
  Mortgage Loan

  Mortgage Overdraft

  Mortgage Loan with 
  Home Saver Option

 

 Primary

 Resale

	 Off	Plan/	Construction

 Others

      تسهيل مضمون برهن عقاري 

      تسهيل سحب على المكشوف

      تمويل عقاري مع خيار التوفير

 

     شراء جديد

     إعادة بيع

     قيد اإلنشاء/ مقاوالت

     أخرى

Loan Application نموذج طلب





(1)

Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

اللقب

اال�سم الكامل )ح�سب جواز ال�سفر(

اجلن�سية

رقم جواز ال�سفر

تاريخ انتهاء جواز ال�سفر

رقم اال�سبارة )ملواطني دولة االإمارات فقط(

رقم بطاقة هوية االإمارات

تاريخ انتهاء هوية االإمارات

تاريخ امليالد

اجلن�س

احلالة االجتماعية

عدد املعالني

ا�سم االأم )قبل الزواج(

االإقامة

رقم االإقامة

تاريخ انتهاء االإقامة

عدد �سنوات االقامة يف االإمارات العربية املتحدة

�سلة مقدم الطلب مبقدم الطلب امل�سرتك

اللقب

اال�سم الكامل )ح�سب جواز ال�سفر(

اجلن�سية

رقم جواز ال�سفر

تاريخ انتهاء جواز ال�سفر

رقم اال�سبارة )ملواطني دولة االإمارات فقط(

رقم بطاقة هوية االإمارات

تاريخ انتهاء هوية االإمارات

تاريخ امليالد

اجلن�س

احلالة االجتماعية

عدد املعالني

ا�سم االأم )قبل الزواج(

االإقامة

رقم االإقامة

تاريخ انتهاء االإقامة

عدد �سنوات االقامة يف االإمارات العربية املتحدة

Personal Details 
Applicant:
If you are an existing ADCB customer, please provide your CID no.

Title

Full name (as per passport)

Nationality

Passport number

Passport expiry date

Idbara no. (for UAE national only)

Emirates ID number

Emirates ID expiry date

Date of birth

Gender

Marital status

Number of dependents

Mother’s maiden name (before marriage)

Residence

Visa no.

Visa expiry date

No. of years of residence in UAE

Joint Applicant:
If you are an existing ADCB customer, please provide your CID no.

Title

Full name (as per passport)

Nationality

Passport number

Passport expiry date

Idbara no. (for UAE national only)

Emirates ID number

Emirates ID expiry date

Date of birth

Gender

Marital status

Number of dependents

Mother’s maiden name (before marriage)

Residence

Visa no.

Visa expiry date

No. of years of residence in UAE

Relationship with applicant
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Mr. ال�سيد

Mr. ال�سيد

Ms. االآن�سة

Ms. االآن�سة

Male ذكر

Male ذكر

Single اأعزب

Single اأعزب

UAE Resident مقيم

UAE Resident مقيم

Mrs. ال�سيدة

Mrs. ال�سيدة

Female اأنثى

Female اأنثى

Married متزوج

Married متزوج

Non-resident غري مقيم

Non-resident غري مقيم

Mortgage Loan Mortgage Overdraft
Mortgage Loan with 
Home Saver Option

ت�ضهيل م�ضمون برهن عقاري ت�ضهيل �ضحب على املك�ضوف
متويل عقاري مع خيار
التوفري

البيانات ال�ضخ�ضية
مقدم الطلب:

مقدم الطلب امل�ضرتك:

Other اأخرى

Other اأخرى

--

--

--

--

--

--

--

MORTGAGE LOAN/ MORTGAGE 
OVERDRAFT/ MORTGAGE LOAN WITH
HOME SAVER OPTION APPLICATION FORM

منوذج طلب
ت�ضهيل م�ضمون برهن عقاري/ ت�ضهيل �ضحب

على املك�ضوف/ متويل عقاري مع خيار التوفري

A completed and correctly filled in application will help us  to  process 
your application faster. 

An incomplete/ incorrect application is liable to be rejected.

Please answer all questions, do not leave anything blank. Please use 
N/A for questions that are not applicable.

I hereby apply for:

Date: - - التاريخ:

اإن املعلومات املزودة ب�سكل �سحيح وكامل ت�ساعد على ت�سهيل اإمتام اإجراءات هذا الطلب.

الطلب غري املكتمل املعلومات/ املعلومات غري ال�سحيحة يكون عر�سه للرف�س من قبل البنك.

يرجى االإجابة على كافة االأ�سئلة وكتابة عبارة »ال ينطبق« لالإجابة على اال�سئلة غري ذات �سلة.

اأنا اأقدم هذا الطلب لـ:

اإذا كنت اأحد عمالء بنك اأبوظبي التجاري، يرجى ذكر رقم تعريفك ال�سخ�سي

اإذا كنت اأحد عمالء بنك اأبوظبي التجاري، يرجى ذكر رقم تعريفك ال�سخ�سي



(2)

Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Contact Details 
Applicant:

Residential address

P.O. box

Emirate/ City

Street name

Nearest landmark

Makani no. (if applicable)

Home tel. no. (please mention area code)

Mobile no.

E-mail

Residence type

If rented, annual rent in AED

No. of years residing at current address

Residential address in home country (only for expatriates and non residents)

State/ Province

Country

Home tel. no. (please mention area and country code)

Mobile no.

Joint Applicant:

Residential address

P.O. box

Emirate/ City

Street name

Nearest landmark

Makani no. (if applicable)

Home tel. no. (please mention area code)

Mobile no.

E-mail

Residence type

If rented, annual rent in AED

No. of years residing at current address

Residential address in home country (only for expatriates and non residents)

State/ Province

Country

Home tel. no. (please mention area and country code)

Mobile no.

