
 
 

 

 

 

 المخاطر المتعلقه بالتمويل الشخص  

 

 التسلسل
مخاطر التمويل 

 الشخص  
 االجراء االزم اتباعة

 المسؤولية الشخصية 1

 
 اماته الحالي عىل ز لخاص ا بقاء العبء المال  إليتمكن من  ةالمستقبليو  ةالعميل مراجعة الت 

. بسداد األ  المال 
 قساط تحت السيطرة ولزيادة درجة حمايته من التعتر

 الحالة قرار ب( واإليةالمعلومات المال ،يفه الحاليهالوظ ،فصاح عن المعلومات )الشخصيةاإل
  نموذجالصحية بشكل صحيح  
ز
نامج التمويل الشخص  طلب التمويل الخاص ب) ف كما   (تر

  حال البد من تحديث البيان
ز
 لدى  يأحصول ات ف

ً
تغيتر يطرأ عىل المعلومات مستقبال

   البنك كالعنوان
 و معلومات الوظيفه . أالوطنز

 نموذج  بيان المصار  ةالصحيح ةفصاح عن المصاريف الشهرياإل  
ز
ب ساسيه )حسف األ يف

  تتم الدراسة االئتمانيه للتمويل لسياسات التمويل المسؤول( 
تتناسب  من قبل البنك و الن 

اماته المالياات العميل و مع احتياج ز  . ةلت 
  خطة التقاعد قبل البدء بإجراءات التمويل ليتم خلق الحلول والبدائل عىل إطالع البنك

 . لك  تتناسب مع ظروف العميل
 ة من مسؤولية العميل الشخصي تعتتر عقود التمويل الشخص  وملحقاته  التوقيع عىل

 تها وصح والتأكد من إكتمال البيانات المذكورهفهمها لذلك البد من قراءة العقود بدقة و 
ح  ،بالعقد    وطلب شر

يع لحاجه للتوضيح قبل توقعند ا واستشارته المستشار االئتمانز
 العقد. 

  ن نتهاء معد اال واالحتفاظ بها بموقعة من العقد وملحقاته  ةم نسخستال اعىل العميل
 إجراءات التمويل. 

  السداد 2
 
 التأخر ف

 

  اماالعىل العميل ز   و التخلف عن السداد  حن  ال يوثر ذلكأمنتظم وعدم التأخر ال السداد ب لت 
  سجل العميل اال عىل 

  ئتمانز
ز
كة المعلومات االئتمانية ف  م انعكاس ذلك"سمه" و شر

ً
ستقبال

  حال رغبة العميل اال  عىل السجل
ز
  ف

 . ول عىل إحدى المنتجات االئتمانيةبالحصئتمانز

  حال ستشارة اال اال التواصل مع البنك لطلب  
ز
 ةت ماليصعوباألي العميل واجهة مئتمانية ف

  
ز
اماتهف ز ناسب مع بما يتللعميل  الممكنةالخيارات  تقديم لبنكل حن  يتسنزّ  ،سداد الت 

 أدون  ،وضعه المال  
 
 . بالتنازل عن أي حق من حقوقهبنك لل ن يكون ذلك ملزما

  متعتر  وإال سيعتتر بالسداد ر التأخ دمعو  نتظاماال عىل العميل يتوجب 
 
  حال تا
ز
أخره عن ف

  سداد المبال  المستحيوم عىل 90و مرور أقساط متتاليه أ سداد ثالث
ز
 قة، التأخر ف

  هذه
ز
بما  ستيفاء المبال  الغتر مسددةية ال جراءات النظامالحاله اتخاذ اإل  وسيحق للبنك ف

 .  اليتعارض مع أنظمة البنك المركزي السعودي
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اء المديوينة  شر

 
 اء المديونية العىل العميل ا ام بإجراءات شر ز مام أسيعتتر ملزم نه أحيث من بنك آخر لت 

  من التمويل ن ول ،البنك بالسداد من تاري    خ توقيع العقد 
  يتم إيداع المبل  المتبق 

ز
 حسا  ف

اء المديونيه  وط التالية إال العميل ببنك الجزيره بعد شر  : بالشر
  . خر من البنك ال  (طرفالخالء إ )العميل تزويد البنك بخطا عىل  -1
 .  ةبنك الجزير  لدى ( راتبالتثبيت )عىل العميل تزويد البنك بخطا   -2
  مداع المبل  الإييتم ن ل -3

