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عىل العميل مراجعة ز
التاماته الحالية والمستقبلية ليتمكن من إبقاء العبء المال الخاص
ر
التعت المال.
بسداد األقساط تحت السيطرة ولزيادة درجة حمايته من
اإلفصاح عن المعلومات (الشخصية ،الوظيفه الحاليه ،المعلومات المالية) واإلقرار بالحالة
ز
الصحية بشكل صحيح ف نموذج (طلب التمويل الخاص ب رتنامج التمويل الشخص) كما
ً
ز
تغيت يطرأ عىل المعلومات مستقبال لدى
البد من تحديث البيانات ف حال حصول أي ر
ز
الوطن أو معلومات الوظيفه .
البنك كالعنوان
ز
اإلفصاح عن المصاريف الشهرية الصحيحة ف نموذج بيان المصاريف األساسيه (حسب
سياسات التمويل المسؤول) لتتم الدراسة االئتمانيه للتمويل من قبل البنك و الن تتناسب
مع احتياجات العميل وا ز
لتاماته المالية.
إطالع البنك عىل خطة التقاعد قبل البدء بإجراءات التمويل ليتم خلق الحلول والبدائل
لك تتناسب مع ظروف العميل.
تعتت من مسؤولية العميل الشخصية
التوقيع عىل عقود التمويل الشخص وملحقاته ر
لذلك البد من قراءة العقود بدقة وفهمها والتأكد من إكتمال البيانات المذكوره وصحتها
ز
االئتمان واستشارته عند الحاجه للتوضيح قبل توقيع
بالعقد ،وطلب رشح المستشار
العقد.
عىل العميل استالم نسخة موقعة من العقد وملحقاته واالحتفاظ بها بعد االنتهاء من
إجراءات التمويل.



عىل العميل اال ز
لتام بالسداد المنتظم وعدم التأخر أو التخلف عن السداد حن ال يوثر ذلك
ً
ز
ز
عىل سجل العميل االئتمان ف رشكة المعلومات االئتمانية "سمه" وانعكاس ذلك مستقبال
عىل السجل اال ز
ئتمان زف حال رغبة العميل بالحصول عىل إحدى المنتجات االئتمانية.
ز
التواصل مع البنك لطلب االستشارة االئتمانية ف حال مواجهة العميل ألي صعوبات مالية
زّ
زف سداد ز
يتسن للبنك تقديم الخيارات الممكنة للعميل بما يتناسب مع
التاماته ،حن
وضعه المال ،دون أن يكون ذلك ملزما للبنك بالتنازل عن أي حق من حقوقه.
ر ز
متعتا ف حال تأخره عن
سيعتت
يتوجب عىل العميل االنتظام وعدم التأخر بالسداد وإال
ر
ز
سداد ثالث أقساط متتاليه أو مرور  90يوم عىل التأخر ف سداد المبال المستحقة،
ز
الغت مسددة بما
وسيحق للبنك ف هذه الحاله اتخاذ اإلجراءات النظامية الستيفاء المبال
ر
اليتعارض مع أنظمة البنك المركزي السعودي .



عىل العميل اال ز
سيعتت ملزم أمام
لتام بإجراءات رشاء المديونية من بنك آخر حيث أنه
ر
ز
البنك بالسداد من تاري خ توقيع العقد ،ولن يتم إيداع المبل المتبق من التمويل ف حسا
العميل ببنك الجزيره بعد رشاء المديونيه إال ر
بالشوط التالية:
عىل العميل تزويد البنك بخطا ( إخالء الطرف) من البنك الخر.
عىل العميل تزويد البنك بخطا (تثبيت الراتب) لدى بنك الجزيرة .
ز
لن يتم إيداع المبل المتبق من المديونيه بحسا العميل ف بنك الجزيرة إال بعد إيداع
أول راتب بحسابه زف البنك .
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ً
مخال ز
بالتاماته وتعهداته أمام البنك بموجب عقد
عىل العميل تجنب الحاالت الن ُيعد بها
ُ
ز
وتعتت األقساط الن لم يحل أجلها حالة وتستحق دفعة واحدة من العميل ف الحاالت
التمويل،
ر
التالية:











5

التغطيه التأمينيه ف
حالة الوفاة او العجز
الكىل

ر ز
ز
التعت ف المدة المتفق عليها
عند إخفاق العميل ف سداد األقساط المستحقة وعدم تصحيح
من البنك.
عند إخالل العميل بالضمانات المقدمه عىل سبيل المثال ال للحرص تحويل الراتب وقام بأي
ترصف او إجراء يؤثر عىل حقوق البنك المتتبه عليه .
إخالل العميل ر
بالشوط أو األحكام الواردة زف وثائق عقد التمويل و عدم تصحيح ذلك .
عند ثبوت عدم صحة أي معلومات أو تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها من العميل
بموجب عقد التمويل .
ز
عىل العميل اإلجابة بشكل صحيح عن أسئلة اإلقرار بالحالة الصحية ف نموذج برنامج
التمويل الشخص وتجنب إخفاء أي حقائق جوهرية تتعلق بوضعه الصح والن من شأنها
ز
غت ملزم
أن تؤثر عىل التغطية التأمينية المطلوبة ،وف حالة ثبوت عكس ذلك فإن البنك ر
بالوفاء بأي مطالبة.
ز
ر
ز
عيي بتقديم كافة المستندات الرسمية الن تثبت واقعة الوفاة
يلتم العميل أو ورثته الش ر
الطبيعية أو اإلعاقة أو العجز الكىل ،وأي مستندات قد يطلبها البنك خالل المدة الزمنية
رز
التأمي.
المحددة من قبل رشكة
ز
يستثن زف التغطية التأمينية حاالت الوفاة أو العجز الناتجة عن :

ً
ً
ز
ً
سواء كان عاقال ،أو مختال عقليا ف ذلك
 تعمد العميل إصابة ذاته ،أو محاولته لالنتحار –الوقت.
 الكوارث الطبيعية.ز
 قرارات المحكمة ،أو السلطة القضائية المختصة بموجب األنظمة السارية ف المملكة العربيةالسعودية.
غت النظامية.
 تعاط الكحول أو المخدرات أوالعقاقت ر
ر
ُ
ز
 االشتاك أو التدريب عىل أي رياضة ،أو منافسة خطرة كاالشتاك ف سباقات الخيل اوسباقات السيارات.
 وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل. كل ماينتج عن األسلحة النووية أو اشعاعاتها ،أو التلوث باإلشعاع من أي وقود أو نفاياتاألجنن أو األعمال
نووية ناجمة عن احتاق وقود نووي ،والحر أو الغزو أو أعمال العدوان
ر
العدوانية أو األعمال شبة الحربية ،وأعمال التخريب واإلرها الن يرتكبها شخص أو أشخاص
يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو عىل صلة بأي منظمة إرهابية.

ز
عت الهاتف
للحصول عىل مزيد من المعلومات واالستشارات نرجو عدم التدد بطلب التواصل مع المستشار االئتمان ببنك الجزيرة ر
ز
المرصف  8002449999أو عن طريق التيد اإللكت ز
ون CreditAdvisor@BAJ.Com.SA
ر

