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Credit Card

Your name as you would like it on your ADCB Credit Card

Leave one space between names. Maximum 19 characters.

Yes I wish to apply for an ADCB Credit Card

Please indicate your choice of Credit Card

(äBÉaÉµe áÄa øe ÌcCG QÉ«àNG øµÁ ,¢ùàæjƒH ¢ûJÉJ ¿ÉªàFG äÉbÉ£Ñd §≤a áMÉàe) ¢ùàæjƒH ¢ûJÉJ øe á«aÉ°VE’G äBÉaÉµŸGMyChoice Bonus TouchPoints (applicable to TouchPoints cards only, multiple selections possible)

Please select your preferred statement date (of each month)

Auto payment

Annual Credit Card fees

?OÉ–E’G ∞«°V èeÉfôH ‘ ájƒ°†Y ∂jód πgAre you an existing Etihad Guest member?

If yes, your Etihad Guest membership number

Your E-mail ID: (mandatory)
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(»eGõdEG) ÊhÎµdE’G ójÈdG

I would like to have my ADCB bank account automatically debited each month
towards my Credit Card payment for the following percentage:
5%    OR             % (in multiples of 5)
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Dealer

Loan account no.

Sales Officer name

Name of Applicant

Mr./Mrs./Ms. (Name as per passport)

Nationality

Date of birth

Gender Male    

Female

Marital status Single        

Married

Passport no.

Passport exp. date

Idbara no.

(for UAE National only)

Visa no.

Visa exp. date

UAE driving licence no.

Driving licence exp. date

No of years at present residence

Home tel. no.

Mobile no.

Residence address

Flat no./ Villa no.

Building name

Street

Nearest landmark

P.O. Box Emirate

Makani no. (if applicable)

E-mail address

No. of years living in the UAE

Name of previous employer

No. of years with
previous employer

Home country

Home country tel. no.

Address in home country

Vehicle registered in the name of Mr./Mrs./Ms.

Employment status

Employee

Self employed

Employer name

Department

Designation

Year of joining

Monthly salary

ID no.

ID exp. date

Office tel. no.                   Ext.

P.O. Box Emirate

Employer address or business name

Building name

Street

Makani no. (if applicable)

Nearest landmark

Trade licence no.

Trade licence issue date

Trade licence expiry date

Bank name and branch

Bank account number

Account type       Savings                Current

           Loan Type Loan Outstanding Monthly Installment

Salary transfer to bank     Yes                         No

Name of a frient

Friend’s tel. no.

Dealer salesman name

Date

Code
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10% rewards on utility bill payments through bank channels
3.5% rewards on supermarket purchases
5% rewards on fuel purchases
10% rewards on duty free purchases
3.5% rewards on telecom bill payments through bank channels

Rewards under MyChoice Program are subject to achieving specified minimum spends during the month. 
Please visit adcb.com for the most updated information.

Please visit adcb.com for the most updated fees and information.
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Car Loan Terms and Conditions

This Car Loan Agreement is made between Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, United 
Arab Emirates (the “Bank”) and the customer (the “Customer”) whose details are stated 
overleaf in the Car Loan Application Form and Loan Agreement (the “Customer”). The 
Customer has applied for a car loan and the Bank has agreed to make available a car 
loan to the Customer in the amount stated in Item 7 of the Finance Information section 
of the Car Loan Application Form and Loan Agreement for purchase of the Vehicle on 
the terms and conditions set forth below.

1. Definition and Interpretation:
(a) “Bank” means Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, its successors and assigns. 
(b)“Car Loan” means the principal amount approved by the Bank for the purchase of 
the Vehicle and mentioned in the Car Loan Application Form and Loan Agreement. 
(c) “Car Loan Agreement” means the Car Loan Application Form and Loan Agreement 
entered into between the Bank and the Customer(s). (d) “Customer(s)” means each 
of the Persons who have signed the overleaf Car Loan Application Form and Loan 
Agreement the expressions ‘their’, ‘them’ and ‘themselves’ will be read accordingly. 
(e) “Person” includes any individual, company, corporation, firm, partnership or other 
unincorporated body. (f) “Terms and Conditions” means these Car Loan Terms and 
Conditions, as amended from time to time. (g) “Vehicle” means the vehicle described 
in the overleaf Car Loan Application Form and Loan Agreement and includes all 
accessories, attachments, replacements, renewals and registrations from time to time 
of the Vehicle. These Terms and Conditions form part of the Car Loan Application Form, 
and all references to the ‘Agreement’ shall mean and include the Car Loan Application 
Form and Loan Agreement appearing overleaf and these Terms and Conditions. 

2. Disbursement:
Customer; (vi) payment of fees set forth as required by the Bank; (vii) an independent 
valuation of theDisbursement of the Loan agreement  Car Loan is conditional upon 
receipt and confirmation of all documents and requirements requested by the Bank in 
form and substance satisfactory to the Bank and payment to the Bank of all applicable 
fees and charges. At its discretion, the Bank may by notice to the Customer cancel the 
Car Loan or reduce the amount of the Car Loan. Save as agreed otherwise, the Bank 
will disburse the Car Loan directly to the dealer of the Vehicle / Seller and debit the 
Customer’s loan account for the amount of the Car Loan so disbursed. The Customer 
shall debit the Customer’s loan account for the amount of the Car Loan so disbursed. 
The Customer shall provide the Bank in form and substance acceptable to the Bank the 
following documents: (i) post dated cheque(s) for payment of the monthly installments 
mentioned in Item 10 of the Finance Information section of the Agreement or an 
irrevocable standing payment order to effect payment of such monthly installments; (ii) 
if the Customer is a company, copies of the constitutive documents of the Customer 
and evidence of the authority of the Customer’s representative; (iii) if the Customer 
is an individual, a copy of the Customer’s passport; (iv) personal guarantees from the 
persons named as guarantors in the Agreement, in form and substance satisfactory 
to the Bank; (v) a copy of the valid driving license of the Vehicle/an assessment of the 
condition of the Vehicle by the dealer of similar vehicles.

3. Payment:
Customer(s) irrevocably agrees to repay the Car Loan together with interest, 
commissions and all other charges in accordance with the Agreement. All repayments 
shall be made in monthly installments, in the manner detailed in the Agreement and 
on the due dates mentioned therein. Amounts received by way of monthly installments 
will be applied first towards payment of charges, then towards interest and finally 
towards repayment of the principal. Customer(s) agrees to provide the Bank with post-
dated cheques for the value of the outstanding balance of the Car Loan on demand by 
the Bank. All payments by the Customer pursuant to the Agreement shall be made net 
of any taxes, fees, withholdings or other charges..

4. Interest:
Interest will be payable by the Customer on the Car Loan at such rate(s) mentioned in 
the Agreement. The interest will be charged on a reducing balance basis and will be 
computed on a monthly basis.

5. Late Payments:
If any amount is not received by the Bank on its due date of payment, the Bank may 
(without prejudice to its other rights) levy late payment interest, delayed payment fees 
and cheque return fees on such due and outstanding amount at such rates determined 
by it. The Customer shall, on the first demand of the Bank, be obliged to pay all such 
amounts together with all costs, charges, expenses incurred by the Bank (including 
legal expenses) in enforcing the Bank’s right under this Agreement.

6. Prepayment:
Customer(s) may, upon giving the Bank written notice to this effect, prepay all of the 
outstanding Car Loan together with all accrued interest, costs, charges and expenses. 
Any such prepayment shall be subject to an additional charge, details of which can be 
obtained from the Bank upon request. Details of payment calculations can be obtained 
from the Bank upon request. If the Customer pays an installment in advance , the Bank 
may charge an administrative fees for such service/option per installment paid. The 
acceptance of installment paid in advance will be at the sole discretion of the Bank.

7. Customer (s) Representations and Warranties:
By signing the Agreement, Customer(s) represents and warrants that: (a) all the 
information in the Agreement is true, complete and accurate in all respect; (b) 
Customer(s) has/have not withheld any material fact; (c) the Bank has not made 
any representation of any kind regarding the Vehicle and the Customer(s)has/have 
inspected the Vehicle and satisfied themselves as regards all aspects thereof and has/
have taken delivery of the Vehicle in good condition and roadworthy condition; (d) the 
execution and performance of the Agreement is fully within the Customer(s) power and 
the Agreement creates legally binding obligations on him/her/it/them that does not 
contravene any other contractual or legal obligations that the Customer(s) has/have; 
and (e) no litigation, arbitration or administrative proceedings (including any which 
relating to bankruptcy, insolvency, winding up or dissolution as applicable) before, by, 
or of any court or government authority have been commenced against him/her/it/
them or are pending or have been threatened against him/her/it/them or any of the 
Customer(s) assets.

اأحكام و�ســــــروط قــــــرو�ض ال�سيــــــارات

اأبوظبي التجاري �ش م ع، الإمارات العربية املتحدة  )البنك( والعميل )العميل( الواردة  اإتفاقية قر�ش ال�سيارة هذه بني بنك  اأبرمت 

بياناته على اجلهة اخللفية من اإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة واإتفاقية القر�ش )العميل(. تقدم العميل بطلب للح�سول على قر�ش �سيارة 

ووافق البنك على منح قر�ش �سيارة اإىل العميل باملبلغ املذكور يف البند )٧( من ق�سم املعلومات املالية باإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة 

واإتفاقية القر�ش ل�سراء �سيارة طبقًا للأحكام وال�سروط الواردة اأدناه. 

١. التعاريف والتفا�سري : 

)اأ( »البنك« يعني هذا التعبري بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. وخلفاءه ومن يتنازل اإليهم. )ب( »قر�ش ال�سيارة« يعني هذا التعبري املبلغ 

املعتمد بوا�سطة البنك ل�سراء ال�سيارة املذكورة يف اإتفاقية قر�ش ال�سيارة. )جـ( »اإتفاقية قر�ش ال�سيارة« يعني هذا التعبري اإتفاقية قر�ش 

ال�سيارة املربمة بني البنك والعميل/ العملء. )د( »العميل/ العملء« يعني هذا التعبري الأ�سخا�ش الذين قاموا بتوقيع اإ�ستمارة طلب 

اأو  اأو �سركة  قر�ش ال�سيارة املرفقة وتف�سري ال�سمري »هم« وكلمة »اأنف�سهم« طبقًا لذلك. )هـ( »�سخ�ش«  يت�سمن هذا التعبري اأي فرد 

موؤ�س�سة اأو �سراكة اأو اأي جهة غري م�سهرة اأخرى. )و( »الأحكام وال�سروط« يعني هذا التعبري اأحكام و�سروط اتفاقية قر�ش ال�سيارة هذه 

كما ويتم تعديلها من وقت اإىل اآخر. )ز( »�سيارة« يعني هذا التعبري ال�سيارة املذكورة يف اإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة وي�ستمل على كافة 

الكماليات والزيادات وال�ستبدالت والتجديدات والت�سجيلت من وقت اإىل اآخر اخلا�سة بال�سيارة. ت�سكل الأحكام وال�سروط هذه جزءًا 

من اإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة وتعني وت�سمل كافة الإ�سارات اإىل »الإتفاقية - »اإتفاقية قر�ش ال�سيارة واإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة 

املرفقة وهذه الأحكام وال�سروط«.

٢. �سرف مبلغ القر�ض:

يكون �سرف مبلغ قر�ش ال�سيارة م�سروطًا باإ�ستلم وتاأكيد كافة امل�ستندات واملتطلبات املطلوبة بوا�سطة البنك ب�سيغة وحمتوى مقبولني 

للبنك وت�سديد اإىل البنك كافة الأجور والر�سوم املنطبقة. ويجوز للبنك، ح�سب تقديره، مبوجب توجيه اإ�سعار اإىل العميل اإلغاء قر�ش 

تاجر  اإىل  مبا�سرة  ال�سيارة  قر�ش  البنك  ي�سرف  خلفه،  على  الإتفاق  يتم  ما  وباإ�ستثناء  ال�سيارة.  قر�ش  مبلغ  تخفي�ش  اأو  ال�سيارة 

بالعميل. يجب على  ال�سيارة اخلا�ش  الطريقة من ح�ساب قر�ش  بهذه  املدفوع  ال�سيارة  مبلغ قر�ش  ويخ�سم  ال�سيارة  بائع  ال�سيارات/ 

لت�سديد  الدفع  موؤجلة  موؤجل/�سيكات  �سيك   )١(  : للبنك  مقبولني  وم�سمون  ب�سيغة  حمررة  التالية  بامل�ستندات  البنك  موافاة  العميل 

الأق�ساط ال�سهرية املذكورة يف البند )١٠( من ق�سم املعلومات املالية من الإتفاقية اأو تعليمات دفع م�ستدمية نهائية غري قابلة للإلغاء 

تق�سي بدفع قيمة تلك الأق�ساط ال�سهرية و)٢( اإن كان العميل �سركة، ن�سخ من م�ستندات تاأ�سي�ش العميل واإثبات ل�سلحيات ممثل العميل 

و)٣( اإن كان العميل فردًا، �سورة عن جواز �سفر العميل و)٤( �سمانات �سخ�سية من الأ�سخا�ش املذكورين ب�سفة �سامنني يف الإتفاقية 

ب�سيغة وم�سمون مر�سيني للبنك و)٥( ن�سخة من رخ�سة قيادة �سارية املفول للعميل و)٦( دفع الر�سوم املقررة املطلوبة من قبل البنك 

و)٧( تقييم م�ستقل لل�سيارة/تقييم لو�سعية ال�سيارة بوا�سطة وكيل �سيارات مماثلة. 

٣. الدفـع: 

الأخرى طبقًا  الر�سوم  وكافة  والعمولت  الفوائد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيارة  ت�سديد قر�ش  فيها على  ل رجعة  نهائية  ب�سورة  العميل  يوافق 

للإتفاقية. ويتم ت�سديد جميع الدفعات على اأق�ساط �سهرية بالطريقة املذكورة بالتف�سيل يف الإتفاقية ويف تواريخ الإ�ستحقاق املذكورة 

فيها. ويتم اإ�ستخدام املبالغ امل�ستلمة على �سبيل الأق�ساط ال�سهرية اأوًل نحو ت�سديد الر�سوم ثم نحو ت�سديد الفائدة واأخريًا نحو ت�سديد 

املبلغ الأ�سلي للقر�ش. يوافق العميل/ العملء على تزويد البنك ب�سيكات موؤجلة الدفع بقيمة الر�سيد املتبقي من قر�ش ال�سيارة عند 

طلب البنك ذلك. وتكون كافة الدفعات امل�سددة بوا�سطة العميل مبوجب الإتفاقية �سافية من اأي �سرائب اأو اأجور اأو حمتجزات اأو اأي 

ر�سوم اأخرى.

٤. الفائـــدة: 

اإحت�ساب  ويتم  الإتفاقية.  يف  املذكورة  املعدلت  تلك  املعدل/  بذلك  ال�سيارة  قر�ش  على  العميل  بوا�سطة  الدفع  م�ستحقة  الفائدة  تكون 

الفائدة على اأ�سا�ش الر�سيد املتناق�ش ويتم اإحت�سابها على اأ�سا�ش �سهري.

٥. الدفعات املتاأخرة: 

اإ�ستحقاقه، يجوز للبنك )دون الإخلل بحقوقه الأخرى( فر�ش فائدة الدفعات املتاأخرة  اأي مبلغ بتاريخ  اإ�ستلم البنك  يف حال عدم 

البنك. ويكون  التي يقررها  ال�سيكات املرجتعة على ذلك املبلغ امل�ستحق وغري امل�سدد بتلك املعدلت  املتاأخر ور�سوم  واأجور على الدفع 

العميل، عند اأول طلب من البنك، ملزما بدفع كافة تلك املبالغ بالإ�سافة اإىل كافة التكاليف والر�سوم وامل�ساريف املتكبدة بوا�سطة البنك 

)مبا يف ذلك امل�ساريف القانونية( لإنفاذ حقوق البنك مبوجب هذه الإتفاقية.

٦. الدفع امل�سبق: 

يجوز للعميل/ العملء، عند توجيه اإ�سعار خطي اإىل البنك بذلك، ت�سديد الر�سيد غري امل�سدد من قر�ش ال�سيارة بالكامل بالإ�سافة اإىل 

كافة الفوائد والتكاليف والر�سوم وامل�ساريف امل�ستحقة قبل موعد اإ�ستحقاقه. وتخ�سع كافة تلك الت�سديدات امل�سبقة اإىل ر�سم اإ�سايف. 

وميكن احل�سول على تفا�سيل هذا الر�سم الإ�سايف من اأي من فروع البنك عند الطلب. ميكن احل�سول على تفا�سيل طريقة اإحت�ساب 

الدفعات من البنك عند الطلب. يف حال ت�سديد العميل لأي ق�سط �سلفًا، يجوز للبنك فر�ش ر�سوم اإدارية مقابل تلك اخلدمة/ اخليار 

ح�سب الق�سط املدفوع. يخ�سع قبول الق�سط املدفوع �سلفًا اإىل تقدير البنك.

٧. تعهدات و�سمانات العميل/ العمالء: 

بتوقيع الإتفاقية، يتعهد وي�سمن العميل/ العملء اأن : )اأ( جميع املعلومات الواردة يف الإتفاقية حقيقية وكاملة ودقيقة من كافة النواحي. 

)ب( العميل مل يقم / العملء مل يقوموا باأخفاء اأي حقائق مهمة. )جـ( البنك مل يقدم اأي معلومات من اأي نوع كانت بخ�سو�ش ال�سيارة 

واأن العميل قد قام/ العملء قد قاموا مبعاينة ال�سيارة واقتنعوا باأنف�سهم بكافة الأمور املتعلقة بها وقد اإ�ستلم/ ا�ستلموا ال�سيارة يف حالة 

واأن  العملء  العميل/  بالكامل �سمن نطاق �سلحيات  يقع  الإتفاقية  واأداء هذه  توقيع  لل�سري وال�ستعمال. )د(  جيدة وو�سعية �ساحلة 

الإتفاقية تن�سىء اإلتزاما ملزمًا للعميل/ العملء ول تخالف اأي اإلتزامات تعاقدية اأو قانونية اأخرى مرتتبة على العميل/ العملء. )هـ( مل 

يتم اإتخاذ اأي اإجراءات تقا�سي اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية )مبا يف ذلك اأي اإجراءات تتعلق بالإفل�ش اأو الإع�سار اأو احلل اأو الت�سفية، 

ح�سبما ينطبق( اأمام اأو بوا�سطة اأو لدى اأي حمكمة اأو �سلطة حكومية �سد العميل/ العملء اأو قائمة اأو حمتمل اتخاذها �سد العميل/ 

العملء اأو اأي من اأ�سول وموجودات العميل/ العملء. 