Employment/ Business Details 
Applicant:

Name of company

Address

P.O. box

Emirate/ City

Employer provided مقدم من قبل العمل

Employer provided مقدم من قبل العمل

Rented موؤجر

Rented موؤجر

Other اأخرى

Other اأخرى

Owned ملك خا�س

Owned ملك خا�س

ا�سم ال�سركة

العنوان

�سندوق الربيد

االإمارة/ املدينة

تفا�ضيل الوظيفة/ العمل
مقدم الطلب:

Employee موظف
Self-employed non-professional عمل خا�س غري مهني

Self-employed professional عمل خا�س مهني
Other اأخرى

بيانات الإت�ضال
مقدم الطلب:

عنوان ال�سكن

�سندوق الربيد

االإمارة/ املدينة

ا�سم ال�سارع

اأقرب عالمة دالة

رقم مكاين )اإذا انطبق(

رقم هاتف املنزل )يرجى كتابة رمز املدينة(

رقم الهاتف املتحرك

الربيد االإلكرتوين

نوع ال�سكن

اإذا كان موؤجرًا، يرجى ذكر االيجار ال�سنوي بدرهم االإمارات

عدد �سنوات االإقامة يف العنوان احلايل

عنوان ال�سكن يف بلد املوطن )للوافدين وغري املقيمني فقط(

الوالية/ املقاطعة

البلد

رقم هاتف املنزل )يرجى كتابة رمز املدينة والبلد(

رقم الهاتف املتحرك

عنوان ال�سكن

�سندوق الربيد

االإمارة/ املدينة

ا�سم ال�سارع

اأقرب عالمة دالة

رقم مكاين )اإذا انطبق(

رقم هاتف املنزل )يرجى كتابة رمز املدينة(

رقم الهاتف املتحرك

الربيد االإلكرتوين

نوع ال�سكن

اإذا كان موؤجرًا، يرجى ذكر االيجار ال�سنوي بدرهم االإمارات

عدد �سنوات االإقامة يف العنوان احلايل

عنوان ال�سكن يف بلد املوطن )للوافدين وغري املقيمني فقط(

الوالية/ املقاطعة

البلد

رقم هاتف املنزل )يرجى كتابة رمز املدينة والبلد(

رقم الهاتف املتحرك

مقدم الطلب امل�ضرتك:



(3)

Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Street

Nearest landmark

Makani no. (if applicable)

Tel. no. (please mention area code)

Fax no.

E-mail address

Department

Designation

Employee no.

Length of service in present Job

Total length of service

Age of retirement

Previous employment details if less than one year

Company name

Total length of service

Monthly income in AED

Joint Applicant:

Name of company

Address

P.O. box

Emirate/ City

Street

Nearest landmark

Makani no. (if applicable)

Tel. no. (please mention area code)

Mobile no.

Fax no.

E-mail address

Department

Designation

Employee no.

Length of service in present Job

Total length of service

Age of retirement

Previous employment details if less than one year

Company name

Total length of service

Monthly income in AED

Additional Details for Self-Employed Applicants 
Name of partners/ directors

Annual sales turnover

Annual net profit

Number of years in business

Business area

ال�سارع

اأقرب عالمة دالة

رقم مكاين )اإذا انطبق(

رقم الهاتف )يرجى كتابة رمز املدينة(

رقم الفاك�س

الربيد االلكرتوين

الق�سم

الوظيفة

الرقم الوظيفي

عدد ال�سنوات يف العمل احلايل

اإجمايل عدد �سنوات العمل

�سن التقاعد

بيانات ال�سركة ال�سابقة يف حال العمل الأقل من عام

ا�سم ال�سركة

اإجمايل عدد �سنوات العمل

الدخل ال�سهري بالدرهم

مقدم الطلب امل�ضرتك:

ا�سم ال�سركة

العنوان

�سندوق الربيد

االإمارة/ املدينة

ال�سارع

اأقرب عالمة دالة

رقم مكاين )اإذا انطبق(

رقم الهاتف )يرجى كتابة رمز املدينة(

رقم الهاتف املتحرك

رقم الفاك�س

الربيد االلكرتوين

الق�سم

الوظيفة

الرقم الوظيفي

عدد ال�سنوات يف العمل احلايل

اإجمايل عدد �سنوات العمل

�سن التقاعد

بيانات ال�سركة ال�سابقة يف حال العمل الأقل من عام

ا�سم ال�سركة

اإجمايل عدد �سنوات العمل

الدخل ال�سهري بالدرهم

Employee موظف
Self-employed non-professional عمل خا�س غري مهني

Self-employed professional عمل خا�س مهني
Other اأخرى

بيانات اأخرى ملقدم الطلب - العمل اخلا�ص
اأ�سماء ال�سركاء/ املدراء

الدخل ال�سنوي من املبيعات

�سايف االأرباح �سنويًا

عدد �سنوات العمل

طبيعة عمل ال�سركة



(4)

Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Name of UAE national sponsor

Number of employees

Trade license no.

Expiry date

Correspondence 
Please indicate where correspondence should be sent to

Only for Non-UAE Residents

Personal Details
Applicant:

Residence status

Nationality

Resident of

Are you a citizen of the above selected country?

If not, please state your permit number

Passport no.

Expiry date

Joint Applicant:

Residence status

Nationality

Resident of

Are you a citizen of the above selected country?

If not, please state your permit number

Passport no.

Expiry date

Additional Details:

Were you previously residing in UAE?

If yes, please state the duration              from

       to

Were you previously employed/ self-employed in the UAE?

If yes, please state the following:

Name of employer/ business

Address/ Emirates of employment/ business

Nature of job/ business

Length of service in job/ business

Year of relocation from UAE

Do you currently have a business interest in UAE?

If yes, please state the following:

Name of business

Address/ Emirate of business

Nature of business

Length of business existance

Year of implementing business in UAE

In your UAE based business please select from below the nature of your role:

Yes نعم No ال

Yes نعم No ال

Yes نعم No ال

Partner �سريك Proprietor �ساحب ال�سركة Supplier مورد Other اأخرى

ا�سم الكفيل املواطن

عدد املوظفني

رقم الرخ�سة التجارية

تاريخ االنتهاء

بيانات اأخرى ملقدم الطلب - العمل اخلا�ص

--

--

--

--

--

الرجاء حتديد اجلهة املطلوب توجيه املرا�سالت اإليها

و�سعية االإقامة

اجلن�سية

مقيم يف

هل اأنت مواطن يف هذه الدولة؟

اإن كانت االإجابة )ال(، يرجى كتابة رقم الت�سريح

رقم جواز ال�سفر

تاريخ االنتهاء

و�سعية االإقامة

اجلن�سية

مقيم يف

هل اأنت مواطن يف هذه الدولة؟

اإن كانت االإجابة )ال(، يرجى كتابة رقم الت�سريح

رقم جواز ال�سفر

تاريخ االنتهاء

هل كنت مقيمًا يف دولة االإمارات؟

من اإن كانت االإجابة )نعم(، يرجى ذكر مدة االإقامة:               
اإلى      

هل كنت موظفًا اأو لديك عمل خا�س يف دولة االإمارات؟

اإن كانت الإجابة )نعم(، يرجى حتديد التايل:

