ املؤجــر للمســتأجر باإلســتالم إلحتســاب املؤجــر الدفعــات اإليجاريــة ,
ســوا ًء اســتلم املســتأجر أم مل يســتلم.
·يلتــزم املســتأجر بإعــادة األصــل املؤجــر إىل مــاكان عليــه قبــل أي تعديــات إن وجدت
يف حــال عــدم رغبتــه بتملــك األصــل املؤجــر .
·عــى املســتأجر إبــاغ املؤجــر خــال مــدة ال تتجــاوز ( )5أيــام عمــل عنــد حــدوث تلــف
باألصــل املؤجــر يحــول دون اإلنتفــاع بــه بشــكل كيل .

للحصول عىل مزيد من املعلومات واالستشارات بخصوص مخاطر التمويل التأجريي والخدمات التابعة نرجو عدم الرتدد
بالتواصل مع بنك الجزيرة عرب الهاتف  8002449999أو عن طريق الربيد االلكرتوين autolease@bankaljazira.com
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