(1)



8. Customer (s) Covenants:
From the time that the Bank accepts the Agreement and all times thereafter the 
Customer(s) undertakes and agrees to: (a) comprehensively insure and continue to 
maintain such insurance over the Vehicle at all times against all insurable risks, at his/
her/its/their expense, for its full replacement value with such insurance company and 
upon such terms as the Bank may, from time to time approve or specify, with the Bank 
named therein as the first loss payee and entitled to the benefit of any proceeds of all 
such insurance policies. (b) not to do, or permit anything to be done, which may render 
the insurance over the Vehicles void or voidable. (c) to  notify the Bank, in writing, 
within 24 hours of the occurrence of any circumstances giving rise to a claim under 
such insurance policies and provide all details as the Bank shall require. (d) to forthwith 
pay to the Bank all monies received or recovered from any such insurers, or otherwise, 
and until such payment, to hold the same intrust for the Bank and where the Bank has 
provided any finance, in respect of such insurance(s) to pay to the Bank the benefit 
of any rebate or repayment of premiums in respect of the same; (e) to register a first 
chattel mortgage on the Vehicle in favour of the Bank with the appropriate government 
authorities in the United Arab Emirates; (f) except with prior written consent of the 
Bank, not at any time, to part with possession of the Vehicle or sell, assign, transfer, 
mortgage, create a lien or any other security interest, over or otherwise encumber or 
dispose of, lease or hire out the Vehicle or transfer ownership thereof, or any rights 
thereto (or agree to do so) or otherwise permit any of the same; (g) not to take the 
Vehicle out of the United Arab Emirates, without the prior written consent of the Bank; 
(h) maintain the Vehicle in good repair and condition, and the Customer(s) shall be 
liable for all loss and damage suffered by the Vehicle, howsoever arising, except for fair 
wear and tear; (i) at the Bank’s request, allow the Bank’s nominated representative to 
enter, at any time onto any premises, or to the location where the Vehicle is situated 
in order to inspect, repair and/or remove the Vehicle at the Customer(s) expense; (j)   at 
the Customer(s) expense, register the Vehicle in his/her/its/their sole name and deliver 
the registration certificate to the Bank and maintain such registration in Customer(s) 
name(s); (k) pay and discharge all fines or other penalties or charges in respect of the 
Vehicle and its registration and/or the continuation of such registration; (l) not use the 
Vehicle for any illegal or immoral purposes and only use the Vehicle for its normal 
intended use; (m) to promptly advise the Bank of any change in address; (n) to check 
all notices and statements sent by the Bank to him/her/it/them and revert within 14 
days of receipt in the case of any objection thereto, failing which the transaction 
or balance shown therein shall be considered as correct; and (o) promptly comply 
with any instructions given by the Bank in respect of the Vehicle, including without 
limitation to upon demand by the Bank from time to time, at his/her/its/their sole cost 
and expense to execute and deliver all such documents, deeds and instruments and 
perform or procure the performance of all such acts and things (including, without 
limitation, registering the Vehicle in the Bank’s name or in the name of any other third 
party that the Bank shall nominate) as the Bank may consider expedient in connection 
with the Agreement, the Car Loan and the Bank’s security for the Car Loan.

9. Authorisations:
By signing the Agreement, Customer(s) authorises the Bank: (a) to exchange information 
pertaining to the Customer(s) with third parties for the purpose of processing the 
Agreement and for the servicing of the Customer(s) accounts with the Bank; (b) to 
present the  post-dated cheques provided by the Customer(s) and utilize the proceeds 
towards repayment of the Car Loan monthly installments; (c) to debit the Customer(s) 
accounts with the Bank on the due dates for all amounts due and payable to the Bank, 
without notice to the Customer(s); (d) to act on his/her/its/their behalf in dealings with 
the insurance company and to settle any claims which the Bank may, in its absolute 
discretion, deem fit; (e) to date the undated cheque(s) drawn by the Customer(s) in 
favour of the Bank and/or to fill in the amount(s) outstanding, due and payable by the 
Customer(s) to the Bank and present the same for payment; and (f) to do any act or 
obligation stated in the Agreement, relating to the Vehicle including with regard to the 
Vehicle’s maintenance, repair or insurance or the taking of possession or recovery or 
the towing or selling thereof (at such price and in such manner as the Bank shall deem 
fit) at any time, provided however the Bank shall be under no obligation to exercise 
its authority hereunder and all costs and expenses incurred by the Bank as a result of 
exercise of its authority hereunder shall be added to the amount of the Car Loan and 
until paid shall be subject to the interest charged on the Car Loan.

10. Mortgage:
The Customer hereby grants the Bank a first mortgage on the Vehicle.  The Customer 
undertakes to register such mortgage in favour of the Bank, and agrees to maintain 
such mortgage during the subsistence of the Car Loan.  The Customer agrees not 
to grant or transfer any interest in the Vehicle to any party, and not to create, register 
or allow any other lien, encumbrance or mortgage on the Vehicle.  The Customer 
hereby agrees to execute, at the request of the Bank, any and all documents, deeds 
and agreements relating to the grant of the mortgage hereunder and registration of the 
mortgage with competent authorities.   

 11. The Bank’s right to terminate the Car Loan: 
11.1 If: (a) Customer(s) fails to pay on the due date any payment due from him/her/it/
them hereunder; (b) Customer(s) breaches any of the undertakings in the Agreement; 
(c) any representation or undertaking made or given by the Customer(s) is, or proves to 
have been, at any time, or from time to time, incorrect or misleading; (d) Customer(s) 
breaches any of the terms of any other agreement or contract entered into by him/
her/it/them with the Bank for financing (in whole or in part) any other vehicle or other 
property; (e) proceedings are commenced either by, or against Customer(s) and/or 
his/her/its/their guarantor, for his/her/its/their bankruptcy, insolvency, winding up or 
dissolution; (f) Customer(s) and/or his/her guarantor is unable to pay debts as they 
fall due or are otherwise insolvent or is convicted by a competent court of a criminal 
offence, is declared incapable or dies; (g) any foreclosure procedure or other seizing 
of the Vehicle is threatened; (h) any guarantee given in respect of obligations under 
the Agreement ceases to be valid or enforceable for any reason whatsoever; (i) the 
Vehicle is destroyed completely or rendered unusable; (j) the Agreement and/or the 
Car Loan is declared or becomes illegal, void or voidable or unenforceable for any 
reason whatsoever; or (k) any other event occurs which, in the Bank’s reasonable 
opinion, may result in Customer(s) being unable, for whatever reason, to comply fully 
with obligations expressed, or to be assumed by Customer(s) under, or pursuant to, the 
Agreement; (l) the first chattel mortgage on the Vehicle registered in favour of the Bank 
ceases to be valid or the Bank has notice or reason to believe that such security may 
become invalid; (m) the Customer(s) employment is terminated, his/her monthly salary 
stopped or his/her work permit or residence visa is cancelled; and (n) any information 
provided in the Agreement is incorrect then all amounts outstanding or payable under 
the Agreement and/or the Car Loan shall become immediately due and payable and 
the Bank shall have the right to: (i) demand immediate payment of all amounts due and 

٨. تعهدات العميل / العمالء: 

اعتبارًا من الوقت الذي يقبل فيه البنك الإتفاقية ويف جميع الأوقات بعد ذلك، يوافق ويتعهد العميل/العملء مبا يلي : )اأ( التاأمني على 

ال�سيارة مبوجب تاأمني �سامل والإ�ستمرار يف احلفاظ على �سريان ذلك التاأمني يف جميع الأوقات �سد كافة املخاطر املمكن التاأمني �سدها 

وذلك على نفقة العميل/ العملء بكامل قيمة اإ�ستبدال ال�سيارة مع �سركة تاأمني وطبقًا لأحكام و�سروط قد يقبلها البنك اأو يحددها من 

وقت اإىل اآخر، مع ذكر اإ�سم البنك يف بولي�سة التاأمني على اأنه اأول من تدفع اإليه اخل�سارة وعلى اأنه امل�ستحق للح�سول على اأي عوائد 

لكافة بوال�ش التاأمني املعنية. )ب( عدم القيام اأو ال�سماح بالقيام باأي �سىء قد يوؤدي اإىل اإبطال اأو اإلغاء التاأمني على ال�سيارة. )جـ( 

اإبلغ البنك خطيًا خلل اأربعة وع�سرين )٢٤( �ساعة بحدوث اأي ظروف تن�سىء مطالبة مبوجب بولي�سة التاأمني تلك وموافاة البنك 

بكافة التفا�سيل التي يطلبها. )د( دفع اإىل البنك فورًا كافة املبالغ امل�ستلمة اأو امل�سرتدة من اأي من �سركات التاأمني اأو باأي طريقة اأخرى 

ذلك  بخ�سو�ش  اأي متويل  قدم  قد  البنك  يكون  وعندما  البنك،  ل�سالح  الأمانة  �سبيل  على  املبالغ  بتلك  الإحتفاظ  الدفع،  ذلك  وحتى 

التاأمني/ التاأمينات، يتعهد العميل بدفع اإىل البنك قيمة اأي خ�سم اأو رد للأق�ساط بخ�سو�ش ذلك التمويل. )هـ( ت�سجيل رهن اأول على 

ال�سيارة ل�سالح البنك لدى ال�سلطات احلكومية املخت�سة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. )و( عدم التخلي عن حيازة اأو بيع اأو التنازل 

عن اأو نقل ملكية اأو رهن اأو تنفيذ اأي قيد قانوين اأو م�سالح �سمان على ال�سيارة اأو الت�سرف يف اأو تاأجري ال�سيارة اأو نقل ملكيتها اأو 

اأي حقوق فيها )اأو الإتفاق على القيام بذلك( اأو ال�سماح بحدوث اأي من تلك الأ�سياء باأي طريقة اأخرى، اإل مبوافقة خطية م�سبقة من 

البنك.  )ز( عدم اإخراج ال�سيارة من دولة الإمارات العربية املتحدة دون موافقة خطية م�سبقة من البنك. )ح( احلفاظ على ال�سيارة يف 

حالة وو�سعية جيدة. ويكون العميل ملزمًا/ العملء ملزمني بكافة اخل�سائر والأ�سرار اللحقة بال�سيارة ب�سرف النظر عن �سبب ن�سوئها 

باإ�ستثناء البلي والإهرتاء العاديني. )ط( عند طلب البنك، ال�سماح اإىل املمثل املعني من قبل البنك بالدخول، يف اأي وقت، اإىل اأي مكان 

اأو مقر تكون ال�سيارة موجودة فيه بغر�ش معاينتها و/اأو اإ�سلحها و/اأو نقلها على نفقة العميل/ العملء. )ي( ت�سجيل ال�سيارة على نفقة 

العميل/ العملء باإ�سمه وحده/ اأ�سمائهم وحدهم وت�سليم �سهادة الت�سجيل اإىل البنك والإحتفاظ بذلك الت�سجيل باإ�سم العميل/ اأ�سماء 

العملء. )ك( دفع وت�سديد كافة الغرامات اأو الر�سوم اأو املخالفات الأخرى بخ�سو�ش ال�سيارة وت�سجيلها و/اأو اإ�ستمرار ت�سجيلها. )ل( 

عدم اإ�ستخدام ال�سيارة لأي اأغرا�ش غري قانونية اأو غري م�سروعة اأو غري اخلقية واإ�ستخدام ال�سيارة فقط لأغرا�ش الإ�ستخدام العادي. 

)م( اإبلغ البنك باأ�سرع وقت ممكن باأي تغيري يف عنوانه/ عناوينهم. )ن( مراجعة كافة الإ�سعارات والك�سوف املر�سلة بوا�سطة البنك 

اإليه/ اإليهم واإبلغ البنك خلل اأربعة ع�سر )١٤( يومًا باأي اإعرتا�ش على تلك الإ�سعارات اأو الك�سوف. وبعد مرور هذه املدة دون اإ�ستلم 

الإلتزام  الك�سوف �سحيحًا. )�ش(  اأو  الإ�سعارات  تلك  املذكور يف  الر�سيد  اأو  املعاملة  تعترب  العملء  العميل/  اعرتا�ش من  لأي  البنك 

باأ�سرع وقت ممكن باأي تعليمات �سادرة عن البنك بخ�سو�ش ال�سيارة، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر، توقيع وت�سليم كافة تلك 

اأو الإيعاز بالقيام بكافة تلك الت�سرفات والأ�سياء )مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سر،  امل�ستندات وال�سندات والوثائق والقيام 

ت�سجيل ال�سيارة باإ�سم البنك اأو باإ�سم اأي طرف ثالث يحدده البنك( كما وقد يعترب البنك منا�سبًا يف ما يتعلق بهذه الإتفاقية وقر�ش 

ال�سيارة وال�سمان املقدم اإىل البنك مقابل قر�ش ال�سيارة، وذلك على نفقة وتكلفة العميل وحده/ العملء وحدهم.

٩. التفوي�ســات: 

بتوقيع الإتفاقية، يفو�ش العميل/ العملء البنك مبا يلي : )اأ( تبادل املعلومات املتعلقة بالعميل/ العملء مع اأطراف اأخرى بغر�ش تنفيذ 

الإتفاقية وخدمة ح�سابات العميل/ العملء لدى البنك. )ب( تقدمي ال�سيكات املوؤجلة الدفع املقدمة بوا�سطة العميل/ العملء واإ�ستخدام 

عوائد تلك ال�سيكات نحو ت�سديد الأق�ساط ال�سهرية لقر�ش ال�سيارة. )جـ( خ�سم كافة املبالغ امل�ستحقة والقابلة للدفع اإىل البنك بتواريخ 

العميل/  بالنيابة عن  الت�سرف  العملء. )د(  العميل/  اإىل  اإخطار  توجيه  البنك دون  لدى  العملء  العميل/  اإ�ستحقاقها من ح�سابات 

العملء يف التعاملت مع �سركة التاأمني وت�سوية اأي مطالبات قد يعتربها البنك، ح�سب تقديره املطلق، منا�سبة. )هـ( تاأريخ ال�سيكات 

غري املوؤرخة امل�سحوبة بوا�سطة العميل/ العملء ل�سالح البنك وتعبئة املبلغ املرت�سد/ املبالغ املرت�سدة امل�ستحقة والقابلة للدفع بوا�سطة 

الإتفاقية يف ما يتعلق  اإلتزام من�سو�ش عليه يف  اأو  باأي ت�سرف  القيام  ال�سيكات للدفع. )و(  البنك وتقدمي تلك  اإىل  العميل/ العملء 

بال�سيارة مبا يف ذلك بخ�سو�ش �سيانة واإ�سلح اأو التاأمني على اأو حيازة اأو اإ�سرتداد اأو قطر اأو بيع ال�سيارة )بذلك ال�سعر وبتلك الطريقة 

التي يعتربها البنك منا�سبة( يف اأي وقت، اإل اأنه ي�سرتط اأن ل يكون البنك ملزما مبمار�سة ال�سلحية املمنوحة له مبوجب هذا البند واأن 

يتم اإ�سافة كافة التكاليف وامل�ساريف املتكبدة بوا�سطة البنك نتيجة ملمار�سة �سلحيته مبوجب هذا البند اإىل مبلغ قر�ش ال�سيارة وحتى 

ت�سديدها تخ�سع هذه املبالغ اإىل الفائدة املحت�سبة على قر�ش ال�سيارة.

١0. الرهن: 

مينح العميل مبوجبه البنك رهنًا اأول على ال�سيارة. ويتعهد العميل بت�سجيل ذلك الرهن ل�سالح البنك ويوافق على اإدامة هذا الرهن 

طوال فرتة قر�ش ال�سيارة. ويوافق العميل على عدم منح اأو نقل اأي م�سلحة يف ال�سيارة اإىل اأي طرف وعلى عدم اإيجاد اأو ت�سجيل اأو 

اأي من وكافة  اأو رهن حيازي على ال�سيارة. ويوافق العميل بهذا على تنفيذ، عند طلب البنك،  اأو قيد قانوين  اأي رهن  ال�سماح بوجود 

امل�ستندات وال�سندات والإتفاقيات املتعلقة مبنح وت�سجيل الرهن لدى ال�سلطات املعنية. 

١١. حق البنك يف اإنهاء قر�ض ال�سيارة: 

١١-١ يف حالة: )اأ( اإخفاق العميل/ العملء يف ت�سديد اأي دفعة م�ستحقة من العميل/ العملء مبوجب هذه الأحكام وال�سروط بتاريخ 

اأو ممنوح  تعهد منفذ  اأي  اأن  ثبوت  اأو  الإتفاقية. )جـ( كون  الواردة يف  التعهدات  العملء لأي من  العميل/  اإ�ستحقاقها. )ب( خمالفة 

اأي  اأحكام  العملء لأي من  العميل/  اأو م�سلل. )د( خمالفة  اآخر غري �سحيح  اإىل  اأو من وقت  اأي وقت  العملء، يف  العميل/  بوا�سطة 

اإتفاقية اأخرى اأو عقد اآخر مت الدخول فيه بوا�سطة العميل/ العملء مع البنك لتمويل )كليًا اأو جزئيًا( اأي �سيارة اأو ممتلكات اأخرى. 