ا�سم �ساحب العمل/ ال�سركة

عنوان ال�سركة واالإمارة

طبيعة الوظيفة/ العمل

عدد �سنوات العمل يف الوظيفة/ العمل

العام الذي تركت فيه دولة االإمارات

هل لديك �سلة عمل حاليًا خا�س بدولة االإمارات؟

اإن كانت الإجابة )نعم(، يرجى حتديد التايل:

ا�سم ال�سركة

عنوان ال�سركة واالإمارة

طبيعة العمل

مدة عمل ال�سركة

تاريخ بدء ممار�سة االأعمال يف االإمارات

يرجى حتديد طبيعة دورك يف عملك اخلا�س يف االإمارات:

Residence منزل Office مكتب

Yes نعم No ال

Yes نعم No ال

USA الواليات املتحدة
Hong Kong هوجن كوجن

EU االإحتاد االأوروبي
New Zealand نيوزيالند

Australia اأ�سرتاليا
Canada كندا

Singapore �سنغافورة
Other اأخرى

USA الواليات املتحدة
Hong Kong هوجن كوجن

EU االإحتاد االأوروبي
New Zealand نيوزيالند

Australia اأ�سرتاليا
Canada كندا

Singapore �سنغافورة
Other اأخرى

فقط لغري املقيمني يف الإمارات
البيانات ال�ضخ�ضية

مقدم الطلب:

مقدم الطلب امل�ضرتك:

بيانات اأخرى:



(5)

Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Do you have a family member in UAE?

If yes, please state the following:

Name of family member:

Address

P.O. box

Street name

Emirate

Tel no.

Fax no. (please mention area code)

E-mail

Relationship

Insurance 
Do you wish to assign your existing life insurance policy to ADCB?

 Yes (assignment fee applicable)

 Life insurance issuer:

 Life insurance number:

 No*

Do you wish to assign your existing property insurance policy to ADCB?

 Yes (assignment fee applicable)

 Property insurance issuer:

 Property insurance number:

 No*

* ADCB requires you to obtain life insurance and assign it to ADCB for you to avail 
any of the mortgage loans. If the property is fully constructed, you are also required 
to have property insurance and the same also need to be assigned to ADCB.

Financial Details 
Asset Details:

Assets Amount (AED) Bank/ Financial Institution Country Details

     Total

Loan Details:

Loan Type Bank Original Loan Amount Tenor EMI Outstanding Loan

Personal Loan

Auto Loan

Overdraft

Mortgage

Others (Specifiy)

هل ترغب بالتنازل عن بولي�سة التاأمني على احلياة ل�سالح بنك اأبوظبي التجاري؟
نعم )تنطبق ر�سوم التنازل(

ا�سم مقدم التاأمني على احلياة:
رقم التاأمني على احلياة:

ال*

هل ترغب بالتنازل عن بولي�سة التاأمني العقاري ل�سالح بنك اأبوظبي التجاري؟
نعم )تنطبق ر�سوم التنازل(

ا�سم مقدم التاأمني العقاري:
رقم التاأمني العقاري:

ال*

التاأمني

Yes نعم No ال

املجموع

الأ�ضول املبلغ )درهم( البلد البنك/ املوؤ�ض�ضة املاليةالتفا�ضيل

البيانات املالية
بيانات الأ�ضول:

قر�س �سخ�سي

قر�س �سيارة

�سحب على املك�سوف

متويل عقاري

اأخرى )يرجى التحديد(

نوع القر�صالبنكالقيمة الأ�ضلية للقر�صفرتة ال�ضدادالدفعة ال�ضهريةالر�ضيد امل�ضتحق

بيانات القرو�ص:

هل لديك اأقرباء يف دولة االإمارات؟

اإن كانت الإجابة )نعم(، يرجى حتديد التايل:

ا�سم اأحد االأقرباء:

العنوان

�سندوق الربيد

ا�سم ال�سارع

االإمارة

رقم الهاتف

رقم الفاك�س )يرجى ذكر رمز املدينة(

الربيد االإلكرتوين

�سلة القرابة

Mrs. ال�سيدة Ms. االآن�سة Dr. .Mrالدكتور ال�سيد

*  يطلب منك بنك اأبوظبي التجاري احل�سول على التاأمني على احلياة والتنازل عنه مل�سلحته لتتمكن من اال�ستفادة من اأي قرو�س الرهن 
العقاري. يف حالة مت ت�سييد البناء، يجب عليك احل�سول على تاأمني عقاري واأن تتنازل عنه مل�سلحته اأي�سًا.



(6)

Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Credit Card Details:

Do you own a credit card?

Bank Credit Limit No. of Years Holding Card Expiry Date

Personal Bank Account Details:

Name of Account Holder(s) Account Number Bank Name and Branch Type of Account Bank Account Since 
(no. of years)

Loan Requirement and Re-payment 

Cost of property/ 
construction 

Customer contribution

Loan amount

Tenor of loan          months

For property under construction,  
how do you wish to pay your monthly  
instalments prior to completion?

Source of funds used for down payment

Purpose of Loan (in case of Refinance)

Loan Rate Details

       Hybrid Rate Option:

Fixed Rate Period

Applicable Rate During  
Fixed Rate Period

Applicable Rate After  
the Fixed Period

       Variable Rate Option:

Applicable Rate

ا�ضم العميل/اأ�ضماء العمالءرقم احل�ضابالبنك والفرعنوع احل�ضابعدد �ضنوات احل�ضاب امل�ضريف

بيانات احل�ضابات امل�ضرفية ال�ضخ�ضية:

البنك حد الئتمان عدد �ضنوات ح�ضولك على البطاقة تاريخ النتهاء

بيانات بطاقات الئتمان:

هل لديك بطاقة ائتمان؟

متطلبات القر�ص وطريقة ال�ضداد

تفا�ضيل �ضعر فائدة القر�ص

�ضعر الفائدة املركب:

�ضعر الفائدة املتغرية:

 

For purchased property  
as per purchase contract

For construction  
as per architect’s report

Interest + Principal

Interest only

4 years

5 years

1 year

2 years

3 years

in AED

% for

% for

% for

month EIBOR +

month EIBOR +

% Margin

% Margin

year (s), thereafter,

year (s), thereafter,

year (s). 