  بنك الجزير من المديونيه بحسا  ال تبق 
ز
 بعد إيداع  ال إ ةعميل ف

  البنك  هبحسابب ول راتأ
ز
 . ف

 

  بالعقداإلخالل  4



 
 

 

اماته وتعهداته أمام البنك بها  الن  ُيعد  تجنب الحاالت عىل العميل  ز  بالت 
ً
عقد  ببموج مخال

  لم يحل وتعتتر األ، التمويل
 أقساط الن 

 
 جلها حال

ُ
  من العميل ستحق دفعة واحدة ة وت

ز
 الحاالت ف

 : التالية
 
 سداد األقساط المستحقة وعدم تصحيح التعتر عند إخفاق ال  

ز
  المدة  عميل ف

ز
متفق عليها الف

 . من البنك
  قام بأي و عند إخالل العميل بالضمانات المقدمه عىل سبيل المثال ال للحرص  تحويل الراتب

تبه عليه   . ترصف او إجراء يؤثر  عىل حقوق البنك المت 
  وثائق عقد التمويل و عدم تصحيح ذلك  

ز
وط أو األحكام الواردة ف  . إخالل العميل بالشر

  قرارات أو ضمانات تم تقديمها من العميل إمعلومات أو تعهدات أو عند ثبوت عدم صحة أي
 بموجب عقد التمويل . 
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التغطيه التأمينيه  ف
حالة الوفاة او العجز 

 الكىل

   نموذج برنام ةالصحي ةبالحالصحيح عن أسئلة اإلقرار جابة بشكل عىل العميل اإل  
ز
ج ف

  من شأنها ي حقائق أإخفاء تجنب التمويل الشخص  و 
جوهرية تتعلق بوضعه الصح  والن 

  حالة ثبو، ن تؤثر عىل التغطية التأمينية المطلوبةأ
ز
ملزم  ت عكس ذلك فإن البنك غتر و ف

 بالوفاء بأي مطالبة. 
  م العميل ز ز بتقديم كافة المستندات الرسمية اأيلت  عيير   تثبو ورثته الشر

ت واقعة الوفاة لن 
 ةيني مستندات قد يطلبها البنك خالل المدة الزمأو  ،كىل  و العجز الأعاقة و اإل أالطبيعية 

ز  كة التأمير  . المحددة من قبل شر
  التغطي  

ز
 عن :  ةو العجز الناتجأحاالت الوفاة  ةالتأميني ةيستثنز ف

 
   سواءً  –و محاولته لالنتحار أ ،تعمد العميل إصابة ذاته - 

ً
  ذلك  ،كان عاقال

ز
 ف
 
 عقليا

ً
أو مختال

 . الوقت
 . ةالطبيعيالكوارث  - 
  المملكة العربيةالمختصة بموجب األ  القضائية ةأو السلط ة،المحكمقرارات  - 

ز
 نظمة السارية ف

 . السعودية
 العقاقتر غتر النظامية.  و ات أر لمخدتعاط  الكحول أو ا - 
اك أو التدريب عىل أي رياضةاال  -  افسة خ ،شت 

ُ
  سباقات الخيل او أو من

ز
اك ف طرة كاالشت 

 السيارات. سباقات 
  . العمل ةناشئة عن طبيع وفاة أو إصابة - 
شعاع من أي وقود أو نفايات التلوث باإل  و أ شعاعاتها،أو اة النووية األسلح كل ماينتج عن  - 

اق وقود نووياعن  جمةنا ةنووي والحر  أو الغزو أو أعمال العدوان األجننر  أو األعمال  ،حت 
  يرتكبها  ،العدوانية أو األعمال شبة الحربية

اص شخص أو أشخ وأعمال التخريب واإلرها  الن 
 بأي منظمة إرهابية.  ةأو عىل صل عن ةأو نياب ةيعملون بصفة منفرد

 
 

 

دد بطلب التواصل ستشاراتلحصول عىل مزيد من المعلومات واال ل   ببنك الجز مع المستشار اال  نرجو عدم الت 
الهاتف  عتر  ةير ئتمانز

  
ز
يد اإل و عنأ 9800244999المرصف   طريق التر

ونز  CreditAdvisor@BAJ.Com.SAلكت 
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