)هـ( بدء اأي اإجراءات قانونية �سواء بوا�سطة اأو �سد العميل/ العملء و/اأو �سامنه/ �سامنهم اأو بخ�سو�ش اإفل�ش اأو اإع�سار اأو حل اأو 

ت�سفية العميل/ العملء. )و( عدم اإ�ستطاعة العميل/ العملء و/اأو �سامنهم يف ت�سديد الديون بتواريخ اإ�ستحقاقها اأو اإع�سار العميل/ 

العملء باأي طريقة اأخرى اأو اإدانة العميل/ العملء بوا�سطة اأي حمكمة خمت�سة باأي خمالفة جنائية اأو فقدان العميل/ العملء للأهلية 

القانونية اأو وفاة العميل/ العملء. )ز( اأي اإجراءات لتنفيذ اأي رهن اأو التهديد باأي م�سادرة اأخرى لل�سيارة. )ح( توقف، لأي �سبب كان، 

�سريان اأو �سلحية اأو اإمكانية تنفيذ اأي �سمان ممنوح بخ�سو�ش الإلتزامات النا�سئة عن هذه الإتفاقية. )ط( هلك ال�سيارة بالكامل اأو 

اإعتبارها غري �ساحلة للإ�ستخدام. )ى( الإعلن عن اأو اإذا اأ�سبحت الإتفاقية و/اأو قر�ش ال�سيارة غري قانوين اأو لغي اأو قابل للإلغاء 

اأو غري قابل للإنفاذ لأي �سبب كان. )ك( حدوث اأي واقعة اأخرى، قد توؤدي، ح�سب راأي البنك املعقول، اإىل عدم قدرة العميل/ العملء، 

لأي �سبب كان، على الوفاء بالكامل بالإلتزامات املن�سو�ش عليها اأو املرتتبة على العميل/ العملء. )ل( توقف الرهن الأول على ال�سيارة 

امل�سجل ل�سالح البنك عن ال�سريان اأو اإذا اإ�ستلم البنك اأخطار اأو اإذا اأ�سبح لدى البنك �سببًا يدعوه للإعتقاد باأن ذلك ال�سمان قد ي�سبح 

اأو  اإلغاء ت�سريح / ت�ساريح العمل  اأو  اإنهاء خدمة العميل/ العملء وتوقف دفع راتبه/ رواتبهم ال�سهرية  عر�سة لعدم ال�سريان. )م( 

تاأ�سرية / تاأ�سريات الإقامة اخلا�سة به/ بهم. )ن( عدم �سحة اأي معلومات واردة يف هذه الإتفاقية. ت�سبح عندئذ كافة املبالغ املرت�سدة 

اأو امل�ستحقة الدفع مبوجب الإتفاقية و/اأو قر�ش ال�سيارة م�ستحقة وقابلة للدفع فورًا ويكون للبنك حق: )١( طلب الت�سديد الفوري لكافة 

املبالغ امل�ستحقة والقابلة للدفع مبوجب هذه الإتفاقية. )٢( اإنفاذ اأي �سمان مقدم اإىل البنك مبوجب هذه الأحكام وال�سروط اأو مبوجب 

هذه  يف  عليها  املن�سو�ش  والتدابري  احلقوق  وممار�سة  الإجراءات  وكافة  من  اأي  اإتخاذ   )٣( والبنك.  العملء  العميل/  بني  قر�ش  اأي 

التفاقية اأو املتاحة باأي طريقة اأخرى اإىل البنك مبوجب القانون املطبق. )٤( تقدمي كافة ال�سيكات املقدمة اإىل البنك بوا�سطة العميل/ 

العملء؛ و/اأو )٥( تنفيذ الرهن �سد ال�سيارة وبيع ال�سيارة ب�سعر ال�سوق املتاح ومقا�سة عوائد البيع مقابل املبالغ امل�ستحقة من العميل/ 

العملء مبوجب هذه الإتفاقية. 
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payable under this Agreement; (ii) enforce any security provided to the Bank hereunder 
or any other loan between the Customer(s) and the Bank; (iii) take any and all action 
and exercise such rights and remedies as are provided for herein or as are otherwise 
available to the Bank under applicable law; (iv) present all cheques provided to the Bank 
by the Customer(s); and/or (v) foreclose on the Vehicle, sell it at the available market 
price and set-off the proceeds of the sale against sums due from the Customer(s) 
under this Agreement. 
11.2 To effect these actions the Customer(s) hereby appoints the Bank as his/her/its/
their Attorney in-Fact with express authority to seize, transfer and sell the Vehicle at the 
cost and expense of the Customer(s) and demand any balance amount due hereunder 
after application of the sale proceeds of the Vehicle. The Bank shall have the right to 
purchase the Vehicle for its own account. 
11.3 All sale proceeds received by the Bank from the sale of the Vehicle shall be 
applied in the following order of priority : first, in and towards payment of all costs 
and expenses; second, in and towards payment of fees and other charges; third, in 
and towards payment of any interest; fourth , in and towards payment of the principal 
amount; and fifth, in and towards payment of any other amounts due from Customer(s) 
to the Bank. 11.4 Any termination of this Agreement shall be without prejudice and 
shall not affect any of the Bank’s accrued rights or any of the Customer(s) accrued 
obligations as at that date.

12. Cost and Expences:
Customer(s) shall pay all the Bank’s costs and expenses (including legal expenses) 
incurred in connection with or arising from: (a) enforcing any security given by 
the Customer(s) to the Bank including the mortgage over the Vehicle ; (b) tracing 
Customer(s) and/or the Vehicle; (c) obtaining payment from Customer(s) of the 
amounts due to the Bank;; and (d) termination of the Agreement.

13. Waiver:
13.1 Any waiver by the Bank of its rights hereunder, shall not in any way prejudice 
the further exercise of such rights of the Bank and/or the Customer(s) obligations 
hereunder.
13.2 The acceptance by the Bank of any partial payment of any installments, which are 
then due from the Customer(s), does not constitute a waiver by the Bank, of any right 
to full repayment.

14. Restriction of the Bank’s Liability: 
(a) Customer(s) confirm that no representations of any kind have been made by the 
Bank regarding the Vehicle and that Customer(s) have inspected the Vehicle and have 
found it in good working order and condition. The Bank is not responsible for any loss 
of the Vehicle or its value because the Vehicle is not of merchantable quality and the 
Bank shall not be liable for any guarantee or warranties that may arise, for any reason, 
in connection with the Vehicle, or any guarantee or warranties relating to the Vehicle’s 
condition or the Vehicle’s fitness for any purpose whatsoever. In addition, the Bank will 
not be responsible for any loss that may be caused if the Vehicle is not the same as 
that which Customer(s) initially inspected or which was described by or to Customer(s) 
before Customer(s) entered into the Agreement. (b) Customer(s) acknowledge that all 
liabilities and obligations, of whatsoever nature, arising out of the possession and the 
use of the Vehicle (including but not limited to any damage sustained to the Vehicle 
or any liability to any third parties as a result of the use of the Vehicle or any event 
associated therewith) are his/her/its/their sole risk and responsibility. (c) Customer(s) 
hereby irrevocably; (i) releases the Bank from all such obligations and liabilities; and (ii) 
undertakes to indemnify and hold the Bank harmless from and against all costs, claims, 
damages, expenses (including legal expenses), losses and proceedings whatsoever and 
howsoever arising in respect of the Vehicle.

15. Rights of the Bank:
15.1 The Bank may, in addition to its rights as bankers, at any time, and without notice 
to the Customer(s) combine or consolidate all, or any, of the amounts (inwhatever 
currency) now or hereafter standing to the credit of any of the Customer(s) accounts 
against all sums due hereunder or any other of the Customer(s) obligations to the Bank, 
whether such liabilities are actual or contingent, primary or collateral or several or joint. 
15.2 The Bank, may at its sole discretion vary the rates of fees and charges and the 
Customer(s) agree to pay such revised fees and charges.

16. Instructions/ enquires by facsimile/ telephone:
Unless Customer(s) instruct the Bank in writing to the contrary, the Bank is authorised, 
but not obliged, to act on or respond to instructions/enquiries made by facsimile or 
telephone by the Customer(s).

17. Preservation of Rights:
The Bank’s rights under the Agreement shall be in addition to, and shall be independent 
of, every other security, which the Bank may at any time hold in respect of any of the 
Customer(s) obligations to the Bank under the Agreement.

18. Joint Liability:
Where there is more than one Customer signing the  Agreement, the liability of each 
such persons shall be joint and several and every agreement and undertaking herein 
shall be construed accordingly.

19. Notice:
Any notice required to be served by the Bank on Customer(s) shall be delivered either 
in person, or by mail to the Customer(s) address given in the Agreement, or to any 
other address which Customer(s) shall from time to time notify the Bank of, in writing.

20. Indemnity:
The Customer hereby indemnifies and holds the Bank, its officers, directors, employees, 
representatives and agents, free and harmless from all costs, charges, claims, liabilities, 
damages, losses and expenses (including legal fees) incurred by the Bank or any of 
its officers, directors, employees, representatives or agents in relation to or under the 
Agreement, including without limitation upon the occurrence of any event set forth in 
Clause 10 above.

21. Severability:
If any provision of the Agreement is found to be unenforceable, invalid or illegal, such 
provision shall be deemed to be deleted and the remainder of the Agreement shall be 
unaffected by such unenforceability, invalidity or illegality.

22. Transfer and Assignment:
The Bank may, at any time, transfer or assign any of its rights, benefits and/or obligations 

١١-٢ يعني العميل/ العملء مبوجبه، لأغرا�ش اإتخاذ هذه الإجراءات، البنك ب�سفة وكيل خا�ش له/ لهم مع منحه �سلحية م�سادرة 

ونقل ملكية وبيع ال�سيارة على نفقة وتكلفة العميل/ العملء وطلب ت�سديد اأي مبلغ متبقي م�ستحق مبوجب هذه الإتفاقية بعد اإ�ستخدام 

عوائد بيع ال�سيارة. ويكون للبنك احلق يف �سراء ال�سيارة حل�سابه اخلا�ش. 

١١-٣ ت�ستخدم كافة عوائد بيع ال�سيارة ح�سب ترتيب الأولويات التايل: اأوًل: يف اأو نحو ت�سديد كافة التكاليف وامل�ساريف. ثانيا: يف اأو نحو 

ت�سديد الأجور والر�سوم الأخرى. ثالثا: يف اأو نحو ت�سديد اأي فوائد. رابعا: يف اأو نحو ت�سديد املبلغ الأ�سلي. خام�سًا: يف اأو نحو ت�سديد اأي 

مبالغ اأخرى م�ستحقة من العميل/ العملء اإىل البنك. ١١-٤ يكون اأي اإنهاء لهذه الإتفاقية دون التاأثري على اأو الإخلل باحلقوق املرتتبة 

للبنك اأو التاأثري على اأو الإخلل باأي اإلتزامات مرتتبة على العميل/ العملء كما بتاريخ الإنهاء.

١٢. التكاليف وامل�ساريف: 

يجب على العميل/ العملء دفع كافة التكاليف وامل�ساريف املتكبدة بوا�سطة البنك )مبا فيها امل�ساريف القانونية( النا�سئة عن اأو يف ما 

يتعلق مبا يلي: )اأ( اإنفاذ اأي �سمان مقدم بوا�سطة العميل/ العملء اإىل البنك مبا يف ذلك الرهن على ال�سيارة. )ب( تقفي اأثر العميل/ 

العملء و/اأو ال�سيارة. )جـ( حت�سيل املبالغ امل�ستحقة اإىل البنك من العميل/ العملء. )د( اإنهاء الإتفاقية.

١٣. التنازل:  

١٣-١ ل يكون من �ساأن اأي تنازل من قبل البنك عن حقوقه مبوجب هذه الإتفاقية الإخلل باأي طريقة كانت بحق البنك يف ممار�سة تلك 

احلقوق يف اأي وقت لحق و/اأو الإخلل بالإلتزامات املرتتبة على العميل/ العملء مبوجب هذه الإتفاقية. 

١٣-٢ ل ي�سكل قبول البنك لأي ت�سديد جزئي لأي اأق�ساط، تكون م�ستحقة الدفع عندئذ من العميل/ العملء، تنازًل من قبل البنك عن 

اأي حق بال�سداد الكامل.

١٤. قيود على اإلتزام البنك: 

)اأ( يوؤكد العميل/ العملء عدم وجود تعهدات من اأي نوع كانت مقدمة من البنك بخ�سو�ش ال�سيارة واأن العميل قد قام/ العملء قد 

اأو  لل�سيارة  اأي خ�سارة  البنك م�سوؤوًل عن  للعمل. ول يكون  ال�سيارة ووجدها / وجدوها يف حالة جيدة وو�سعية �ساحلة  قاموا مبعاينة 

قيمتها ب�سبب عدم قابلية ال�سيارة للبيع ول يكون البنك ملزمًا باأي �سمان قد ين�ساأ، لأي �سبب كان يف ما يتعلق بال�سيارة اأو اأي �سمان يتعلق 

بحالة ال�سيارة اأو ملئمتها لأي غر�ش كان. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل يكون البنك م�سوؤول عن اأي خ�سارة قد تن�ساأ اإذا مل تكن ال�سيارة هي 

تلك التي قام العميل/ العملء مبعاينتها مبدئيا اأو التي مت و�سفها بوا�سطة اأو اإىل العميل/ العملء قبل دخول العميل/ العملء يف هذه 

الإتفاقية. )ب( يقر العميل/ العملء باأن كافة الإلتزامات وامل�سوؤوليات من اأي طبيعة كانت النا�سئة عن حيازة واإ�ستخدام ال�سيارة )مبا 

يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر، اأي اأ�سرار قد تلحق بال�سيارة اأو اأي اإلتزام جتاه اأي اأطراف اأخرى نتيجة لإ�ستخدام ال�سيارة اأو اأي 

واقعة مرتبطة بال�سيارة( تكون خماطر وم�سوؤوليات خا�سة به وحده/ بهم وحدهم. )جـ( يقوم العميل/ العملء بهذا، ب�سورة نهائية ل 

رجعة فيها مبا يلي: )١( اإعفاء البنك من كافة تلك الإلتزامات وامل�سوؤوليات. )٢( التعهد بتعوي�ش وحماية البنك عن ومن كافة التكاليف 

واملطالبات والأ�سرار وامل�ساريف )مبا فيها امل�ساريف القانونية( واخل�سائر والإجراءات القانونية مهما كانت وب�سرف النظر عن �سبب 

ن�سوئها يف ما يتعلق بال�سيارة.

١٥. حقوق البنك: 

١٥-١ يجوز للبنك، بالإ�سافة اإىل حقوقه كبنك، يف اأي وقت ودون توجيه اإ�سعار اإىل العميل/ العملء دمج اأو توحيد كافة اأو اأي من املبالغ  

املبالغ  العملء مقابل كافة  العميل/  اأي من ح�سابات  اأي وقت كر�سيد دائن يف  التي قد توجد يف  اأو  الآن  )باأي عملة كانت( املوجودة 

امل�ستحقة مبوجب هذه الإتفاقية اأو مقابل اأي اإلتزامات اأخرى للعميل/ العملء اإىل البنك، �سواء كانت تلك الإلتزامات فعلية اأو حمتملة، 

اأ�سا�سية اأو تبعية، م�ستقلة اأو م�سرتكة. 

١٥-٢ يجوز للبنك، ح�سب تقديره املطلق، تغيري اأ�سعار الأجور والر�سوم ويوافق العميل على دفع تلك الأجور والر�سوم املعدلة.

١٦. التعليمات/ الإ�ستف�سارات عرب الفاك�ض/ الهاتف: 

اأو  بالت�سرف مبوجب  ملزم،  ولكن غري  البنك خموًل،  يكون  ذلك،  تعليمات خطية بخلف  البنك  اإىل  العملء  العميل/  ي�سدر  ما مل 

الإ�ستجابة للتعليمات/ الإ�ستف�سارات املنفذة عرب الفاك�ش اأو الهاتف بوا�سطة العميل/ العملء. 

١٧. حفظ احلقوق: 

من  اأي  بخ�سو�ش  وقت  اأي  البنك يف  به  يحتفظ  قد  اآخر  كل �سمان  وم�ستقلة عن  اإىل  بالإ�سافة  الإتفاقية  البنك مبوجب  تكون حقوق 

اإلتزامات العميل/ العملء جتاه البنك مبوجب الإتفاقية.

١٨. امل�سوؤولية امل�سرتكة: 

حيثما يكون هناك اأكرث من عميل واحد موقع على الإتفاقية، تكون م�سوؤولية كل من هوؤلء الأ�سخا�ش بالتكافل والت�سامن ويتم تف�سري كل 

تعهد مذكور يف الإتفاقية طبقًا لذلك.

١٩. الإ�سعارات: 

اأو بوا�سطة الربيد اإىل عنوان العميل/  اإما باليد  اإ�سعار يكون من املطلوب توجيهه بوا�سطة البنك اإىل العميل/ العملء  اأي  يتم ت�سليم 

العملء املذكور يف الإتفاقية اأو اأي عنوان اآخر يبلغ به العميل/ العملء البنك من وقت اإىل اآخر خطيًا.

٢0. التعوي�ض : 

يعو�ش ويحمي العميل بهذا البنك وم�سوؤوليه ومدرائه وموظفيه وممثليه ووكلئه عن ومن كافة التكاليف والر�سوم واملطالبات والإلتزامات 

اأو  اأو مدرائه  اأي من م�سوؤوليه  اأو  البنك  بوا�سطة  املتكبدة  القانونية(  الأتعاب  وامل�ساريف )مبا فيها  والأ�سرار  والتعوي�سات واخل�سائر 

موظفيه اأو ممثليه اأو وكلئه مبوجب الإتفاقية اأو فيما يتعلق بها مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر،  عند حدوث اأي من الوقائع 

املذكورة يف البند )١٠( اأعله. 

٢١. الإ�ستقاللية: 

اإذا وجد اأي من اأحكام اإ�ستمارة الطلب غري قابل للإنفاذ اأو غري �ساري املفعول اأو غري قانوين يعترب ذلك احلكم حمذوفًا ول تتاأثر بقية 

الإتفاقية بعدم �سريان اأو عدم قانونية اأو عدم قابلية ذلك احلكم للإنفاذ. 

٢٢. التحويل والتنازل: 

اأو  العملء حتويل  للعميل/  يجوز  ول  الطلب.  اإلتزاماته مبوجب  و/اأو  ومزاياه  التنازل عن حقوقه  اأو  اأي وقت، حتويل  للبنك، يف  يجوز 
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under the Agreement. Customer(s) may not assign or transfer their rights, benefits and/
or obligations under the Agreement. The Agreement will bind the successors and 
assigns of the Customer(s).

23. Law and Jurisdiction:
23.1 The Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of 
the United Arab Emirates.
23.2 Customer(s) hereby irrevocably: (i) submits to the jurisdiction of the courts of the 
UAE in respect of any legal proceedings to be commenced in the UAE in connection 
with this Agreement; (ii) agrees that nothing will preclude the right of the Bank to 
initiate legal proceedings against Customer(s) before any other court which may have 
jurisdiction over the Customer(s) or his/her/its/their assets. The Customer(s) hereby 
confirms acceptance of all the above mentioned terms and conditions.

24. 24.1 I authorize ADCB to make any and all credit investigations that are deemed 
appropriate.
24.2 I understand that ADCB can decline  this application without assigning any reason 
whatsoever and that the application and its supporting documents will become part of 
ADCB’s records and will not be returned to me. 
24.3 I further undertake to provide ADCB an undated cheque drawn on the above 
referred current account, for an amount equivalent to the limit assigned on my ADCB 
Credit Card(s).  In the event of a default or failure by me to effect payments of the 
outstanding amount under my Card Account (including all Supplementary Cards), I 
hereby authorize ADCB to insert the date on the said cheque, if undated and present 
it for payment. 
24.4 The ADCB Credit Cardholder Agreement and the Service and Price Guide will 
be made available to me along with ADCB Credit Card(s), my acknowledgement of 
the card(s) confirms that I have received, read and agree to the conditions mentioned 
therein. I further agree that the contents of the ADCB Credit Cardholder Agreement 
and the Service and Price Guide including amendments, which ADCB may take from 
time to time, will be binding upon me. I further agree that the contents of the ADCB 
Credit Cardholder Agreement and the Service and Price Guide including amendments, 
which ADCB may make from time to time will be binding upon me, in addition to the 
terms and conditions mentioned in this application form and shall govern the usage of 
my ADCB Credit Card.