AED

AED

تكلفة العقار/
تكلفة البناء   

درهم

درهم ن�سبة م�ساهمة العميل 

مبلغ القر�س

فرتة ال�سداد

م�سدر املبلغ املدفوع للدفعة االأولى

الغر�س من القر�س )يف حالة اإعادة متويل العقار(

ما هي �آلية �سد�د �أق�ساط 
العقارات قيد االإن�ساء قبل 

اإكتمال العقار؟ 

�سهرًا

درهم

�سراء عقار - ال�سعر طبقًا لعقد ال�سراء 

الأغرا�س البناء - طبقًا لتقرير املهند�س االإ�ست�ساري 

الفائدة + املبلغ االأ�سا�سي
الفائدة فقط

فرتة ال�ضداد مبعدل الفائدة الثابت

�ضعر الفائدة املطبق خالل 
مدة �ضداد الفائدة الثابتة

�ضعر الفائدة املطبق بعد اإنتهاء 
فرتة �ضداد الفائدة الثابتة

�سنة واحدة    

٪ ملدة
٪ ملدة
٪ ملدة

اأ�سهر اإيبور +

اأ�سهر اإيبور +

�سنة/�سنوات، وبعد ذلك،
�سنة/�سنوات، وبعد ذلك،

�سنة/�سنوات.

٪ هام�س

٪ هام�س

4 �سنوات
5 �سنوات�سنتان

3 �سنوات

�سعر الفائدة املطبق
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Fee Details (Applicable at the time of applying for Mortgage Loan)

Processing Fee*

Valuation Fee*

Insurance Fee*

Home Saver Linked Account:  
(Applicable if opted for Mortgage Loan with Home Saver option)

Name of Account Holder Account Number Type of Account

Property Details 

Name of Developer

Project name

Total area

Property type

Built up area          sq. feet

Land area    sq. feet

Expected completion date

Do you propose to use the property for:

Address of property

Emirate

LOAN DISCLAIMER
I/We hereby apply for the Loan set out in this application. I/We hereby irrevocably and unconditionally 
declare that all information provided herein is true and accurate and authorize ADCB to verify all or any 
of such information, from whatever sources it considers appropriate, and I am/we are aware of, and 
agree to be bound by the terms and conditions set out herein or attached hereto together with the terms 
and conditions in the ADCB Consumer Banking Terms and Conditions available on the ADCB website 
www.adcb.com.

I/We agree to provide ADCB with updated contact, passport and other details relevant to the Loan, the 
Applicant and the Joint Applicant within a reasonable time in the event that any of the information I 
provided to ADCB changes. 

I/We acknowledge and agree that ADCB reserves the right to reject this application in its absolute 
discretion and ADCB is not required to provide reasons for its rejection of this application.

I permit ADCB to (at any time) request any credit references, account statements or other relevant 
information from my employer, any financial institution, regulatory body, any credit reference agency/
bureau (including Al Etihad Credit Bureau and the Central Bank) and/or any other source ADCB 
selects (each a Verification Authority) to assess my credit profile and history and my ability to meet my 
financial commitments, and I acknowledge that ADCB may rely on such information and shall not be 
held liable if any such information is incorrect, incomplete or inaccurate. In addition to the aforesaid 
acknowledgment, for accessing my account statements, I also irrevocably agree to execute any Form, 
provided by ADCB, either attached as annexure to this application Form or otherwise. I permit ADCB to 
(at any time) share such information with its affiliates, subsidiaries, branches and service providers, and 
may use all such information and/or materials in the course of any legal proceedings. I also permit ADCB 
(at any time) to share my information in accordance with Clauses 8.3, 8.4 and 8.5 of Part 1 of the ADCB 
Consumer Banking Terms and Conditions (available on www.adcb.com), including (without limitation) 
to a Verification Authority. I acknowledge that neither ADCB nor its Affiliates shall be responsible for any 
Liability in relation to any such disclosure.

الر�ضوم بالتف�ضيل  )تطبق الر�سوم عند التقدم بطلب احل�سول على  قر�س التمويل العقاري(

�أتقدم �أنا/نتقدم نحن، بطلب �حل�سول على �لقر�ض �ملو�سح يف هذ� �لطلب. كما �أعلن/نعلن، مبوجبه ب�سورة نهائية ال رجعة عنها دون قيد �أو �سرط، �أن كل 
املعلومات الواردة �سحيحة ودقيقة، واأفو�س بنك اأبوظبي التجاري يف التاأكد من كل اأو اأي من هذه املعلومات، من خالل اأي م�سادر ب�سرف النظر عن طبيعتها، 
مما ير�ه منا�سبًا، كما �أدرك/ندرك، و�أو�فق/نو�فق، على �اللتز�م باالأحكام و�ل�سروط �ملو�سحة يف �إخالء �مل�سوؤولية هذ� مع �الأحكام و�ل�سروط �ملرفقة ومع 

 .www.adcb.com أحكام و�سروط �خلدمات �مل�سرفية لالأفر�د، �ملتاحة على �ملوقع �الإلكرتوين لبنك �أبوظبي �لتجاري�

اأوافق/نوافق على تزويد بنك اأبوظبي التجاري برقم الهاتف، ورقم جواز ال�سفر، وغري ذلك من التفا�سيل املتعلقة بالقر�س، ومقدم الطلب ومقدم الطلب 
امل�سرتك، خالل فرتة زمنية معقولة، يف حال وجود اأي تغيري يف املعلومات التي قدمتها اإلى بنك اأبوظبي التجاري.

كما اأقر/نقر، اأوافق/نوافق على اأن بنك اأبوظبي التجاري يحتفظ باحلق يف رف�س هذا الطلب وفق الراأي املطلق الذي يراه بنك اأبوظبي التجاري، وال يجب على 
بنك اأبوظبي التجاري تقدمي اأي اأ�سباب لرف�س هذا الطلب. 