25. The civil courts of the individual Emirates, the Federal civil courts of the  United Arab 
Emirates, and the courts of the Dubai International Financial Centre, (including without 
limitation the Small Claims Tribunal of the DIFC), shall have non-exclusive jurisdiction 
over all matters arising  under the Products’ terms and conditions save that the Bank 
shall have the right to file actions in any court with jurisdiction over you or your assets. 
In the event that a party opts to commence a claim in the Small Claims Tribunal of the 
Dubai International Financial Centre, the parties expressly agree that such claim may 
be made for any amount up to AED 1,000,000 or for such greater amount as may be 
within the jurisdiction of that Tribunal from time to time.

26. I have read, understood, acknowledge and agree that the Bank may refer my name 
and/or any personal data required to any credit bureau or reference agency/agencies 
and/or make such references and enquiries as the Bank may consider necessary.

27. The Customer, irrespective of his place of residence or domicile, agrees to accept 
service of process by any methods selected by the Bank in its discretion (to the 
extent permissible under applicable law) for proceedings in any applicable court or 
jurisdiction, which methods shall include but not be limited to service of process by 
way of: (a) Email to the email address of the Customer in the Bank’s records from time 
to time; (b) Fax to the number of the Customer in the Bank’s records from time to 
time; (c) Registered mail and acknowledgement of receipt to the mailing address of 
the Customer in the Bank’s records from time to time; and/or (d) Publication in one or 
more daily newspapers in the U.A.E or in the jurisdiction of domicile or residence of the 
Customer (as the case may be). 
The Customer hereby consents, irrespective of his place of residence or domicile, to 
process being served by any person or entity permitted under applicable law (including, 
without limitation, by the Bank itself and/or by any such person or entity on the Bank’s 
behalf where the applicable court has given approval for service of process via such 
method).
Furthermore, the Customer agrees that to the extent permissible under applicable law, 
such service shall satisfy all requirements to establish personal jurisdiction over the 
Customer and the applicable court.

التنازل عن حقوقهم ومزاياهم و/اأو التزاماتهم مبوجب الإتفاقية. وتكون الإتفاقية ملزمة خللفاء العميل/ العملء ومن يتنازلون اإليهم.

٢٣. القانون وال�سلطة الق�سائية: 

٢٣-١ تخ�سع هذه الإتفاقية اإىل وتف�سر وفقًا لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة. 

٢٣-٢ ب�سفة نهائية ل رجعة فيها: )١( يخ�سع العميل/ العملء اإىل ال�سلطة الق�سائية ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة يف ما يتعلق 

باأي اإجراءات قانونية يتم اإتخاذها يف دولة الإمارات العربية املتحدة بخ�سو�ش هذه الإتفاقية. )٢( يوافق العميل/ العملء على عدم 

وجود اأي �سىء يعيق حق البنك يف اإتخاذ اأي اإجراءات قانونية �سد العميل/ العملء اأمام اأي حمكمة ذات �سلطة ق�سائية على العميل اأو 

اأ�سوله وموجوداته/ العملء اأو اأ�سولهم وموجوداتهم. يوؤكد العميل/ العملء بهذا قبول كافة الأحكام وال�سروط املذكورة اأعله. ١٧-١ 

اأفو�ش بنك اأبوظبي التجاري القيام بجميع التحريات الئتمانية التي يراها منا�سبة وذات �سلة.

٢٤. ٢٤-١ اأفو�ش بنك اأبوظبي التجاري القيام بجميع التحريات الئتمانية التي يراها منا�سبة وذات �سلة. 

٢٤-٢ اأدرك اأن باإمكان بنك اأبوظبي التجاري رف�ش طلبي هذا لإ�سدار بطاقة الإئتمان دون اإبداء اأي اأ�سباب اأو مربرات مهما كانت. كما 

اأدرك اإن الطلب وامل�ستندات والوثائق املدعمة له ت�سبح جزءًا من �سجلت بنك اأبوظبي التجاري. لوان البنك غري ملزم باإعادتها يل. 

٢٤-٣ اإّنني اأتعّهد باإعطاء بنك اأبوظبي التجاري �سيكًا غري موؤرخ م�سحوب من احل�ساب اجلاري املذكور اأعله، مببلغ يوازي احلد امل�سموح 

به يف بطاقتي/بطاقاتي الئتمانية من بنك اأبوظبي التجاري. لويف حال مل اأمتّكن من ت�سديد الدفعات املطلوبة يف ح�ساب بطاقتي )مبا 

اأبوظبي التجاري كتابة التاريخ على ال�سيك املذكور وتقدميه  باإّنني ُاجيز لبنك  يف ذلك البطاقات الإ�سافية( لأّي �سبب من الأ�سباب، 

لتغطية الأموال امل�ستحّقة. 

٢٤-٤ واإين اأدرك باأنه �سيتم موافاتي باتفاقية بطاقة الئتمان من بنك اأبوظبي التجاري ودليل الأ�سعار واخلدمات مع البطاقة/البطاقات 

الإئتمانية وان ا�ستلمي للبطاقة )البطاقات( يوؤكد ا�ستلمي واطلعي وموافقتي على الأحكام وال�سروط املذكورة يف هذه التفاقية. 

واخلدمات مبا يف  الأ�سعار  ودليل  التجاري  اأبوظبي  بنك  من  الئتمان  بطاقة  ااتفاقية حامل  و�سروط  باأحكام  اللتزام  على  اأوافق  كما 

ذلك تعديلت قد يقوم بنك اأبوظبي التجاري باإدخالها من وقت لآخر والتي �ستكون ملزمة يل وحتكم، بالإ�سافة اإىل الأحكام وال�سروط 

املن�سو�ش عليها يف هذا امل�سند، اإ�ستخدامى لبطاقة )بطاقات( الإئتمان.

٢٥. يكون للمحاكم املدنية املحلية واملحاكم املدنية الإحتادية بدولة الإمارات العربية املتحدة وحماكم �سوق دبي املايل الدويل، )التي 

تت�سمن على �سبيل املثال ل احل�سر حماكم جلنة املطالبات ال�سغرية(، الخت�سا�ش الق�سائي غري احل�سري على كافة الأمور النا�سئة 

عن اأحكام و�سروط املنتجات، اإل اأنه يكون للبنك احلق يف اتخاذ الإجراءات القانونية لدى اأي حمكمة تكون اأ�سولك خا�سعة لخت�سا�سها 

اأمام جلنة املطالبات ال�سغرية مبركز دبي املايل العاملي، يوافق الطرفان �سراحة  اإذا قرر اأي من الطرفني تقدمي مطالبة  الق�سائي. 

ال�سغرية من  املطالبات  للجنة  الق�سائية  لل�سلطة  اأكرب يخ�سع  مبلغ  اأي  اأو  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم  مبلغ حتى  باأي  املطالبة  يجوز  اأنه  على 

وقت اإىل اآخر.

٢٦. اأقر بقراءة وفهم واملوافقة على ا�ستخدام البنك لإ�سمي وبياناتي ال�سخ�سية لإجراء اأي ا�ستف�سار ائتماين لدى اجلهات الئتمانية 

ذات العلقة لغر�ش تقدمي ال�ست�سارات وال�ستف�سارات الئتمانية وفقًا ملا يراه البنك �سروريًا.

٢٧. يوافق العميل، ب�سرف النظر عن عنوانه اأو مكان اإقامته، على قبول تبليغ ال�سعارات باأي من الو�سائل التي يختارها البنك ح�سب 

تقديره )بالقدر امل�سموح به قانونًا( بخ�سو�ش الجراءات القانونية اأمام اأي حمكمة خمت�سة اأو اأي �سلطة ق�سائية وتت�سمن هذه الو�سائل 

على �سبيل املثال ل احل�سر تبليغ ال�سعارات عن طريق: )اأ( الربيد اللكرتوين موجهًا اىل عنوان الربيد اللكرتوين اخلا�ش بالعميل 

كما هو م�سجل لدى البنك من وقت اىل اآخر؛ )ب( الفاك�ش: عرب الفاك�ش على الرقم اخلا�ش بالعميل كما هو م�سجل لدى البنك من 

وقت اىل اآخر؛ )جـ( الربيد امل�سجل بعلم الو�سول موجهًا اىل العنوان الربيدي اخلا�ش بالعميل كما م�سجل لدى البنك من وقت اىل اآخر

الن�سر يف �سحيفة يومية واحدة اأو اأكرث ت�سدر يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأو يف بلد اإقامة العميل )ح�سبما تكون احلالة(.

ويوافق العميل مبوجبه، ب�سرف النظر عن عنوانه اأو مكان اإقامته على اأن يتم تبليغه بالإ�سعارات بوا�سطة اأي �سخ�ش اأو جهة م�سرح به 

قانونًا ) مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر، بوا�سطة البنك نف�سه و/اأو اأي �سخ�ش اأو جهة اأخرى بالنيابة عن البنك حيثما تكون 

املحكمة املخت�سة قد اأ�سدرت موافقتها على تبليغ ال�سعارات بهذه الطريقة(.

وبالإ�سافة اىل ذلك، يوافق العميل بالقدر امل�سموح به قانونًا، على اأن تلك ال�سعارات تفي بكافة املتطلبات اللزمة لتحديد البلد الذي 

يخ�سع العميل ل�سلطته الق�سائية  واملحكمة املخت�سة.
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…QÉéàdG »ÑXƒHCG ∂æH  ADCB

A/C payee

Car Loan

CARD CENTER



Company Name

Business structure:   

Sole proprietor                                   Partnership                              LLC  FZE  
Branch FZCO FZ-LLC

Nature of Business

Business start date

Trade licence issue date

Trade licence expiry date

Emirate

Average monthly income No. of people employed
of the business

P.O. Box Office tel. no. 

Fax no. Mobile no. 

Floor no. Office location

Street Building Name

Nearest Landmark

Bank Account no. Emirate

Bank Name and Branch

Sole Proprietor’s/ First Partner’s Name

Date of birth Mobile no.

Passport No. Expiry date
Idbara No. EIDA No.
(For UAE National only)

Visa No. Expiry date

Second Partner’s Name

Date of birth     Mobile no.

Passport No. Expiry date
Idbara No. EIDA No.
(For UAE National only)

Visa no. Expiry date

Third Partner’s Name

Date of birth  Mobile no.

Passport No. Expiry date
Idbara No. EIDA No.
(For UAE National only)

Visa No. Expiry date

Residence Address of Signatory 

Home tel. no. Mobile no.

Residence address Flat no./ Villa no.

Building Name Street

Emirate Nearest Landmark

Vehicle registered in the name of

Name of Authorised signatory for the company

GS°º Gdû°ôcá
Gdû°μπ Gd≤Éfƒf»:

eƒDS°ù°á eæ£≤á MôI    P.Ω.Ω   T°ôGcá                                                            eƒDS°ù°á aôOjá

Ω.ì/P.Ω.ΩT¢.Ω.ìGdØô´

WÑ«©á Yªπ Gdû°ôcá

JÉQjï HóA Gd©ªπ

JÉQjï GU°óGQ GdôNü°á GdàéÉQjá

JÉQjï Gfà¡ÉA GdôNü°á GdàéÉQjá 

G’eÉQI

YóO GdªƒXØ«øe©ó∫ GdóNπ
Gdû°¡ô… d∏û°ôcá

Qbº g`ÉJ∞ GdªμàÖU¢ . Ü.  

Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑Qbº GdØÉcù¢

eμÉ¿ GdªμàÖGd£ÉH≥

GS°º GdÑæÉjáGdû°ÉQ´

GbôÜ YÓeá OGdá

G’EeÉQIQbº Gdëù°ÉÜ

GS°º GdÑæ∂ h GdØô´

GS°º eÉd∂ GdªƒDS°ù°á GdØôOjá/ GS°º Gdû°ôj∂ G’h∫ 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑JÉQjï Gdª«ÓO 

JÉQjï G’fà¡ÉA Qbº LƒGR Gdù°Øô  
Qbº H£Ébá gƒjá G’EeÉQGäQbº G’EV°ÑÉQI 

)dªƒGWæ«ø Ohdá G’EeÉQGä a≤§(

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº G’EbÉeá

GS°º Gdû°ôj∂ GdãÉf» 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑ JÉQjï Gdª«ÓO

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº LƒGR Gdù°Øô   
Qbº H£Ébá gƒjá G’EeÉQGäQbº G’EV°ÑÉQI

)dªƒGWæ«ø Ohdá G’EeÉQGä a≤§(

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº G’EbÉeá

GS°º Gdû°ôj∂ GdãÉdå 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑ JÉQjï Gdª«ÓO  

JÉQjï G’fà¡ÉA Qbº LƒGR Gdù°Øô  
Qbº H£Ébá gƒjá G’EeÉQGäQbº G’EV°ÑÉQI

)dªƒGWæ«ø Ohdá G’EeÉQGä a≤§(

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº G’EbÉeá

YæƒG¿ S°μø Gdªƒb™ 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑ Qbº gÉJ∞ Gdªæõ∫    

Qbº Gdû°≤á/ GdØ«Ó YæƒG¿ Gdù°μø  

Gdû°ÉQ´GS°º GdÑæÉjá

GbôÜ YÓeá OGdáG’EeÉQI

Gdù°«ÉQI eù°é∏á HÉS°º

GS°º GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ Yø Gdû°ôcá

Car Loan Application Form and Loan Agreement (Companies)
W∏```Ö b`````ôV¢ Jª`ƒj````π S°`«````ÉQI h GEJØÉb«```á b````ôV¢ S°«````ÉQI )d∏û°ôcÉä(

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

Dealer Dealer salesman name

Loan account no. Date 

Sales Officer name Code

GS°º eæóhÜ GdªÑ«©ÉäGdÑÉF™

Gd`à`ÉQjïQbº Mù°ÉÜ Gd≤ôV¢

GdôeõGS°º eù°ƒDh∫ GdªÑ«©Éä

d d m m y y y y

رقم مكاين

)اإذا انطبق(

رقم مكاين

)اإذا انطبق(
اقرب علمة دالة

Makani no.
(if applicable)

Makani no.
(if applicable)Nearest Landmark





(IQhô°†dG ádÉM ‘) øeÉ°†dG

π```«```ª``©``dG QGô````bEG

ymmdd y y y

ïjQÉàdGº°SE’G

ïjQÉàdG

ïjQÉàdG

kÉ«∏©a ¢Vhô©ª`dG ô©°ùdG ƒg Gòg ¿Gh √ÓYCG IQƒcòª`dG IQÉ«°ùdG äÉfÉ«H áë°U ócDƒf 1

.IQÉ«°ùdG ¿Éª°†H kÉ«∏©a áMƒæ‡ iôNG á«fÉªàFG äÓ«¡°ùJ …G ∑Éæg óLƒJ ’ 2

.√ÓYCG IQƒcòª`dG áeó≤ª`dG á©aódG ÉæeÓà°SG ócƒf 3

Ió«L ádÉM ‘ Ö∏£dG »eó≤e/Ωó≤ª`d óªà©ª`dG πãªª`dG ¤G IQÉ«°ùdG º«∏°ùJ ”  4

.Ö∏£dG Ωó≤e ≈∏Y

¿Gƒæ©dG

º°SE’G

º°SE’G

…QÉ``éàdG »Ñ`XƒHCG ∂````æH øe IQÉ«```°S π`jƒ“ ¢Vôb ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ωó≤ª`dG Ö∏£dG ‘ IQƒcòª`dG äÉeƒ∏©ª`dG ¿CG ¬ÑLƒÃ ócDƒf / ócDhCG

•hô````°ûdGh ΩÉµMC’ÉH ΩGõàd’G áMGô°U πÑ≤fh ≥aGƒfh Éæª¡ah ÉfCGôb ób ÉæfCG/πÑbCGh ≥aGhCGh âª¡ah äCGôb ób »æfCGh .á∏eÉch áë«ë°U

øe …QÉéàdG »ÑXƒHCG ∂`æH øe IQÉ«`°ùdG πjƒ“ ¢Vôb Ö````∏W äGó``æà°ùe ‘ IQƒ`còª`dG π«°UÉØàdG á``aÉµHh Ö```∏£dG Gò``g ‘ áLQóª`dG

»ÑXƒHCG ∂æH ≈`dEG Gò`g ÉæÑ∏£H Ωó`≤àf/»`Ñ∏£H Ωó`≤JCG ,¬`«∏Yh .á`jõ«∏‚E’G hCG á`«Hô©dG á`¨∏dÉH CGƒ°S (10) áëØ°üdG ¤EG (1)áëØ°üdG

ôjó≤àdG Ö°ùM ¢Vô≤dG Gòg Éæëæe/»ëæe ºà«°S ¬fCÉH Éª∏Y ¬H IOQGƒdG π«°UÉØà∏d É≤ÑW IQÉ«``°S πjƒ“ ¢Vôb ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d …QÉéàdG

.∂æÑ∏d ≥∏£ª`dG

ymmdd y y y

ymmdd y y y

Ö∏W IQÉªà°SG ‘ IQƒcòª`dG ¬JÉeGõàdG áaÉµH Ö∏£dG Ωó≤e AÉah Gò¡H øª°VCG

ó`«YGƒ`ª`dG ‘h π``eÉ`ch ΩÉ`J πµ`°ûH ¢Vô`≤`dG á`«bÉ`ØJÉ`°Sh IQÉ«```°S π`jƒ“ ¢Vôb

πeÉc Ö∏W ∫hCG ΩÓà°SG Qƒ`ah Iô°TÉÑe ∂æÑdG ¤EG ™aOCG ¿CÉH ó``¡©JCGh .IOóëª`dG

óFGƒØdG ,ó`jó– ¿hO ,∂dP ‘ ÉÃ Ö`∏£dG Ωó≤e øe ∂`æÑ∏d ≥ëà°ùª`dG ≠∏Ñª`dG

.(á«fƒfÉ≤dG ∞«dÉµàdG É¡«a ÉÃ) ∞«dÉµàdGh Ωƒ°SôdGh ÜÉ©JC’Gh

ácô°ûdG ºàN hCG ΩÉ¡H’G áª°üH hCG Ö∏£dG Ωó≤e ™«bƒJ

™«bƒàdÉH ¢VƒØª`dG ™«bƒJh

ΩÉ¡H’G áª°üH hCG Ö∏£dG Ωó≤e ™«bƒJ

ΩÉ¡H’G áª°üH hCG Ö∏£dG Ωó≤e ™«bƒJ

™«bƒàdÉH ¢VƒØª`dG ™«bƒJh ácô°ûdG ºàN hCG

™«bƒàdÉH ¢VƒØª`dG ™«bƒJh ácô°ûdG ºàN hCG







Dealer stamp

and signature

Company stamp

Loan Account No

Name

Name

Name

Address

Date

Date

IQÉ«°ùdG äÉ`fÉ«H

á«°üî°T á©jÉÑeπjƒ“ IOÉYGá∏ª©à°ùe

¬«°SÉ°ûdG ºbQ

∑ô`ëª`dG ºbQ

á``Mƒ∏``dG ºbQ

IójóL

™æ°üdG áæ°S

RGô£dGh ™æ°üdGó∏H

IQÉe’GIQÉ«°ùdG ¿ƒd

Vehicle Information

Used

New

Chassis no.

Engine no.

Registration no.

Refinance

Model year

Make & model

Colour of vehicle Emirate

Private sale

Guarantor (If applicable)

Customer Declaration

Dealer’s Declaration:

I hereby guarantee the full and timely performance by the

Applicant of all its obligations under this Car Loan Application Form

and Loan Agreement and undertake to directly pay the Bank forth

with upon first demand the full amount outstanding at any time

from the applicant to the Bank including without limitation interest,

fees, charges and cost (including legal costs).”

Applicant:

Signature or Thumb Impression or 

Company Stamp & Signature or Authorised Signatory 

Joint Applicant:

Signature or Thumb Impression or 

Company Stamp & Signature or Authorised Signatory

Signature or Thumb Impression or Company Stamp and 

Signature of Authorised Signatory

I/We declare that the particulars given in this Car Loan Application Form, are 

true, correct and up to date in all respects and I/We have not withheld any 

information. I/We agree and confirm that I/We have read the Terms and 

Conditions of this Car Loan provided by the Bank and agree to be bound by the 

same. I/we agree that the Bank reserves the right to reject any application 

without providing any reason. I/We hereby apply for the Car Loan facility.

1. We confirm that the information regarding the vehicle

is accurate and the prices referred to are the actual 

prices offered to the applicants.

2. There are no other credit facilities against the security

of the vehicle.

3. We confirm having received cash down payments as

stated above.

4. The vehicle has been delivered to the applicant(s)

authorized representative in good working order and condition.

πjƒªàdG äÉeƒ∏©e

ájGóÑdG  ïjQÉJ

Finance Information

End date

IQÉ«°ùdG áª«b ôjó≤J/…ó≤ædG ô©°ùdG 1

(kÉHƒ∏£e πjƒªàdG ¿Éc GPG)ÚeCÉàdG §°ùb áØ∏µJ 2

IQÉ«°ùdG äÉ«dÉªch CGó°üdG ™fÉeh áfÉ«°üdG ó≤Y 3

(3+2+1) ∞«dÉµàdG ‹ÉªLG 4

¢Vô≤dG QGó°UG Ωƒ°SQ 7

(                                                                      ) Ωƒ°SQ 8

(¢übÉæàŸG ó«°UôdG≈∏Y)% _____ IóFÉØdG 10

(%_____________ âHÉãdG IóFÉØdG ô©°ùd …RGƒŸG)

ájÉ¡ædG ïjQÉJ 13

(10+9) ‹ÉªLE’G OGó°ùdG 11

:OGó°ùdG á≤jôW 14

ºbQ …QÉéàdG »ÑXƒHCG ∂æH iód ÜÉ°ùM øe ¬Áóà°ùe ôeGhCG

ô°TÉÑª`dG º°üî∏d äGQÉeE’G ΩÉ¶f

É¡æe §°ùb πc áª«b ájô¡°T á©aO ```````````````` ≈∏Y ¢Vô≤dG Oó°ùj 12

(8+7+6) Üƒ∏£ŸG ¢Vô≤dG ≠∏Ñe ‹ÉªLG 9

ôLÉàdG/∂æÑ∏d áYƒaóŸG á°†jÉ≤ŸG áª«b/¤h’G á©aódG 5

/¤h’G á©aódG ká°übÉf ∞«dÉµàdG ‹ÉªLG 6

(5-4)ôLÉàdG/∂æÑ∏d áYƒaóŸG á°†jÉ≤ŸG áª«b   

ymmdd y y y

1 Cash price/vehicle valuation

2 Insurance premium (if applicable)

3 Service contract, Rust proofing and Accessories

4 Total cost (1+2+3)

5 Down payment/ Trade-in amount

6 Total cost less Down payment /

7 Processing fees

8 Fees ( )

9 Total loan amount required (6+7+8)

11 Total repayment (9+10)

12 Repayment by_____monthly installments of

ymmdd y y y

13 Start date

14 Repayment method: UAEDDS

Standing order on ADCB account no.

10 Interest_____% (p.a. on reducing balance)

(Flat rate equivalent______________%)

trade-in amount (4-5)

ºgQO
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ºgQO
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ºgQO
AED
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Car Loan Terms and Conditions

This Car Loan Agreement is made between Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, United 
Arab Emirates (the “Bank”) and the customer (the “Customer”) whose details are stated 
overleaf in the Car Loan Application Form and Loan Agreement (the “Customer”). The 
Customer has applied for a car loan and the Bank has agreed to make available a car 
loan to the Customer in the amount stated in Item 7 of the Finance Information section 
of the Car Loan Application Form and Loan Agreement for purchase of the Vehicle on 
the terms and conditions set forth below.

1. Definition and Interpretation:
(a) “Bank” means Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, its successors and assigns. 
(b)“Car Loan” means the principal amount approved by the Bank for the purchase of 
the Vehicle and mentioned in the Car Loan Application Form and Loan Agreement. 
(c) “Car Loan Agreement” means the Car Loan Application Form and Loan Agreement 
entered into between the Bank and the Customer(s). (d) “Customer(s)” means each 
of the Persons who have signed the overleaf Car Loan Application Form and Loan 
Agreement the expressions ‘their’, ‘them’ and ‘themselves’ will be read accordingly. 
(e) “Person” includes any individual, company, corporation, firm, partnership or other 
unincorporated body. (f) “Terms and Conditions” means these Car Loan Terms and 
Conditions, as amended from time to time. (g) “Vehicle” means the vehicle described 
in the overleaf Car Loan Application Form and Loan Agreement and includes all 
accessories, attachments, replacements, renewals and registrations from time to time 
of the Vehicle. These Terms and Conditions form part of the Car Loan Application Form, 
and all references to the ‘Agreement’ shall mean and include the Car Loan Application 
Form and Loan Agreement appearing overleaf and these Terms and Conditions. 

2. Disbursement:
Customer; (vi) payment of fees set forth as required by the Bank; (vii) an independent 
valuation of theDisbursement of the Loan agreement  Car Loan is conditional upon 
receipt and confirmation of all documents and requirements requested by the Bank in 
form and substance satisfactory to the Bank and payment to the Bank of all applicable 
fees and charges. At its discretion, the Bank may by notice to the Customer cancel the 
Car Loan or reduce the amount of the Car Loan. Save as agreed otherwise, the Bank 
will disburse the Car Loan directly to the dealer of the Vehicle / Seller and debit the 
Customer’s loan account for the amount of the Car Loan so disbursed. The Customer 
shall debit the Customer’s loan account for the amount of the Car Loan so disbursed. 
The Customer shall provide the Bank in form and substance acceptable to the Bank the 
following documents: (i) post dated cheque(s) for payment of the monthly installments 
mentioned in Item 10 of the Finance Information section of the Agreement or an 
irrevocable standing payment order to effect payment of such monthly installments; (ii) 
if the Customer is a company, copies of the constitutive documents of the Customer 
and evidence of the authority of the Customer’s representative; (iii) if the Customer 
is an individual, a copy of the Customer’s passport; (iv) personal guarantees from the 
persons named as guarantors in the Agreement, in form and substance satisfactory 
to the Bank; (v) a copy of the valid driving license of the Vehicle/an assessment of the 
condition of the Vehicle by the dealer of similar vehicles.

3. Payment: 
Customer(s) irrevocably agrees to repay the Car Loan together with interest, 
commissions and all other charges in accordance with the Agreement. All repayments 
shall be made in monthly installments, in the manner detailed in the Agreement and 
on the due dates mentioned therein. Amounts received by way of monthly installments 
will be applied first towards payment of charges, then towards interest and finally 
towards repayment of the principal. Customer(s) agrees to provide the Bank with post-
dated cheques for the value of the outstanding balance of the Car Loan on demand by 
the Bank. All payments by the Customer pursuant to the Agreement shall be made net 
of any taxes, fees, withholdings or other charges..

4. Interest:
Interest will be payable by the Customer on the Car Loan at such rate(s) mentioned in 
the Agreement. The interest will be charged on a reducing balance basis and will be 
computed on a monthly basis.

5. Late Payments:
If any amount is not received by the Bank on its due date of payment, the Bank may 
(without prejudice to its other rights) levy late payment interest, delayed payment fees 
and cheque return fees on such due and outstanding amount at such rates determined 
by it. The Customer shall, on the first demand of the Bank, be obliged to pay all such 
amounts together with all costs, charges, expenses incurred by the Bank (including 
legal expenses) in enforcing the Bank’s right under this Agreement.

6. Prepayment:
Customer(s) may, upon giving the Bank written notice to this effect, prepay all of the 
outstanding Car Loan together with all accrued interest, costs, charges and expenses. 
Any such prepayment shall be subject to an additional charge, details of which can be 
obtained from the Bank upon request. Details of payment calculations can be obtained 
from the Bank upon request. If the Customer pays an installment in advance , the Bank 
may charge an administrative fees for such service/option per installment paid. The 
acceptance of installment paid in advance will be at the sole discretion of the Bank.

7. Customer (s) Representations and Warranties:
By signing the Agreement, Customer(s) represents and warrants that: (a) all the 
information in the Agreement is true, complete and accurate in all respect; (b) 
Customer(s) has/have not withheld any material fact; (c) the Bank has not made 
any representation of any kind regarding the Vehicle and the Customer(s)has/have 
inspected the Vehicle and satisfied themselves as regards all aspects thereof and has/
have taken delivery of the Vehicle in good condition and roadworthy condition; (d) the 
execution and performance of the Agreement is fully within the Customer(s) power and 

اأحكام و�ســــــروط قــــــرو�ض ال�سيــــــارات

اأبوظبي التجاري �ش م ع، الإمارات العربية املتحدة  )البنك( والعميل )العميل( الواردة  اإتفاقية قر�ش ال�سيارة هذه بني بنك  اأبرمت 

بياناته على اجلهة اخللفية من اإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة واإتفاقية القر�ش )العميل(. تقدم العميل بطلب للح�سول على قر�ش �سيارة 

ووافق البنك على منح قر�ش �سيارة اإىل العميل باملبلغ املذكور يف البند )٧( من ق�سم املعلومات املالية باإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة 

واإتفاقية القر�ش ل�سراء �سيارة طبقًا للأحكام وال�سروط الواردة اأدناه. 

١. التعاريف والتفا�سري : 

)اأ( »البنك« يعني هذا التعبري بنك اأبوظبي التجاري �ش.م.ع. وخلفاءه ومن يتنازل اإليهم. )ب( »قر�ش ال�سيارة« يعني هذا التعبري املبلغ 

املعتمد بوا�سطة البنك ل�سراء ال�سيارة املذكورة يف اإتفاقية قر�ش ال�سيارة. )جـ( »اإتفاقية قر�ش ال�سيارة« يعني هذا التعبري اإتفاقية قر�ش 

ال�سيارة املربمة بني البنك والعميل/ العملء. )د( »العميل/ العملء« يعني هذا التعبري الأ�سخا�ش الذين قاموا بتوقيع اإ�ستمارة طلب 

اأو  اأو �سركة  قر�ش ال�سيارة املرفقة وتف�سري ال�سمري »هم« وكلمة »اأنف�سهم« طبقًا لذلك. )هـ( »�سخ�ش«  يت�سمن هذا التعبري اأي فرد 

موؤ�س�سة اأو �سراكة اأو اأي جهة غري م�سهرة اأخرى. )و( »الأحكام وال�سروط« يعني هذا التعبري اأحكام و�سروط اتفاقية قر�ش ال�سيارة هذه 

كما ويتم تعديلها من وقت اإىل اآخر. )ز( »�سيارة« يعني هذا التعبري ال�سيارة املذكورة يف اإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة وي�ستمل على كافة 

الكماليات والزيادات وال�ستبدالت والتجديدات والت�سجيلت من وقت اإىل اآخر اخلا�سة بال�سيارة. ت�سكل الأحكام وال�سروط هذه جزءًا 

من اإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة وتعني وت�سمل كافة الإ�سارات اإىل »الإتفاقية - »اإتفاقية قر�ش ال�سيارة واإ�ستمارة طلب قر�ش ال�سيارة 

املرفقة وهذه الأحكام وال�سروط«.

٢. �سرف مبلغ القر�ض: 

يكون �سرف مبلغ قر�ش ال�سيارة م�سروطًا باإ�ستلم وتاأكيد كافة امل�ستندات واملتطلبات املطلوبة بوا�سطة البنك ب�سيغة وحمتوى مقبولني 

للبنك وت�سديد اإىل البنك كافة الأجور والر�سوم املنطبقة. ويجوز للبنك، ح�سب تقديره، مبوجب توجيه اإ�سعار اإىل العميل اإلغاء قر�ش 

تاجر  اإىل  مبا�سرة  ال�سيارة  قر�ش  البنك  ي�سرف  خلفه،  على  الإتفاق  يتم  ما  وباإ�ستثناء  ال�سيارة.  قر�ش  مبلغ  تخفي�ش  اأو  ال�سيارة 

بالعميل. يجب على  ال�سيارة اخلا�ش  الطريقة من ح�ساب قر�ش  بهذه  املدفوع  ال�سيارة  مبلغ قر�ش  ويخ�سم  ال�سيارة  بائع  ال�سيارات/ 

لت�سديد  الدفع  موؤجلة  موؤجل/�سيكات  �سيك   )١(  : للبنك  مقبولني  وم�سمون  ب�سيغة  حمررة  التالية  بامل�ستندات  البنك  موافاة  العميل 

الأق�ساط ال�سهرية املذكورة يف البند )١٠( من ق�سم املعلومات املالية من الإتفاقية اأو تعليمات دفع م�ستدمية نهائية غري قابلة للإلغاء 

تق�سي بدفع قيمة تلك الأق�ساط ال�سهرية و)٢( اإن كان العميل �سركة، ن�سخ من م�ستندات تاأ�سي�ش العميل واإثبات ل�سلحيات ممثل العميل 

و)٣( اإن كان العميل فردًا، �سورة عن جواز �سفر العميل و)٤( �سمانات �سخ�سية من الأ�سخا�ش املذكورين ب�سفة �سامنني يف الإتفاقية 

ب�سيغة وم�سمون مر�سيني للبنك و)٥( ن�سخة من رخ�سة قيادة �سارية املفول للعميل و)٦( دفع الر�سوم املقررة املطلوبة من قبل البنك 

و)٧( تقييم م�ستقل لل�سيارة/تقييم لو�سعية ال�سيارة بوا�سطة وكيل �سيارات مماثلة. 

٣. الدفـع: 

الأخرى طبقًا  الر�سوم  وكافة  والعمولت  الفوائد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيارة  ت�سديد قر�ش  فيها على  ل رجعة  نهائية  ب�سورة  العميل  يوافق 

للإتفاقية. ويتم ت�سديد جميع الدفعات على اأق�ساط �سهرية بالطريقة املذكورة بالتف�سيل يف الإتفاقية ويف تواريخ الإ�ستحقاق املذكورة 

فيها. ويتم اإ�ستخدام املبالغ امل�ستلمة على �سبيل الأق�ساط ال�سهرية اأوًل نحو ت�سديد الر�سوم ثم نحو ت�سديد الفائدة واأخريًا نحو ت�سديد 

املبلغ الأ�سلي للقر�ش. يوافق العميل/ العملء على تزويد البنك ب�سيكات موؤجلة الدفع بقيمة الر�سيد املتبقي من قر�ش ال�سيارة عند 

طلب البنك ذلك. وتكون كافة الدفعات امل�سددة بوا�سطة العميل مبوجب الإتفاقية �سافية من اأي �سرائب اأو اأجور اأو حمتجزات اأو اأي 

ر�سوم اأخرى.

٤. الفائـــدة: 

اإحت�ساب  ويتم  الإتفاقية.  يف  املذكورة  املعدلت  تلك  املعدل/  بذلك  ال�سيارة  قر�ش  على  العميل  بوا�سطة  الدفع  م�ستحقة  الفائدة  تكون 

الفائدة على اأ�سا�ش الر�سيد املتناق�ش ويتم اإحت�سابها على اأ�سا�ش �سهري.

٥. الدفعات املتاأخرة: 

اإ�ستحقاقه، يجوز للبنك )دون الإخلل بحقوقه الأخرى( فر�ش فائدة الدفعات املتاأخرة  اأي مبلغ بتاريخ  اإ�ستلم البنك  يف حال عدم 

البنك. ويكون  التي يقررها  ال�سيكات املرجتعة على ذلك املبلغ امل�ستحق وغري امل�سدد بتلك املعدلت  املتاأخر ور�سوم  واأجور على الدفع 

العميل، عند اأول طلب من البنك، ملزما بدفع كافة تلك املبالغ بالإ�سافة اإىل كافة التكاليف والر�سوم وامل�ساريف املتكبدة بوا�سطة البنك 

)مبا يف ذلك امل�ساريف القانونية( لإنفاذ حقوق البنك مبوجب هذه الإتفاقية.

٦. الدفع امل�سبق: 

يجوز للعميل/ العملء، عند توجيه اإ�سعار خطي اإىل البنك بذلك، ت�سديد الر�سيد غري امل�سدد من قر�ش ال�سيارة بالكامل بالإ�سافة اإىل 

كافة الفوائد والتكاليف والر�سوم وامل�ساريف امل�ستحقة قبل موعد اإ�ستحقاقه. وتخ�سع كافة تلك الت�سديدات امل�سبقة اإىل ر�سم اإ�سايف. 

وميكن احل�سول على تفا�سيل هذا الر�سم الإ�سايف من اأي من فروع البنك عند الطلب. ميكن احل�سول على تفا�سيل طريقة اإحت�ساب 

الدفعات من البنك عند الطلب. يف حال ت�سديد العميل لأي ق�سط �سلفًا، يجوز للبنك فر�ش ر�سوم اإدارية مقابل تلك اخلدمة/ اخليار 

ح�سب الق�سط املدفوع. يخ�سع قبول الق�سط املدفوع �سلفًا اإىل تقدير البنك.

٧. تعهدات و�سمانات العميل/ العمالء: 

بتوقيع الإتفاقية، يتعهد وي�سمن العميل/ العملء اأن : )اأ( جميع املعلومات الواردة يف الإتفاقية حقيقية وكاملة ودقيقة من كافة النواحي. 