اأ�سرح لبنك اأبوظبي التجاري بطلب )يف اأي وقت( اأي مراجع ائتمانية اأو ك�سوف ح�سابات اأو معلومات اأخرى ذات �سلة من جهة عملي و/اأو اأي موؤ�س�سة مالية 
و/اأو جهة تنظيمية و/اأو اأي وكالة/مكتب معلومات ائتمانية )مبا يف ذلك �سركة االحتاد للمعلومات االئتمانية وامل�سرف املركزي( و/اأو اأي م�سدر اآخر يختاره 
بنك اأبوظبي التجاري )ويطلق على كل منها )جهة حتقق( الأغرا�س التقييم االئتماين/واالأداء ال�سابق من قبلي واإلتزامي بالوفاء باإلتزاماتي املالية واأقر باأنه 
يجوز لبنك اأبوظبي التجاري االعتماد على تلك املعلومات وبعدم حتمل بنك اأبوظبي التجاري الأي م�سوؤولية يف حالة عدم �سحة اأو اكتمال اأو دقة تلك املعلومات. 
التجاري  اأبوظبي  اأي منوذج مقدم يل من قبل بنك  توقيع  نهائية ال رجعة عنها على  اأوافق ب�سفة  فاإين  اإلى ك�سوف ح�ساباتي،  والدخول  الو�سول  والأغرا�س 
اأي وقت( تلك املعلومات مع �سركاته الفرعية  اأبوظبي التجاري مب�ساركة )يف  اأ�سرح لبنك  اأخرى. كما  اأو باأي طريقة  �سواء كان مرفقًا بهذا الطلب كملحق 
التابعة وال�سركات املرتبطة واحلليفة والفروع ومزودي اخلدمات وفقًا الأحكام البنود )8-3( و)8-4( و)8-5( من �جلزء �الأول من �أحكام و�سروط �خلدمات 
امل�سرفية لالأفراد من بنك اأبوظبي التجاري املتاحة على املوقع االإلكرتوين  www.adcb.com مبا يف ذلك )على �سبيل املثال ال احل�سر( اأي جهة حتقق. 

واأقر بعدم حتمل البنك اأو اأي من �سركاتة الفرعية اأو املرتبطة اأي م�سوؤولية فيما يتعلق باالف�ساح عن تلك املعلومات. 

اإخالء م�ضوؤولية يف ما يتعلق باحل�ضول على قر�ص

بيانات العقار
ا�سم املطور

ا�سم امل�سروع

اإجمايل امل�ساحة

نوع العـقار

قدم مربع م�ساحة البناء    

قدم مربع م�ساحة االأر�س    

تاريخ االإجناز املتوقع

هل تنوي ا�ستخدام هذا العقار لغر�س:

عنوان العقار

االإمارة

--

Villa فيال

Penthouse بنتهاو�س »�سقة علوية«

Holiday Home ق�ساء العطالت

Townhouse منزل

Residence ال�سكن

Apartment �سقة

Investment اال�ستثمار

Studio �ستوديو

Renting التاأجري

Other اأخرى

Other اأخرى

توقيع مقدم الطلب

توقيع مقدم الطلب امل�ضرتك

التاريخ:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

-- - -

...............................................................................................................................................................................

Applicant Signature

 

...............................................................................................................................................................................

Joint Applicant Signature

Date:

% of Loan Amount

Property Insurance: AED

Life Insurance: AED

AED

AED

ر�ضوم اإدارية*

ر�ضوم تقييم العقار*

ر�ضوم التاأمني*

٪ من مبلغ القر�س
درهم

درهم

درهم التاأمني على العقار:
درهمالتاأمني على احلياة:

* The Charges stated in this Form are inclusive of 5% VAT, which may be amended from time 
to time as per the Applicable Laws or ADCB Consumer Banking Terms and Conditions available 
on ADCB Website adcb.com

اإ�ضم �ضاحب احل�ضاب رقم احل�ضاب نوع احل�ضاب

* الر�سوم املذكورة يف هذا النموذج تت�سمن 5٪ �سريبة القيمة امل�سافة وهي الن�سبة التي يجوز تعديلها من وقت الآخر طبقًا للقوانني املطبقة 
adcb.com أو وفقًا الأحكام و�سروط �خلدمات �مل�سرفية لالأفر�د من بنك �أبوظبي �لتجاري �ملتاحة على �ملوقع �اللكرتوين�

 احل�ضاب املرتبط بقر�ص التمويل العقاري مع التوفري: 
) بيانات احل�ساب امل�سريف اأدناه الزامية يف حالة اختيار قر�س التمويل العقاري مع التوفري(
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Credit Card Form

        Yes, I wish to apply for an ADCB Credit Card

Please indicate your choice of Card

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

Leave one space between names. Maximum 19 characters.

Are you an existing Etihad Guest member?

If yes, your Etihad Guest membership number

Your E-mail ID (mandatory)

Please select your preferred statement date (of each month)

Standing Instructions for Auto Payment

I would like to have my ADCB bank account no. 
automatically debited each month towards my Credit Card payment
for the following:

5% OR                     % (in multiples of 5) OR             Total Amount Due

Mother’s maiden name (this is a security feature for your protection)

First name                                           Last name

Annual Credit Card Fee

Please visit adcb.com for the most updated fees and information.

Credit Card Disclaimer

I/We hereby apply for the Credit Card set out in this section of this application. 
I/We hereby irrevocably and unconditionally declare that all information 
provided herein is true and accurate and authorize ADCB to verify all or any of 
such information, from whatever sources it considers appropriate, and I am/
we are aware of, and agree to be bound by the terms and conditions in the 
ADCB Consumer Banking Terms and  Conditions including, without limitation, 
the Credit Card Terms available on the ADCB website www.adcb.com. I/We 
acknowledge and agree that ADCB reserves the right to reject this application for 
a Credit Card in its absolute discretion and is not required to provide reasons for 
its rejection of this application. 