)ب( العميل مل يقم / العملء مل يقوموا باأخفاء اأي حقائق مهمة. )جـ( البنك مل يقدم اأي معلومات من اأي نوع كانت بخ�سو�ش ال�سيارة 

واأن العميل قد قام/ العملء قد قاموا مبعاينة ال�سيارة واقتنعوا باأنف�سهم بكافة الأمور املتعلقة بها وقد اإ�ستلم/ ا�ستلموا ال�سيارة يف حالة 

واأن  العملء  العميل/  بالكامل �سمن نطاق �سلحيات  يقع  الإتفاقية  واأداء هذه  توقيع  لل�سري وال�ستعمال. )د(  جيدة وو�سعية �ساحلة 

الإتفاقية تن�سىء اإلتزاما ملزمًا للعميل/ العملء ول تخالف اأي اإلتزامات تعاقدية اأو قانونية اأخرى مرتتبة على العميل/ العملء. )هـ( مل 

يتم اإتخاذ اأي اإجراءات تقا�سي اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية )مبا يف ذلك اأي اإجراءات تتعلق بالإفل�ش اأو الإع�سار اأو احلل اأو الت�سفية، 

(1)



the Agreement creates legally binding obligations on him/her/it/them that does not 
contravene any other contractual or legal obligations that the Customer(s) has/have; 
and (e) no litigation, arbitration or administrative proceedings (including any which 
relating to bankruptcy, insolvency, winding up or dissolution as applicable) before, by, 
or of any court or government authority have been commenced against him/her/it/
them or are pending or have been threatened against him/her/it/them or any of the 
Customer(s) assets.

8. Customer (s) Covenants:
From the time that the Bank accepts the Agreement and all times thereafter the 
Customer(s) undertakes and agrees to: (a) comprehensively insure and continue to 
maintain such insurance over the Vehicle at all times against all insurable risks, at his/
her/its/their expense, for its full replacement value with such insurance company and 
upon such terms as the Bank may, from time to time approve or specify, with the Bank 
named therein as the first loss payee and entitled to the benefit of any proceeds of all 
such insurance policies. (b) not to do, or permit anything to be done, which may render 
the insurance over the Vehicles void or voidable. (c) to  notify the Bank, in writing, 
within 24 hours of the occurrence of any circumstances giving rise to a claim under 
such insurance policies and provide all details as the Bank shall require. (d) to forthwith 
pay to the Bank all monies received or recovered from any such insurers, or otherwise, 
and until such payment, to hold the same intrust for the Bank and where the Bank has 
provided any finance, in respect of such insurance(s) to pay to the Bank the benefit 
of any rebate or repayment of premiums in respect of the same; (e) to register a first 
chattel mortgage on the Vehicle in favour of the Bank with the appropriate government 
authorities in the United Arab Emirates; (f) except with prior written consent of the 
Bank, not at any time, to part with possession of the Vehicle or sell, assign, transfer, 
mortgage, create a lien or any other security interest, over or otherwise encumber or 
dispose of, lease or hire out the Vehicle or transfer ownership thereof, or any rights 
thereto (or agree to do so) or otherwise permit any of the same; (g) not to take the 
Vehicle out of the United Arab Emirates, without the prior written consent of the Bank; 
(h) maintain the Vehicle in good repair and condition, and the Customer(s) shall be 
liable for all loss and damage suffered by the Vehicle, howsoever arising, except for fair 
wear and tear; (i) at the Bank’s request, allow the Bank’s nominated representative to 
enter, at any time onto any premises, or to the location where the Vehicle is situated 
in order to inspect, repair and/or remove the Vehicle at the Customer(s) expense; (j)   at 
the Customer(s) expense, register the Vehicle in his/her/its/their sole name and deliver 
the registration certificate to the Bank and maintain such registration in Customer(s) 
name(s); (k) pay and discharge all fines or other penalties or charges in respect of the 
Vehicle and its registration and/or the continuation of such registration; (l) not use the 
Vehicle for any illegal or immoral purposes and only use the Vehicle for its normal 
intended use; (m) to promptly advise the Bank of any change in address; (n) to check 
all notices and statements sent by the Bank to him/her/it/them and revert within 14 
days of receipt in the case of any objection thereto, failing which the transaction 
or balance shown therein shall be considered as correct; and (o) promptly comply 
with any instructions given by the Bank in respect of the Vehicle, including without 
limitation to upon demand by the Bank from time to time, at his/her/its/their sole cost 
and expense to execute and deliver all such documents, deeds and instruments and 
perform or procure the performance of all such acts and things (including, without 
limitation, registering the Vehicle in the Bank’s name or in the name of any other third 
party that the Bank shall nominate) as the Bank may consider expedient in connection 
with the Agreement, the Car Loan and the Bank’s security for the Car Loan.

9. Authorisations: 
By signing the Agreement, Customer(s) authorises the Bank: (a) to exchange information 
pertaining to the Customer(s) with third parties for the purpose of processing the 
Agreement and for the servicing of the Customer(s) accounts with the Bank; (b) to 
present the  post-dated cheques provided by the Customer(s) and utilize the proceeds 
towards repayment of the Car Loan monthly installments; (c) to debit the Customer(s) 
accounts with the Bank on the due dates for all amounts due and payable to the Bank, 
without notice to the Customer(s); (d) to act on his/her/its/their behalf in dealings with 
the insurance company and to settle any claims which the Bank may, in its absolute 
discretion, deem fit; (e) to date the undated cheque(s) drawn by the Customer(s) in 
favour of the Bank and/or to fill in the amount(s) outstanding, due and payable by the 
Customer(s) to the Bank and present the same for payment; and (f) to do any act or 
obligation stated in the Agreement, relating to the Vehicle including with regard to the 
Vehicle’s maintenance, repair or insurance or the taking of possession or recovery or 
the towing or selling thereof (at such price and in such manner as the Bank shall deem 
fit) at any time, provided however the Bank shall be under no obligation to exercise 
its authority hereunder and all costs and expenses incurred by the Bank as a result of 
exercise of its authority hereunder shall be added to the amount of the Car Loan and 
until paid shall be subject to the interest charged on the Car Loan.   

10. Mortgage:
The Customer hereby grants the Bank a first mortgage on the Vehicle.  The Customer 
undertakes to register such mortgage in favour of the Bank, and agrees to maintain 
such mortgage during the subsistence of the Car Loan.  The Customer agrees not 
to grant or transfer any interest in the Vehicle to any party, and not to create, register 
or allow any other lien, encumbrance or mortgage on the Vehicle.  The Customer 
hereby agrees to execute, at the request of the Bank, any and all documents, deeds 
and agreements relating to the grant of the mortgage hereunder and registration of the 
mortgage with competent authorities.

 11. The Bank’s right to terminate the Car Loan:
11.1 If: (a) Customer(s) fails to pay on the due date any payment due from him/her/it/
them hereunder; (b) Customer(s) breaches any of the undertakings in the Agreement; 
(c) any representation or undertaking made or given by the Customer(s) is, or proves to 
have been, at any time, or from time to time, incorrect or misleading; (d) Customer(s) 
breaches any of the terms of any other agreement or contract entered into by him/
her/it/them with the Bank for financing (in whole or in part) any other vehicle or other 
property; (e) proceedings are commenced either by, or against Customer(s) and/or 
his/her/its/their guarantor, for his/her/its/their bankruptcy, insolvency, winding up or 
dissolution; (f) Customer(s) and/or his/her guarantor is unable to pay debts as they 
fall due or are otherwise insolvent or is convicted by a competent court of a criminal 
offence, is declared incapable or dies; (g) any foreclosure procedure or other seizing 

ح�سبما ينطبق( اأمام اأو بوا�سطة اأو لدى اأي حمكمة اأو �سلطة حكومية �سد العميل/ العملء اأو قائمة اأو حمتمل اتخاذها �سد العميل/ 

العملء اأو اأي من اأ�سول وموجودات العميل/ العملء. 

٨. تعهدات العميل / العمالء: 

اعتبارًا من الوقت الذي يقبل فيه البنك الإتفاقية ويف جميع الأوقات بعد ذلك، يوافق ويتعهد العميل/العملء مبا يلي : )اأ( التاأمني على 

ال�سيارة مبوجب تاأمني �سامل والإ�ستمرار يف احلفاظ على �سريان ذلك التاأمني يف جميع الأوقات �سد كافة املخاطر املمكن التاأمني �سدها 

وذلك على نفقة العميل/ العملء بكامل قيمة اإ�ستبدال ال�سيارة مع �سركة تاأمني وطبقًا لأحكام و�سروط قد يقبلها البنك اأو يحددها من 

وقت اإىل اآخر، مع ذكر اإ�سم البنك يف بولي�سة التاأمني على اأنه اأول من تدفع اإليه اخل�سارة وعلى اأنه امل�ستحق للح�سول على اأي عوائد 

لكافة بوال�ش التاأمني املعنية. )ب( عدم القيام اأو ال�سماح بالقيام باأي �سىء قد يوؤدي اإىل اإبطال اأو اإلغاء التاأمني على ال�سيارة. )جـ( 

اإبلغ البنك خطيًا خلل اأربعة وع�سرين )٢٤( �ساعة بحدوث اأي ظروف تن�سىء مطالبة مبوجب بولي�سة التاأمني تلك وموافاة البنك 

بكافة التفا�سيل التي يطلبها. )د( دفع اإىل البنك فورًا كافة املبالغ امل�ستلمة اأو امل�سرتدة من اأي من �سركات التاأمني اأو باأي طريقة اأخرى 

ذلك  بخ�سو�ش  اأي متويل  قدم  قد  البنك  يكون  وعندما  البنك،  ل�سالح  الأمانة  �سبيل  على  املبالغ  بتلك  الإحتفاظ  الدفع،  ذلك  وحتى 

التاأمني/ التاأمينات، يتعهد العميل بدفع اإىل البنك قيمة اأي خ�سم اأو رد للأق�ساط بخ�سو�ش ذلك التمويل. )هـ( ت�سجيل رهن اأول على 

ال�سيارة ل�سالح البنك لدى ال�سلطات احلكومية املخت�سة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. )و( عدم التخلي عن حيازة اأو بيع اأو التنازل 

عن اأو نقل ملكية اأو رهن اأو تنفيذ اأي قيد قانوين اأو م�سالح �سمان على ال�سيارة اأو الت�سرف يف اأو تاأجري ال�سيارة اأو نقل ملكيتها اأو 

اأي حقوق فيها )اأو الإتفاق على القيام بذلك( اأو ال�سماح بحدوث اأي من تلك الأ�سياء باأي طريقة اأخرى، اإل مبوافقة خطية م�سبقة من 

البنك.  )ز( عدم اإخراج ال�سيارة من دولة الإمارات العربية املتحدة دون موافقة خطية م�سبقة من البنك. )ح( احلفاظ على ال�سيارة يف 

حالة وو�سعية جيدة. ويكون العميل ملزمًا/ العملء ملزمني بكافة اخل�سائر والأ�سرار اللحقة بال�سيارة ب�سرف النظر عن �سبب ن�سوئها 

باإ�ستثناء البلي والإهرتاء العاديني. )ط( عند طلب البنك، ال�سماح اإىل املمثل املعني من قبل البنك بالدخول، يف اأي وقت، اإىل اأي مكان 

اأو مقر تكون ال�سيارة موجودة فيه بغر�ش معاينتها و/اأو اإ�سلحها و/اأو نقلها على نفقة العميل/ العملء. )ي( ت�سجيل ال�سيارة على نفقة 

العميل/ العملء باإ�سمه وحده/ اأ�سمائهم وحدهم وت�سليم �سهادة الت�سجيل اإىل البنك والإحتفاظ بذلك الت�سجيل باإ�سم العميل/ اأ�سماء 

العملء. )ك( دفع وت�سديد كافة الغرامات اأو الر�سوم اأو املخالفات الأخرى بخ�سو�ش ال�سيارة وت�سجيلها و/اأو اإ�ستمرار ت�سجيلها. )ل( 

عدم اإ�ستخدام ال�سيارة لأي اأغرا�ش غري قانونية اأو غري م�سروعة اأو غري اخلقية واإ�ستخدام ال�سيارة فقط لأغرا�ش الإ�ستخدام العادي. 

)م( اإبلغ البنك باأ�سرع وقت ممكن باأي تغيري يف عنوانه/ عناوينهم. )ن( مراجعة كافة الإ�سعارات والك�سوف املر�سلة بوا�سطة البنك 

اإليه/ اإليهم واإبلغ البنك خلل اأربعة ع�سر )١٤( يومًا باأي اإعرتا�ش على تلك الإ�سعارات اأو الك�سوف. وبعد مرور هذه املدة دون اإ�ستلم 

الإلتزام  الك�سوف �سحيحًا. )�ش(  اأو  الإ�سعارات  تلك  املذكور يف  الر�سيد  اأو  املعاملة  تعترب  العملء  العميل/  اعرتا�ش من  لأي  البنك 

باأ�سرع وقت ممكن باأي تعليمات �سادرة عن البنك بخ�سو�ش ال�سيارة، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر، توقيع وت�سليم كافة تلك 

اأو الإيعاز بالقيام بكافة تلك الت�سرفات والأ�سياء )مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سر،  امل�ستندات وال�سندات والوثائق والقيام 

ت�سجيل ال�سيارة باإ�سم البنك اأو باإ�سم اأي طرف ثالث يحدده البنك( كما وقد يعترب البنك منا�سبًا يف ما يتعلق بهذه الإتفاقية وقر�ش 

ال�سيارة وال�سمان املقدم اإىل البنك مقابل قر�ش ال�سيارة، وذلك على نفقة وتكلفة العميل وحده/ العملء وحدهم.

٩. التفوي�ســات: 

بتوقيع الإتفاقية، يفو�ش العميل/ العملء البنك مبا يلي : )اأ( تبادل املعلومات املتعلقة بالعميل/ العملء مع اأطراف اأخرى بغر�ش تنفيذ 

الإتفاقية وخدمة ح�سابات العميل/ العملء لدى البنك. )ب( تقدمي ال�سيكات املوؤجلة الدفع املقدمة بوا�سطة العميل/ العملء واإ�ستخدام 

عوائد تلك ال�سيكات نحو ت�سديد الأق�ساط ال�سهرية لقر�ش ال�سيارة. )جـ( خ�سم كافة املبالغ امل�ستحقة والقابلة للدفع اإىل البنك بتواريخ 

العميل/  بالنيابة عن  الت�سرف  العملء. )د(  العميل/  اإىل  اإخطار  توجيه  البنك دون  لدى  العملء  العميل/  اإ�ستحقاقها من ح�سابات 

العملء يف التعاملت مع �سركة التاأمني وت�سوية اأي مطالبات قد يعتربها البنك، ح�سب تقديره املطلق، منا�سبة. )هـ( تاأريخ ال�سيكات 

غري املوؤرخة امل�سحوبة بوا�سطة العميل/ العملء ل�سالح البنك وتعبئة املبلغ املرت�سد/ املبالغ املرت�سدة امل�ستحقة والقابلة للدفع بوا�سطة 

الإتفاقية يف ما يتعلق  اإلتزام من�سو�ش عليه يف  اأو  باأي ت�سرف  القيام  ال�سيكات للدفع. )و(  البنك وتقدمي تلك  اإىل  العميل/ العملء 

بال�سيارة مبا يف ذلك بخ�سو�ش �سيانة واإ�سلح اأو التاأمني على اأو حيازة اأو اإ�سرتداد اأو قطر اأو بيع ال�سيارة )بذلك ال�سعر وبتلك الطريقة 

التي يعتربها البنك منا�سبة( يف اأي وقت، اإل اأنه ي�سرتط اأن ل يكون البنك ملزما مبمار�سة ال�سلحية املمنوحة له مبوجب هذا البند واأن 

يتم اإ�سافة كافة التكاليف وامل�ساريف املتكبدة بوا�سطة البنك نتيجة ملمار�سة �سلحيته مبوجب هذا البند اإىل مبلغ قر�ش ال�سيارة وحتى 

ت�سديدها تخ�سع هذه املبالغ اإىل الفائدة املحت�سبة على قر�ش ال�سيارة.

١0. الرهن: 

مينح العميل مبوجبه البنك رهنًا اأول على ال�سيارة. ويتعهد العميل بت�سجيل ذلك الرهن ل�سالح البنك ويوافق على اإدامة هذا الرهن 

طوال فرتة قر�ش ال�سيارة. ويوافق العميل على عدم منح اأو نقل اأي م�سلحة يف ال�سيارة اإىل اأي طرف وعلى عدم اإيجاد اأو ت�سجيل اأو 

اأي من وكافة  اأو رهن حيازي على ال�سيارة. ويوافق العميل بهذا على تنفيذ، عند طلب البنك،  اأو قيد قانوين  اأي رهن  ال�سماح بوجود 

امل�ستندات وال�سندات والإتفاقيات املتعلقة مبنح وت�سجيل الرهن لدى ال�سلطات املعنية. 

١١. حق البنك يف اإنهاء قر�ض ال�سيارة: 

١١-١ يف حالة: )اأ( اإخفاق العميل/ العملء يف ت�سديد اأي دفعة م�ستحقة من العميل/ العملء مبوجب هذه الأحكام وال�سروط بتاريخ 

اأو ممنوح  تعهد منفذ  اأي  اأن  ثبوت  اأو  الإتفاقية. )جـ( كون  الواردة يف  التعهدات  العملء لأي من  العميل/  اإ�ستحقاقها. )ب( خمالفة 

اأي  اأحكام  العملء لأي من  العميل/  اأو م�سلل. )د( خمالفة  اآخر غري �سحيح  اإىل  اأو من وقت  اأي وقت  العملء، يف  العميل/  بوا�سطة 

اإتفاقية اأخرى اأو عقد اآخر مت الدخول فيه بوا�سطة العميل/ العملء مع البنك لتمويل )كليًا اأو جزئيًا( اأي �سيارة اأو ممتلكات اأخرى. 