            نعم، اأود احل�سول على بطاقة ائتمان من بنك اأبوظبي التجاري

الرجاء حتديد نوع البطاقة التي تريدها

TouchPoints Visa Infinite Platinum Gold

TouchPoints Mastercard  Platinum Titanium

LuLu Mastercard  Platinum Titanium

Etihad Guest Visa Infinite Platinum Gold

Business  Platinum

Traveller Mastercard World

Simplylife Family Visa Family Visa Cashback
 Premium Platinum Titanium
 Platinum

تات�س بوينت�س فيزا
تات�س بوينت�س ما�سرتكارد

اللولو ما�سرتكارد
فيزا �سيف االحتاد

بطاقة ال�سركات
ما�سرتكارد تراڤيلر 

بطاقة ائتمان �سيمبلي اليف 

اإنفينيت

اإنفينيت

بطاقة وورلد 
فيزا العائلية 

البالتينية 
املميزة

البالتينية
البالتينية
البالتينية
البالتينية
البالتينية

فيزا العائلية 
البالتينية

الذهبية
تيتانيوم
تيتانيوم
الذهبية

بطاقة اال�سرتداد 
النقدي 

التيتانيوم

5th اخلام�س 19th 10thالتا�سع ع�سر العا�سر 24th الرابع والع�سرون

No ال Yes نعم

يرجى اختيار تاريخ اإ�سدار ك�سف احل�ساب )�سهريًا(

الر�سوم ال�سنوية لبطاقة االئتمان

تعليمات م�ستدمية للدفع التلقائي

اال�سم كما ترغب يف ظهوره على بطاقة االئتمان من بنك اأبوظبي التجاري

adcb.com ملزيد من املعلومات عن ر�سوم بطاقة االئتمان، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين

هل لديك ع�سوية يف برنامج �سيف االإحتاد؟
اإذا كانت االجابة نعم، يرجى ذكر رقم بطاقة �سيف االحتاد

الربيد االإلكرتوين ) اإلزامي(

ا�سم االأم قبل الزواج )اإجراء اأمني حلمايتك(
اال�سم االأول           ا�سم العائلة

يرجى ترك م�سافة واحدة بني اال�سماء، بحد اأق�سى 19 حرفًا التينية.

منوذج بطاقة الئتمان

اأتقدم اأنا/نتقدم نحن، بطلب احل�سول على بطاقة االئتمان املو�سحة يف هذا الطلب. كما اأعلن/نعلن، مبوجبه ب�سورة نهائية 
ال رجعة عنها ودون قيد �أو �سرط، �أن كل �ملعلومات �لو�ردة �سحيحة ودقيقة، و�أفو�ض بنك �أبوظبي �لتجاري يف �لتاأكد من كل 
اأو اأي من هذه املعلومات، من خالل اأي م�سادر ب�سرف النظر عن طبيعتها، مما يراه منا�سبًا، كما اأدرك/ندرك، واأوافق/
نو�فق، على �اللتز�م باالأحكام و�ل�سروط �ملو�سحة يف �أحكام و�سروط �خلدمات �مل�سرفية لالأفر�د، �لتي ت�سمل عل �سبيل �ملثال 
ال احل�سر، اأحكام بطاقات االئتمان املتاحة على املوقع االإلكرتوين لبنك اأبوظبي التجاري www.adcb.com. كما اأقر/
نقر واأوافق/نوافق على اأن بنك اأبوظبي التجاري يحتفظ باحلق يف رف�س هذا الطلب وفق الراأي املطلق الذي يراه بنك اأبوظبي 

التجاري، وال يجب على بنك اأبوظبي التجاري تقدمي اأي اأ�سباب لرف�س هذا الطلب.

اإخالء م�ضوؤولية يف ما يتعلق باحل�ضول على بطاقة ائتمان

يرجى اقتطاع مبلغ الدفعة املُ�ستحقة على بطاقة االئتمان من ح�سابي رقم 
لدى بنك اأبوظبي التجاري تلقائيًا كل �سهر، كما يلي:

          5٪ اأو                                   ٪ )م�ساعفات 5 باملئة( اأو                        اجمايل املبلغ امل�ستحق

توقيع مقدم الطلب

التاريخ:

...............................................................................................................................................................................

- -

...............................................................................................................................................................................

Applicant Signature

Date: --
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

TERMS AND CONDITIONS FOR A MORTgAgE LOAN 

(with and without a homesaver option)

AND A MORTgAgE OVERDRAFT.

You acknowledge that as part of the Loan Application, you have accepted, and 
agreed to be bound by, ADCB’s “Consumer Banking Terms and Conditions”, which 
govern your consumer banking relationship with ADCB. 

Without prejudice to the Consumer Banking Terms and Conditions, the terms 
and conditions below set out the specific terms and conditions applicable to a 
Mortgage Loan (with and without Homesaver Option) and a Mortgage Overdraft.

Capitalised terms used herein but not defined in the Glossary below shall have the 
meanings given to them in the Consumer Banking Terms and Conditions.

  
Section A : general Loan Terms

 Section A contains the common terms applicable to any Loan that you 
apply for and must be read together with the other applicable parts of the 
Consumer Banking Terms and Conditions. 

1. Application

1.1 How and when do the Loan Terms apply to you?
 By submitting a Loan Application (whether physically, electronically or 

otherwise) you agree to be bound by the Loan Terms, as well as the 
Consumer Banking Terms and Conditions.

 Your receipt and the disbursal of a Loan constitutes binding and conclusive 
evidence of, and shall be deemed to be further confirmation of, your 
acceptance of, and agreement to be bound by, the Loan Terms, as well as the 
Consumer Banking Terms and Conditions and in particular any Loan Advice 
issued in that regard notwithstanding that the terms of the Loan Application 
are not identical to those confirmed by ADCB in the Loan Advice.

 To the extent that any of the Specific Loan Terms conflict with the General 
Loan Terms, the Specific Loan Terms will prevail. 

 To the extent that the terms of the Loan Application conflict with or differ 
from the Loan Advice, any Approval Letter, the General Loan Terms or the 
Specific Loan Terms, the terms of the Loan Advice, Approval Letter, General 
Loan Terms or Specific Loan Terms (as applicable) shall prevail.

1.2 How do you apply for a Loan?
 You can apply for a Loan by using the relevant Loan Application or by 

contacting ADCB. ADCB may also require you to provide certain supporting 
documents along with the Loan Application, including but not limited 
to proof of your residence in the UAE (such as your residence permit and 
Emirates ID).

 ADCB will have the right to approve or reject the Loan Application in its sole 
discretion without assuming any obligation or responsibility for any Liability 
on its part. If your Loan Application is approved and the Loan is disbursed, 
a Loan Advice will be sent to you by post or courier to your Address, or by 
any other method of electronic communication approved by ADCB from 
time to time, including email, fax, SMS, telephone, secure messaging or via 
Electronic Banking.