)هـ( بدء اأي اإجراءات قانونية �سواء بوا�سطة اأو �سد العميل/ العملء و/اأو �سامنه/ �سامنهم اأو بخ�سو�ش اإفل�ش اأو اإع�سار اأو حل اأو 

ت�سفية العميل/ العملء. )و( عدم اإ�ستطاعة العميل/ العملء و/اأو �سامنهم يف ت�سديد الديون بتواريخ اإ�ستحقاقها اأو اإع�سار العميل/ 

العملء باأي طريقة اأخرى اأو اإدانة العميل/ العملء بوا�سطة اأي حمكمة خمت�سة باأي خمالفة جنائية اأو فقدان العميل/ العملء للأهلية 

القانونية اأو وفاة العميل/ العملء. )ز( اأي اإجراءات لتنفيذ اأي رهن اأو التهديد باأي م�سادرة اأخرى لل�سيارة. )ح( توقف، لأي �سبب كان، 

�سريان اأو �سلحية اأو اإمكانية تنفيذ اأي �سمان ممنوح بخ�سو�ش الإلتزامات النا�سئة عن هذه الإتفاقية. )ط( هلك ال�سيارة بالكامل اأو 

اإعتبارها غري �ساحلة للإ�ستخدام. )ى( الإعلن عن اأو اإذا اأ�سبحت الإتفاقية و/اأو قر�ش ال�سيارة غري قانوين اأو لغي اأو قابل للإلغاء 

اأو غري قابل للإنفاذ لأي �سبب كان. )ك( حدوث اأي واقعة اأخرى، قد توؤدي، ح�سب راأي البنك املعقول، اإىل عدم قدرة العميل/ العملء، 

(2)



of the Vehicle is threatened; (h) any guarantee given in respect of obligations under 
the Agreement ceases to be valid or enforceable for any reason whatsoever; (i) the 
Vehicle is destroyed completely or rendered unusable; (j) the Agreement and/or the 
Car Loan is declared or becomes illegal, void or voidable or unenforceable for any 
reason whatsoever; or (k) any other event occurs which, in the Bank’s reasonable 
opinion, may result in Customer(s) being unable, for whatever reason, to comply fully 
with obligations expressed, or to be assumed by Customer(s) under, or pursuant to, the 
Agreement; (l) the first chattel mortgage on the Vehicle registered in favour of the Bank 
ceases to be valid or the Bank has notice or reason to believe that such security may 
become invalid; (m) the Customer(s) employment is terminated, his/her monthly salary 
stopped or his/her work permit or residence visa is cancelled; and (n) any information 
provided in the Agreement is incorrect then all amounts outstanding or payable under 
the Agreement and/or the Car Loan shall become immediately due and payable and 
the Bank shall have the right to: (i) demand immediate payment of all amounts due and 
payable under this Agreement; (ii) enforce any security provided to the Bank hereunder 
or any other loan between the Customer(s) and the Bank; (iii) take any and all action 
and exercise such rights and remedies as are provided for herein or as are otherwise 
available to the Bank under applicable law; (iv) present all cheques provided to the Bank 
by the Customer(s); and/or (v) foreclose on the Vehicle, sell it at the available market 
price and set-off the proceeds of the sale against sums due from the Customer(s) 
under this Agreement. 
11.2 To effect these actions the Customer(s) hereby appoints the Bank as his/her/its/
their Attorney in-Fact with express authority to seize, transfer and sell the Vehicle at the 
cost and expense of the Customer(s) and demand any balance amount due hereunder 
after application of the sale proceeds of the Vehicle.  The Bank shall have the right to 
purchase the Vehicle for its own account. 
11.3 All sale proceeds received by the Bank from the sale of the Vehicle shall be 
applied in the following order of priority: first, in and towards payment of all costs 
and expenses; second, in and towards payment of fees and other charges; third, in 
and towards payment of any interest; fourth , in and towards payment of the principal 
amount; and fifth, in and towards payment of any other amounts due from Customer(s) 
to the Bank. 
11.4 Any termination of this Agreement shall be without prejudice and shall not affect 
any of the Bank’s accrued rights or any of the Customer(s) accrued obligations as at 
that date.

12. Cost and Expences:
Customer(s) shall pay all the Bank’s costs and expenses (including legal expenses) 
incurred in connection with or arising from: (a) enforcing any security given by 
the Customer(s) to the Bank including the mortgage over the Vehicle ; (b) tracing 
Customer(s) and/or the Vehicle; (c) obtaining payment from Customer(s) of the 
amounts due to the Bank;; and (d) termination of the Agreement.

13. Waiver:
13.1 Any waiver by the Bank of its rights hereunder, shall not in any way prejudice 
the further exercise of such rights of the Bank and/or the Customer(s) obligations 
hereunder. 
13.2 The acceptance by the Bank of any partial payment of any installments, which are 
then due from the Customer(s), does not constitute a waiver by the Bank, of any right 
to full repayment.

14. Restriction of the Bank’s Liability: 
(a) Customer(s) confirm that no representations of any kind have been made by the 
Bank regarding the Vehicle and that Customer(s) have inspected the Vehicle and have 
found it in good working order and condition. The Bank is not responsible for any loss 
of the Vehicle or its value because the Vehicle is not of merchantable quality and the 
Bank shall not be liable for any guarantee or warranties that may arise, for any reason, 
in connection with the Vehicle, or any guarantee or warranties relating to the Vehicle’s 
condition or the Vehicle’s fitness for any purpose whatsoever. In addition, the Bank will 
not be responsible for any loss that may be caused if the Vehicle is not the same as 
that which Customer(s) initially inspected or which was described by or to Customer(s) 
before Customer(s) entered into the Agreement. (b) Customer(s) acknowledge that all 
liabilities and obligations, of whatsoever nature, arising out of the possession and the 
use of the Vehicle (including but not limited to any damage sustained to the Vehicle 
or any liability to any third parties as a result of the use of the Vehicle or any event 
associated therewith) are his/her/its/their sole risk and responsibility. (c) Customer(s) 
hereby irrevocably; (i) releases the Bank from all such obligations and liabilities; and (ii) 
undertakes to indemnify and hold the Bank harmless from and against all costs, claims, 
damages, expenses (including legal expenses), losses and proceedings whatsoever and 
howsoever arising in respect of the Vehicle.

15. Rights of the Bank:
15.1 The Bank may, in addition to its rights as bankers, at any time, and without notice 
to the Customer(s) combine or consolidate all, or any, of the amounts (inwhatever 
currency) now or hereafter standing to the credit of any of the Customer(s) accounts 
against all sums due hereunder or any other of the Customer(s) obligations to the Bank, 
whether such liabilities are actual or contingent, primary or collateral or several or joint. 
15.2 The Bank, may at its sole discretion vary the rates of fees and charges and the 
Customer(s) agree to pay such revised fees and charges.

16. Instructions/ enquires by facsimile/ telephone:
Unless Customer(s) instruct the Bank in writing to the contrary, the Bank is authorised, 
but not obliged, to act on or respond to instructions/enquiries made by facsimile or 
telephone by the Customer(s).

17. Preservation of Rights: 
The Bank’s rights under the Agreement shall be in addition to, and shall be independent 
of, every other security, which the Bank may at any time hold in respect of any of the 
Customer(s) obligations to the Bank under the Agreement.

18. Joint Liability:
Where there is more than one Customer signing the  Agreement, the liability of each 
such persons shall be joint and several and every agreement and undertaking herein 
shall be construed accordingly.

لأي �سبب كان، على الوفاء بالكامل بالإلتزامات املن�سو�ش عليها اأو املرتتبة على العميل/ العملء. )ل( توقف الرهن الأول على ال�سيارة 

امل�سجل ل�سالح البنك عن ال�سريان اأو اإذا اإ�ستلم البنك اأخطار اأو اإذا اأ�سبح لدى البنك �سببًا يدعوه للإعتقاد باأن ذلك ال�سمان قد ي�سبح 

اأو  اإلغاء ت�سريح / ت�ساريح العمل  اأو  اإنهاء خدمة العميل/ العملء وتوقف دفع راتبه/ رواتبهم ال�سهرية  عر�سة لعدم ال�سريان. )م( 

تاأ�سرية / تاأ�سريات الإقامة اخلا�سة به/ بهم. )ن( عدم �سحة اأي معلومات واردة يف هذه الإتفاقية. ت�سبح عندئذ كافة املبالغ املرت�سدة 

اأو امل�ستحقة الدفع مبوجب الإتفاقية و/اأو قر�ش ال�سيارة م�ستحقة وقابلة للدفع فورًا ويكون للبنك حق: )١( طلب الت�سديد الفوري لكافة 

املبالغ امل�ستحقة والقابلة للدفع مبوجب هذه الإتفاقية. )٢( اإنفاذ اأي �سمان مقدم اإىل البنك مبوجب هذه الأحكام وال�سروط اأو مبوجب 

هذه  يف  عليها  املن�سو�ش  والتدابري  احلقوق  وممار�سة  الإجراءات  وكافة  من  اأي  اإتخاذ   )٣( والبنك.  العملء  العميل/  بني  قر�ش  اأي 

التفاقية اأو املتاحة باأي طريقة اأخرى اإىل البنك مبوجب القانون املطبق. )٤( تقدمي كافة ال�سيكات املقدمة اإىل البنك بوا�سطة العميل/ 

العملء؛ و/اأو )٥( تنفيذ الرهن �سد ال�سيارة وبيع ال�سيارة ب�سعر ال�سوق املتاح ومقا�سة عوائد البيع مقابل املبالغ امل�ستحقة من العميل/ 

العملء مبوجب هذه الإتفاقية. 

١١-٢ يعني العميل/ العملء مبوجبه، لأغرا�ش اإتخاذ هذه الإجراءات، البنك ب�سفة وكيل خا�ش له/ لهم مع منحه �سلحية م�سادرة 

ونقل ملكية وبيع ال�سيارة على نفقة وتكلفة العميل/ العملء وطلب ت�سديد اأي مبلغ متبقي م�ستحق مبوجب هذه الإتفاقية بعد اإ�ستخدام 

عوائد بيع ال�سيارة. ويكون للبنك احلق يف �سراء ال�سيارة حل�سابه اخلا�ش. 

١١-٣ ت�ستخدم كافة عوائد بيع ال�سيارة ح�سب ترتيب الأولويات التايل: اأوًل: يف اأو نحو ت�سديد كافة التكاليف وامل�ساريف. ثانيا: يف اأو 

نحو ت�سديد الأجور والر�سوم الأخرى. ثالثا: يف اأو نحو ت�سديد اأي فوائد. رابعا: يف اأو نحو ت�سديد املبلغ الأ�سلي. خام�سًا: يف اأو نحو ت�سديد 

اأي مبالغ اأخرى م�ستحقة من العميل/ العملء اإىل البنك. 

١١-٤ يكون اأي اإنهاء لهذه الإتفاقية دون التاأثري على اأو الإخلل باحلقوق املرتتبة للبنك اأو التاأثري على اأو الإخلل باأي اإلتزامات مرتتبة 

على العميل/ العملء كما بتاريخ الإنهاء.

١٢. التكاليف وامل�ساريف: 

يجب على العميل/ العملء دفع كافة التكاليف وامل�ساريف املتكبدة بوا�سطة البنك )مبا فيها امل�ساريف القانونية( النا�سئة عن اأو يف ما 

يتعلق مبا يلي: )اأ( اإنفاذ اأي �سمان مقدم بوا�سطة العميل/ العملء اإىل البنك مبا يف ذلك الرهن على ال�سيارة. )ب( تقفي اأثر العميل/ 

العملء و/اأو ال�سيارة. )جـ( حت�سيل املبالغ امل�ستحقة اإىل البنك من العميل/ العملء. )د( اإنهاء الإتفاقية.

١٣. التنازل:  

١٣-١ ل يكون من �ساأن اأي تنازل من قبل البنك عن حقوقه مبوجب هذه الإتفاقية الإخلل باأي طريقة كانت بحق البنك يف ممار�سة تلك 

احلقوق يف اأي وقت لحق و/اأو الإخلل بالإلتزامات املرتتبة على العميل/ العملء مبوجب هذه الإتفاقية. 

١٣-٢ ل ي�سكل قبول البنك لأي ت�سديد جزئي لأي اأق�ساط، تكون م�ستحقة الدفع عندئذ من العميل/ العملء، تنازًل من قبل البنك عن 

اأي حق بال�سداد الكامل.

١٤. قيود على اإلتزام البنك: 

)اأ( يوؤكد العميل/ العملء عدم وجود تعهدات من اأي نوع كانت مقدمة من البنك بخ�سو�ش ال�سيارة واأن العميل قد قام/ العملء قد 

اأو  لل�سيارة  اأي خ�سارة  البنك م�سوؤوًل عن  للعمل. ول يكون  ال�سيارة ووجدها / وجدوها يف حالة جيدة وو�سعية �ساحلة  قاموا مبعاينة 

قيمتها ب�سبب عدم قابلية ال�سيارة للبيع ول يكون البنك ملزمًا باأي �سمان قد ين�ساأ، لأي �سبب كان يف ما يتعلق بال�سيارة اأو اأي �سمان يتعلق 

بحالة ال�سيارة اأو ملئمتها لأي غر�ش كان. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل يكون البنك م�سوؤول عن اأي خ�سارة قد تن�ساأ اإذا مل تكن ال�سيارة هي 

تلك التي قام العميل/ العملء مبعاينتها مبدئيا اأو التي مت و�سفها بوا�سطة اأو اإىل العميل/ العملء قبل دخول العميل/ العملء يف هذه 

الإتفاقية. )ب( يقر العميل/ العملء باأن كافة الإلتزامات وامل�سوؤوليات من اأي طبيعة كانت النا�سئة عن حيازة واإ�ستخدام ال�سيارة )مبا 

يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر، اأي اأ�سرار قد تلحق بال�سيارة اأو اأي اإلتزام جتاه اأي اأطراف اأخرى نتيجة لإ�ستخدام ال�سيارة اأو اأي 

واقعة مرتبطة بال�سيارة( تكون خماطر وم�سوؤوليات خا�سة به وحده/ بهم وحدهم. )جـ( يقوم العميل/ العملء بهذا، ب�سورة نهائية ل 

رجعة فيها مبا يلي: )١( اإعفاء البنك من كافة تلك الإلتزامات وامل�سوؤوليات. )٢( التعهد بتعوي�ش وحماية البنك عن ومن كافة التكاليف 

واملطالبات والأ�سرار وامل�ساريف )مبا فيها امل�ساريف القانونية( واخل�سائر والإجراءات القانونية مهما كانت وب�سرف النظر عن �سبب 

ن�سوئها يف ما يتعلق بال�سيارة.

١٥. حقوق البنك: 

١٥-١ يجوز للبنك، بالإ�سافة اإىل حقوقه كبنك، يف اأي وقت ودون توجيه اإ�سعار اإىل العميل/ العملء دمج اأو توحيد كافة اأو اأي من املبالغ  

املبالغ  العملء مقابل كافة  العميل/  اأي من ح�سابات  اأي وقت كر�سيد دائن يف  التي قد توجد يف  اأو  الآن  )باأي عملة كانت( املوجودة 

امل�ستحقة مبوجب هذه الإتفاقية اأو مقابل اأي اإلتزامات اأخرى للعميل/ العملء اإىل البنك، �سواء كانت تلك الإلتزامات فعلية اأو حمتملة، 

اأ�سا�سية اأو تبعية، م�ستقلة اأو م�سرتكة. 

١٥-٢ يجوز للبنك، ح�سب تقديره املطلق، تغيري اأ�سعار الأجور والر�سوم ويوافق العميل على دفع تلك الأجور والر�سوم املعدلة.

١٦. التعليمات/ الإ�ستف�سارات عرب الفاك�ض/ الهاتف: 

اأو  بالت�سرف مبوجب  ملزم،  ولكن غري  البنك خموًل،  يكون  ذلك،  تعليمات خطية بخلف  البنك  اإىل  العملء  العميل/  ي�سدر  ما مل 

الإ�ستجابة للتعليمات/ الإ�ستف�سارات املنفذة عرب الفاك�ش اأو الهاتف بوا�سطة العميل/ العملء. 

١٧. حفظ احلقوق: 

من  اأي  بخ�سو�ش  وقت  اأي  البنك يف  به  يحتفظ  قد  اآخر  كل �سمان  وم�ستقلة عن  اإىل  بالإ�سافة  الإتفاقية  البنك مبوجب  تكون حقوق 

اإلتزامات العميل/ العملء جتاه البنك مبوجب الإتفاقية.

١٨. امل�سوؤولية امل�سرتكة: 

حيثما يكون هناك اأكرث من عميل واحد موقع على الإتفاقية، تكون م�سوؤولية كل من هوؤلء الأ�سخا�ش بالتكافل والت�سامن ويتم تف�سري كل 

تعهد مذكور يف الإتفاقية طبقًا لذلك.

(3)



19. Notice:
Any notice required to be served by the Bank on Customer(s) shall be delivered either 
in person, or by mail to the Customer(s) address given in the Agreement, or to any 
other address which Customer(s) shall from time to time notify the Bank of, in writing.

20. Indemnity:
The Customer hereby indemnifies and holds the Bank, its officers, directors, employees, 
representatives and agents, free and harmless from all costs, charges, claims, liabilities, 
damages, losses and expenses (including legal fees) incurred by the Bank or any of 
its officers, directors, employees, representatives or agents in relation to or under the 
Agreement, including without limitation upon the occurrence of any event set forth in 
Clause 10 above.

21. Severability:
If any provision of the Agreement is found to be unenforceable, invalid or illegal, such 
provision shall be deemed to be deleted and the remainder of the Agreement shall be 
unaffected by such unenforceability, invalidity or illegality.

22. Transfer and Assignment: 
The Bank may, at any time, transfer or assign any of its rights, benefits and/or obligations 
under the Agreement. Customer(s) may not assign or transfer their rights, benefits and/
or obligations under the Agreement. The Agreement will bind the successors and 
assigns of the Customer(s).

23. Law and Jurisdiction:
23.1 The Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of 
the United Arab Emirates. 
23.2 Customer(s) hereby irrevocably: (i) submits to the jurisdiction of the courts of the 
UAE in respect of any legal proceedings to be commenced in the UAE in connection 
with this Agreement; (ii) agrees that nothing will preclude the right of the Bank to 
initiate legal proceedings against Customer(s) before any other court which may have 
jurisdiction over the Customer(s) or his/her/its/their assets. The Customer(s) hereby 
confirms acceptance of all the above mentioned terms and conditions.

24. The civil courts of the individual Emirates, the Federal civil courts of the  United Arab 
Emirates, and the courts of the Dubai International Financial Centre, (including without 
limitation the Small Claims Tribunal of the DIFC), shall have non-exclusive jurisdiction 
over all matters arising  under the Products’ terms and conditions save that the Bank 
shall have the right to file actions in any court with jurisdiction over you or your assets. 
In the event that a party opts to commence a claim in the Small Claims Tribunal of the 
Dubai International Financial Centre, the parties expressly agree that such claim may 
be made for any amount up to AED 1,000,000 or for such greater amount as may be 
within the jurisdiction of that Tribunal from time to time.

25. I/ We have read, understood, acknowledge and agree that the Bank may refer 
my/ our name and/or any personal data required to any credit bureau or reference 
agency/agencies and/or make such references and enquiries as the Bank may consider 
necessary.