1.3 what if you are an adCB employee?
 ADCB may, in its sole discretion, offer staff members and employees 

preferential rates and terms from time to time. If you are a staff member or 
an employee of ADCB at the time of obtaining a Loan, you acknowledge and 
agree that ADCB will be entitled to vary such preferential rates and terms as 
it may in its sole discretion deem fit upon you ceasing to be a staff member 
or employee of ADCB.

2. Cancellation of Commitment

 ADCB may, at any time prior to disbursal of a Loan, cancel its commitment 
to make available a Loan, reduce the amount of a Loan stated in the Loan 
Application or delay disbursal in any of the following circumstances:
(a) there is a material or adverse change in your circumstances since 

you completed the Loan Application, or any of the information or 
financial details given in support of the Loan Application is or becomes 
inaccurate;

(b) ADCB has not completed enquiries about you to its satisfaction or its 
enquiries reveal information about you that is not to its satisfaction;

(c) ADCB discovers any adverse information that is relevant to ADCB’s 
decision to grant you a Loan;

(d) ADCB is of the view in its sole discretion that you will be unable to 
comply with any of its instructions or to register any required Security 
(if applicable);

(e) for a Mortgage Overdraft Facility or Mortgage Loan:
(1) ADCB is not presented with a clear certificate of title or SPA for the 

Property;
(2) ADCB has reasonable doubts about the value of the Property for 

any reason; or
there is a delay in ADCB receiving documents from the Seller;

(f) ADCB determines in its sole discretion that there are restrictions under 
Applicable Laws to granting you a Loan; 

(g) any of the Loan Terms, the Consumer Banking Terms and Conditions, 
the Loan Advice and/or any other conditions for approval are not in 
ADCB’s sole discretion fulfilled or not capable of being fulfilled; and/or

(h) any other reason. 

الأحكام وال�شروط للقر�ض العقاري

)مع اأو بدون خيار التوفري العقاري( 

وت�ضهيل ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري.

القر�ص، اأنك وافقت على االإلتزام بال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد والتي حتكم عالقتك  اأنت تقر كجزء من طلب 
امل�سرفية مع البنك.

دون امل�سا�س بال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد، �إن �ل�سروط و�الأحكام �لو�ردة �أدناه حتدد �ل�سروط �لتي تنطبق على 
القر�ص العقاري )مع اأو بدون خيار التوفري العقاري( وت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري.

امل�سطلحات امل�ستخدمة هنا ومل يتم تعريفها يف امل�سرد اأدناه يكون لها املعاين املعطاة لها يف ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية 
لالأفراد.

الفقرة )اأ(: ال�شروط العامة للقرو�ض

تت�سمن �لفقرة )�أ( �ل�سروط �لعامة �لتي ت�سري على �أي قر�ض تتقدم بطلب للح�سول عليه. ويجب قر�ءة هذه �لفقرة مع   
االأق�سام االأخرى ذات ال�سلة من ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد.

التطبيق    -1

كيف ومتى تنطبق عليك �شروط القرو�ض؟  1-1
مبجرد تقدميك ل�ضتمارة القر�ص )�سواء ب�سكل ورقي اأو اإلكرتوين اأو غري ذلك(، فاإنك توافق على التقيد ب�شروط القر�ض   

وال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد.

اإن �سرف مبلغ القر�ص وا�ستالمك له ي�سكل دلياًل حا�سمًا وملزمًا، وُيعترب تاأكيدًا اإ�سافيًا، على قبولك وموافقتك على التقيد   
�شروط القر�ض واأي اإ�شعار قر�ض  ب�شروط القر�ض وال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد، وعلى وجه اخل�سو�س 
ي�سدر بذلك �ل�ساأن ب�سرف �لنظر عن كون �ل�سروط �لو�ردة يف ا�ضتمارة القر�ص خمتلفة عن �ل�سروط �لتي �أكدها البنك 

يف اإ�شعار القر�ض.

يف حالة وجود اأي تعار�س بني ال�شروط اخلا�شة بالقر�ض وال�شروط العامة للقرو�ض، فاإن ال�شروط اخلا�شة بالقر�ض هي   
التي ت�سري.

يف حالة وجود �أي تعار�ض �أو �ختالف بني �ل�سروط �لو�ردة يف ا�ضتمارة القر�ص من جهة واإ�شعار القر�ض اأو كتاب املوافقة   
�أو �ل�سروط �لعامة للقرو�ض �أو �ل�سروط �خلا�سة بالقر�ض من جهة �أخرى، فاإن �ل�سروط �لو�ردة يف اإ�شعار القر�ض اأو كتاب 

املوافقة �أو �ل�سروط �لعامة للقرو�ض �أو �ل�سروط �خلا�سة بالقر�ض )كما يكون عليه �حلال( هي �لتي ت�سري.

كيف تقدم طلبًا للح�شول على قر�ض؟  2-1
ميكنك التقدم بطلب للح�سول على قر�س عن طريق تعبئة ا�ضتمارة القر�ص املنا�سبة اأو االت�سال بالبنك. وقد يطلب منك   
البنك تزويده بوثائق موؤيدة معينة اإلى جانب ا�ضتمارة القر�ص، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر ما يثبت اإقامتك يف 

الإمارات العربية املتحدة )مثل تاأ�سرية االإقامة وبطاقة الهوية(.

يحق للبنك املوافقة على ا�ضتمارة القر�ص اأو رف�سها، ح�سب تقديره اخلا�س، دون اأن يتحمل اأي التزام اأو اأي م�سوؤولية عن   
اأي التزامات. ويف حالة املوافقة على ا�ضتمارة القر�ص التي قدمتها و�سرف مبلغ القر�ص، �سرُي�َسل لك اإ�شعار قر�ض بالربيد 
العادي اأو ال�سريع اإلى عنوانك اأو باأي و�سيلة توا�سل اإلكرتوين اأخرى يعتمدها البنك من وقت الآخر، مبا يف ذلك الربيد 

االإلكرتوين اأو الفاك�س اأو الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية اأو الهاتف اأو خدمة الرتا�سل االآمن اأو اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية.