26. The Customer, irrespective of his place of residence or domicile, agrees to accept 
service of process by any methods selected by the Bank in its discretion (to the 
extent permissible under applicable law) for proceedings in any applicable court or 
jurisdiction, which methods shall include but not be limited to service of process by 
way of: (a) Email to the email address of the Customer in the Bank’s records from time 
to time; (b) Fax to the number of the Customer in the Bank’s records from time to 
time; (c) Registered mail and acknowledgement of receipt to the mailing address of 
the Customer in the Bank’s records from time to time; and/or (d) Publication in one or 
more daily newspapers in the U.A.E or in the jurisdiction of domicile or residence of the 
Customer (as the case may be). 
The Customer hereby consents, irrespective of his place of residence or domicile, to 
process being served by any person or entity permitted under applicable law (including, 
without limitation, by the Bank itself and/or by any such person or entity on the Bank’s 
behalf where the applicable court has given approval for service of process via such 
method).
Furthermore, the Customer agrees that to the extent permissible under applicable law, 
such service shall satisfy all requirements to establish personal jurisdiction over the 
Customer and the applicable court.

١٩. الإ�سعارات: 

اأو بوا�سطة الربيد اإىل عنوان العميل/  اإما باليد  اإ�سعار يكون من املطلوب توجيهه بوا�سطة البنك اإىل العميل/ العملء  اأي  يتم ت�سليم 

العملء املذكور يف الإتفاقية اأو اأي عنوان اآخر يبلغ به العميل/ العملء البنك من وقت اإىل اآخر خطيًا.

٢0. التعوي�ض: 

يعو�ش ويحمي العميل بهذا البنك وم�سوؤوليه ومدرائه وموظفيه وممثليه ووكلئه عن ومن كافة التكاليف والر�سوم واملطالبات والإلتزامات 

اأو  اأو مدرائه  اأي من م�سوؤوليه  اأو  البنك  بوا�سطة  املتكبدة  القانونية(  الأتعاب  وامل�ساريف )مبا فيها  والأ�سرار  والتعوي�سات واخل�سائر 

موظفيه اأو ممثليه اأو وكلئه مبوجب الإتفاقية اأو فيما يتعلق بها مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر،  عند حدوث اأي من الوقائع 

املذكورة يف البند )١٠( اأعله. 

٢١. الإ�ستقاللية: 

اإذا وجد اأي من اأحكام اإ�ستمارة الطلب غري قابل للإنفاذ اأو غري �ساري املفعول اأو غري قانوين يعترب ذلك احلكم حمذوفًا ول تتاأثر بقية 

الإتفاقية بعدم �سريان اأو عدم قانونية اأو عدم قابلية ذلك احلكم للإنفاذ. 

٢٢. التحويل والتنازل: 

اأو  العملء حتويل  للعميل/  يجوز  ول  الطلب.  اإلتزاماته مبوجب  و/اأو  ومزاياه  التنازل عن حقوقه  اأو  اأي وقت، حتويل  للبنك، يف  يجوز 

التنازل عن حقوقهم ومزاياهم و/اأو التزاماتهم مبوجب الإتفاقية. وتكون الإتفاقية ملزمة خللفاء العميل/ العملء ومن يتنازلون اإليهم.

٢٣. القانون وال�سلطة الق�سائية: 

٢٣-١ تخ�سع هذه الإتفاقية اإىل وتف�سر وفقًا لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة. 

٢٣-٢ ب�سفة نهائية ل رجعة فيها: )١( يخ�سع العميل/ العملء اإىل ال�سلطة الق�سائية ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة يف ما يتعلق 

باأي اإجراءات قانونية يتم اإتخاذها يف دولة الإمارات العربية املتحدة بخ�سو�ش هذه الإتفاقية. )٢( يوافق العميل/ العملء على عدم 

وجود اأي �سىء يعيق حق البنك يف اإتخاذ اأي اإجراءات قانونية �سد العميل/ العملء اأمام اأي حمكمة ذات �سلطة ق�سائية على العميل اأو 

اأ�سوله وموجوداته/ العملء اأو اأ�سولهم وموجوداتهم. يوؤكد العميل/ العملء بهذا قبول كافة الأحكام وال�سروط املذكورة اأعله. ١٧-١ 

اأفو�ش بنك اأبوظبي التجاري القيام بجميع التحريات الئتمانية التي يراها منا�سبة وذات �سلة.

٢٤. يكون للمحاكم املدنية املحلية واملحاكم املدنية الإحتادية بدولة الإمارات العربية املتحدة وحماكم �سوق دبي املايل الدويل، )التي 

تت�سمن على �سبيل املثال ل احل�سر حماكم جلنة املطالبات ال�سغرية(، الخت�سا�ش الق�سائي غري احل�سري على كافة الأمور النا�سئة 

عن اأحكام و�سروط املنتجات، اإل اأنه يكون للبنك احلق يف اتخاذ الإجراءات القانونية لدى اأي حمكمة تكون اأ�سولك خا�سعة لخت�سا�سها 

اأمام جلنة املطالبات ال�سغرية مبركز دبي املايل العاملي، يوافق الطرفان �سراحة  اإذا قرر اأي من الطرفني تقدمي مطالبة  الق�سائي. 

ال�سغرية من  املطالبات  للجنة  الق�سائية  لل�سلطة  اأكرب يخ�سع  مبلغ  اأي  اأو  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم  مبلغ حتى  باأي  املطالبة  يجوز  اأنه  على 

وقت اإىل اآخر.

٢٥. اأقر/نقر بقراءة وفهم واملوافقة على ا�ستخدام البنك لإ�سمي وبياناتي ال�سخ�سية/اأ�سمائنا وبياناتنا ال�سخ�سية لإجراء اأي ا�ستف�سار 

ائتماين لدى اجلهات الئتمانية ذات العلقة لغر�ش تقدمي ال�ست�سارات وال�ستف�سارات الئتمانية وفقًا ملا يراه البنك �سروريًا.

٢٦. يوافق العميل، ب�سرف النظر عن عنوانه اأو مكان اإقامته، على قبول تبليغ ال�سعارات باأي من الو�سائل التي يختارها البنك ح�سب 

تقديره )بالقدر امل�سموح به قانونًا( بخ�سو�ش الجراءات القانونية اأمام اأي حمكمة خمت�سة اأو اأي �سلطة ق�سائية وتت�سمن هذه الو�سائل 

على �سبيل املثال ل احل�سر تبليغ ال�سعارات عن طريق: )اأ( الربيد اللكرتوين موجهًا اىل عنوان الربيد اللكرتوين اخلا�ش بالعميل 

كما هو م�سجل لدى البنك من وقت اىل اآخر؛ )ب( الفاك�ش: عرب الفاك�ش على الرقم اخلا�ش بالعميل كما هو م�سجل لدى البنك من 

وقت اىل اآخر؛ )جـ( الربيد امل�سجل بعلم الو�سول موجهًا اىل العنوان الربيدي اخلا�ش بالعميل كما م�سجل لدى البنك من وقت اىل اآخر

الن�سر يف �سحيفة يومية واحدة اأو اأكرث ت�سدر يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأو يف بلد اإقامة العميل )ح�سبما تكون احلالة(.

ويوافق العميل مبوجبه، ب�سرف النظر عن عنوانه اأو مكان اإقامته على اأن يتم تبليغه بالإ�سعارات بوا�سطة اأي �سخ�ش اأو جهة م�سرح به 

قانونًا ) مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر، بوا�سطة البنك نف�سه و/اأو اأي �سخ�ش اأو جهة اأخرى بالنيابة عن البنك حيثما تكون 

املحكمة املخت�سة قد اأ�سدرت موافقتها على تبليغ ال�سعارات بهذه الطريقة(.

وبالإ�سافة اىل ذلك، يوافق العميل بالقدر امل�سموح به قانونًا، على اأن تلك ال�سعارات تفي بكافة املتطلبات اللزمة لتحديد البلد الذي 

يخ�سع العميل ل�سلطته الق�سائية  واملحكمة املخت�سة.
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Sole Proprietor’s/ First Partner’s Name

Date of birth Mobile no.

Passport No. Expiry date
Idbara No. EIDA No.
(For UAE National only)

Visa No. Expiry date

Second Partner’s Name

Date of birth     Mobile no.

Passport No. Expiry date
Idbara No. EIDA No.
(For UAE National only)

Visa no. Expiry date

Third Partner’s Name

Date of birth  Mobile no.

Passport No. Expiry date
Idbara No. EIDA No.
(For UAE National only)

Visa No. Expiry date

Residence Address of Signatory 

Home tel. no. Mobile no.

Residence address Flat no./ Villa no.

Building Name Street

Emirate Nearest Landmark

Name of Authorised signatory for the company

GS°º eÉd∂ GdªƒDS°ù°á GdØôOjá/ GS°º Gdû°ôj∂ G’h∫ 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑JÉQjï Gdª«ÓO 

JÉQjï G’fà¡ÉA Qbº LƒGR Gdù°Øô  
Qbº H£Ébá gƒjá G’EeÉQGäQbº G’EV°ÑÉQI 

)dªƒGWæ«ø Ohdá G’EeÉQGä a≤§(

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº G’EbÉeá

GS°º Gdû°ôj∂ GdãÉf» 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑ JÉQjï Gdª«ÓO

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº LƒGR Gdù°Øô   

Qbº H£Ébá gƒjá G’EeÉQGäQbº G’EV°ÑÉQI
)dªƒGWæ«ø Ohdá G’EeÉQGä a≤§(

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº G’EbÉeá

GS°º Gdû°ôj∂ GdãÉdå 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑ JÉQjï Gdª«ÓO  

JÉQjï G’fà¡ÉA Qbº LƒGR Gdù°Øô  

Qbº H£Ébá gƒjá G’EeÉQGäQbº G’EV°ÑÉQI
)dªƒGWæ«ø Ohdá G’EeÉQGä a≤§(

JÉQjï G’fà¡ÉAQbº G’EbÉeá

YæƒG¿ S°μø Gdªƒb™ 
Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑ Qbº gÉJ∞ Gdªæõ∫    

Qbº Gdû°≤á/ GdØ«Ó YæƒG¿ Gdù°μø  

Gdû°ÉQ´GS°º GdÑæÉjá

GbôÜ YÓeá OGdáG’EeÉQI

GS°º GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ Yø Gdû°ôcá

Company Name

Business structure:   

Sole proprietor                                           Partnership                                LLC  FZE

Branch FZCO FZ-LLC

Nature of Business

Business start date

Trade licence issue date

Trade licence expiry date

Emirate 

Average monthly income No. of people employed
of the business  

P.O. Box Office tel. no. 

Fax no. Mobile no. 

Floor no. Office location

Street Building Name

Nearest Landmark

Bank Account no. Emirate

Bank Name and Branch

GS°º Gdû°ôcá

Gdû°μπ Gd≤Éfƒf»:

eƒDS°ù°á eæ£≤á MôI    P.Ω.Ω   T°ôGcá                                                            eƒDS°ù°á aôOjá 

Ω.ì/P.Ω.ΩT¢.Ω.ìaô´

WÑ«©á Yªπ Gdû°ôcá

JÉQjï HóA Gd©ªπ

JÉQjï GU°óGQ GdôNü°á GdàéÉQjá

JÉQjï Gfà¡ÉA GdôNü°á GdàéÉQjá 

G’eÉQI

YóO GdªƒXØ«øe©ó∫ GdóNπ
Gdû°¡ô… d∏û°ôcá

Qbº g`ÉJ∞ GdªμàÖU¢ . Ü.  

Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑Qbº GdØÉcù¢ )Gd©ªπ(

eμÉ¿ GdªμàÖGd£ÉH≥

GS°º GdÑæÉjáGdû°ÉQ´

GbôÜ YÓeá OGdá

G’EeÉQIQbº Gdëù°ÉÜ

GS°º GdÑæ∂ h GdØô´

Information
of Joint Applicant (Companies)

oN c/A naoL

Gd`Ñ`«`Éf`Éä
dª`≤`óΩ Gd`£∏`Ö Gdª`û°`àô∑)d∏û°ôcÉä(

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

Qbº Mù°ÉÜ Gd≤ôV¢

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

رقم مكاين

)اإذا انطبق(

رقم مكاين

)اإذا انطبق(

اقرب علمة دالة
Makani no.
(if applicable)

Makani no.
(if applicable)

Nearest Landmark





Employment status

Employee        

Self employed  

Employer name

Department

Designation

Year of joining

Monthly Salary (Basic+Allowances)

ID no.

ID exp. date

Office tel. no. 

Ext.

P.O. Box 

Employer address

Business Name

Building Name

Floor no.

Street

Emirate

Nearest Landmark

Trade License no.

Trade License Issue Date

Trade License Expiry Date

Emirate

Bank name and Branch

Bank account number

Account type:    Savings Current 

Salary transfer to Bank:    Yes No

Loan type             Loans outstanding          Monthly installment

Gd©Óbá H«ø e≤óe» Gd£∏Ö

GS°º e≤óΩ Gd£∏Ö Gdªû°àô∑ Gdù°«ó/Gdù°«óI/ G’Bfù°á )WÑ≤Ék déƒGR Gdù°Øô(

Gd©ª`π                                                                                                                 

eƒX∞  

GYªÉ∫ MôI 

GS°º U°`ÉMÖ Gd`©`ª`π

Gd≤`ù°`º

Gdªæü°Ö

S°æá G’EdàëÉ¥ HÉd©ªπ

GdôGJÖ Gdû°¡ô…

Qbº GdÑ£Ébá 

JÉQjï Gfà¡ÉA GdÑ£Ébá 

g`ÉJ∞ Gd©ªπ

Gd`àëƒj∏`á 

U¢.Ü.

YæƒG¿ U°ÉMÖ Gd©ªπ

GS°º Gdû°ôcá

GS°º GdÑæÉjá

Gd£ÉH≥

Gdû°ÉQ´

G’EeÉQI

GbôÜ YÓeá OGdá

Qbº GdôNü°á GdàéÉQjá

JÉQjï G’EU°óGQ 

JÉQjï G’Efà¡ÉA 

G’EeÉQI

GS°º GdÑæ∂ hGdØô´

Qbº Gdëù°ÉÜ 

fƒ´ Gdëù°ÉÜ:     LÉQ…                                Jƒa«ô 

GdôGJÖ  jëƒ∫ GEd≈ GdÑæ∂ :   ’ f©º                                          

Gd≤ù°§ Gdû°¡ô…bôhV¢ GCNôifƒ´ Gd≤ôV¢

Nationality 

Date of birth

Gender            Male  Female 

Passport no.

Passport exp. date 

EIDA no.

Idbara No. (For UAE National only)

Visa no.

Visa exp. date

UAE Driving licence no.

Driving licence expiry date

Home tel. no.  

Mobile no.

Residence address

Flat no./ Villa no.

Building Name

Street

Emirate

Nearest Landmark

P.O. Box    Emirate

E-mail address

No. of years living in the UAE

Home Country

Home Country tel. no.

Address in home country

Personal Information 
of Joint Applicant (Individuals)

Name of joint applicant/Mr/Mrs/Ms (as per passport) 

Relationship of Joint Applicant with Applicant

Gd`Ñ`«`Éf`Éä Gdû°`î`ü°``«`á 
dª`≤`óΩ Gd`£∏`Ö Gdª`û°`àô∑ )G’CaôGO(

oN tnuoccA naoL

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

d d m m y y y y

Gdéæù°«á

JÉQjï Gdª«ÓO                                                                                                                 

Gdéæù¢Gfã≈ Pcô  

Qbº LƒGR Gdù°Øô

JÉQjï Gfà¡ÉA GdéƒGR
Qbº H£Ébá
gƒjá G’EeÉQGä

Qbº G’EV°ÑÉQI)dªƒGWæ«ø Ohdá G’EeÉQGä a≤§(

Qbº G’EbÉeá

JÉQjï Gfà¡ÉA G’EbÉeá

Qbº QNü°á Gd≤«ÉOI

JÉQjï Gfà¡ÉA QNü°á Gd≤«ÉOI

Qbº gÉJ∞ Gdªæõ∫

Qbº Gd¡ÉJ∞ Gdªàëô∑

YæƒG¿ Gdù°μø

Qbº Gdû°≤á/a«Ó

GS°º GdÑæÉjá

Gdû°ÉQ´

G’EeÉQI

GbôÜ YÓeá OGdá

G’EeÉQIU¢.Ü

GdÑôjó G’Edμàôhf»

YóOS°æƒGäG’EbÉeá a» G’EeÉQGä

GdÑ∏ó G’CU°∏»

Qbº Gd¡ÉJ∞ a» GdÑ∏ó G’CU°∏»

Gd©æƒG¿ a» GdÑ∏ó G’CU°∏»

Qbº Mù°ÉÜ Gd≤ôV¢

d d m m y y y y

رقم مكاين

)اإذا انطبق(

رقم مكاين

)اإذا انطبق(

Makani no.
(if applicable)

Makani no.
(if applicable)





The Director,
Traffic & Licencing Department

Emirate

No.

Dear Sir      

The following mentioned car has been sold on hire purchase to:

Name

Make               

Model

Chassis no. 

Colour 

Yours faithfully,

For Abu Dhabi Commercial Bank                  

Manager’s signature

Engine no.

Private

HP/CC

Reg. no.

Date

S°©ÉOI eójô,
GEOGQI GdªôhQ hGdàôN«ü¢
GEeÉQI

Qbº

Jë«á W«Ñá hH©ó,

jôL≈ G’EMÉWá Y∏ªÉk HÉCf¬ bó Jº H«™ Gdù°«ÉQI GdƒGQOI JØÉU°«∏¡É GCOfÉ√ HÉdà≤ù°«§ GEd≈:

Gdü°æ™

Gd£ôGR

Qbº Gd≤ÉYóI )Gdû°ÉS°«¬(

Gd∏ƒ¿

G’S°º

Qbº Gdªëô∑

Nü°ƒU°»

Gd≤ƒI HÉdëü°É¿ / Gdù°©á HÉdù°æà«ªàô Gdªμ©Ö

Qbº Gd∏ƒMá

GdàÉQjï

Abu Dhabi Commercial Bank

Please register a mortgage on the above mentioned 
car in our favour and do not allow it to be sold or its
ownership changed without written advice from us.

jôL≈ Jù°é«π Qgø Y∏≈ Gdù°«ÉQI GdªòcƒQI GCYÓ√ dü°ÉdëæÉ hYóΩ Gdù°ªÉì
HÑ«©¡É GCh f≤π e∏μ«à¡É Oh¿ Gdëü°ƒ∫ Y∏≈ GET°©ÉQ N£» eæÉ Hòd∂.

e™ Gdû°μô hGdà≤ójô,

Yø Hæ∂ GCHƒXÑ» GdàéÉQ…

Jƒb«™ Gdªójô

d d m m y y y y

Hæ``∂ GCHƒXÑ```» Gdàé```ÉQ…
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