ماذا لو كنت موظفًا لدى البنك؟  3-1
اأحد  كنت  اإذا  تف�سيلية.  و�سروطًا  اأ�سعارًا  الآخر  وقت  من  موظفيه  على  يعر�س  اأن  اخلا�س،  تقديره  ح�سب  للبنك،  يجوز   
املوظفني او اأحد العاملني لدى البنك وقت ح�سولك على القر�ص، فاإنك تقر وتوافق على اأنه يجوز للبنك، وح�سب تقديره 
�خلا�ض، تغيري تلك �الأ�سعار و�ل�سروط �لتف�سيلية وفقًا ملا ير�ه منا�سبًا يف �لوقت �لذي ال تعود فيه �أحد �ملوظفني �أو �لعاملني 

لدى البنك. 

اإلغاء اللتزام  -2

يجوز للبنك يف اأي وقت قبل �سرف مبلغ القر�ص اأن يلغي التزامه مبنح القر�ص اأو يخف�س مبلغه الوارد يف ا�ضتمارة القر�ص   
اأو يوؤخر الدفع يف اأي من احلاالت التالية:

اأو  املعلومات  من  اأي  كانت  اإذا  اأو  القر�ص،  ا�ضتمارة  تقدمي  بعد  ظروفك  يف  �سلبي  اأو  جوهري  تغيري  حدث  اإذا  )اأ( 
التفا�سيل املالية املوؤيدة ل�ضتمارة القر�ص غري �سحيحة اأو اأ�سبحت غري �سحيحة؛

اإذا مل يكن البنك قد ا�ستكمل حترياته عنك بال�سكل الذي ير�سيه اأو اإذا ك�سفت تلك التحريات عن معلومات عنك  )ب( 
غري مقبولة بالن�سبة له؛

اإذا اكت�سف البنك اأي معلومات �سلبية تتعلق بقراره منحك قر�ضًا؛ )جـ( 

�ضمان  اأي  ت�سجيل  اأو  تعليماته  باأي من  التقّيد  قادرًا على  تكون  لن  اأنك  تقديره اخلا�س،  البنك، ح�سب  راأى  اإذا  )د( 
مطلوب )اإن وجد(؛

لت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري اأو قر�ص عقاري: )هـ( 
اإذا مل يقم العميل بتقدمي �سهادة ملكية وا�سحة اأو اتفاقية بيع و�سراء للملكية؛  )1(

لدى البنك �سكوك معقولة حول قيمة العقار الأي �سبب من االأ�سباب او هناك تاأخري من قبل البائع لت�سليم   )2(
البنك امل�ستندات؛

اإذا وجد البنك، ح�سب تقديره اخلا�س، اأن القوانني النافذة تفر�س قيودًا على منحك قر�ضًا؛  
)و(  

للعمليات  والأحكام  وال�شروط  القر�ض  �شروط  من  باأي  للبنك،  اخلا�س  التقدير  بح�سب  الوفاء،  عدم  حالة  يف  )ز( 
امل�شرفية للأفراد و/اأو اإ�شعار القر�ض و/�أو �أي �سروط �أخرى للمو�فقة على القر�ص اأو عدم اإمكانية الوفاء بها؛ و/اأو

اأو الأي �سبب الآخر. )ح( 
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يجوز لك يف اأي وقت قبل �سرف مبلغ القر�ص اأن تطلب من البنك اإلغاء القر�ص، مع مراعاة حتملك الأي ر�ضوم مطبقة واأي   
ر�سوم التزام مرتتبة.

3-  توفري القر�ص وا�ضتخدامه

كيف ومتى �شت�شتلم القر�ض؟  1-3
ح�ضاب املبالغ املدفوعة املعني عن طريق حوالة  القر�ص يف  اإيداع مبلغ  للبنك  مع مراعاة البند 2 من الفقرة )اأ(، يجوز   

م�سرفية اأو �سيك م�سريف )بح�سب نوع القر�ص وما مت االتفاق عليه مع البنك(، وذلك بعد:

ير�سى  اللذين  وامل�سمون  بال�سكل  طلبها  التي  واملتطلبات  واملعلومات  والوثائق  التاأكيدات  كافة  البنك  ي�ستلم  اأن  )اأ( 
عنهما )وفقًا ملا هو حمدد يف �شروط القر�ض اأو ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد، وا�ضتمارة القر�ص 

و/اأو غري ذلك مما يعلنه البنك من وقت الآخر(، وي�سمل ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر ما يلي:

لغاية  البنك  اإلى  نهاية خدمتك  ومكافاأة  ال�سهري  راتبك  بتحويل  فيها  يتعهد  عملك  �ساحب  من  كتاب    )1(
ال�سداد التام للقر�ص )"كتاب التنازل عن الراتب"(؛

�أمر دفع د�ئم وغري قابل لالإلغاء ل�سد�د مبالغ �الأق�ساط �ل�سهرية يف تاريخ ��ستحقاقها؛  )2(

يف حالة منح القر�ص مقابل كفالة من �سخ�س اأو موؤ�س�سة، تقدمي كفالة من �سخ�س اأو موؤ�س�سة وفق منوذج   )3(
مقبول بالن�سبة للبنك وموقع من الكفيل )اأو الكفالء(؛ و/اأو

اإذا كان القر�ص م�سمونًا ب�ضمان، دليل يثبت اإن�ساء ال�سمان املطلوب ل�سالح البنك واإمتامه اأ�سواًل )مبا   )4(
يف ذلك الت�سجيل عند اللزوم(؛

ا�ستالم البنك الأي �سيكات �سمان يطلبها وفقًا للبند 9-2؛ )ب( 

�سداد كافة الر�ضوم ذات ال�سلة اإلى البنك )مبا يف ذلك اأي ر�سوم التزام( يف تاريخ دفع مبلغ القر�ص اأو قبله؛ )جـ( 

اإثبات فتح ح�ضاب جاٍر با�سمك؛ و/اأو )د( 
اأي وثيقة اأخرى اأو �ضمان اآخر يطلبه البنك. )هـ( 

اإذا مل ي�ستلم البنك املتطلبات املذكورة يف البند الفرعي ال�سابق خالل 30 يومًا من تاريخ ا�ضتمارة القر�ص، ُيعترب الطلب   
الذي قدمته للح�سول على القر�ص الٍغ، ما مل يوافق البنك على خالف ذلك.

باالإ�سافة اإلى ذلك، لن يكون البنك ملزمًا بدفع مبلغ القر�ص اإال اإذا حتقق ال�سرطان التاليان يف يوم الدفع:  

اأن تكون االإفادات واالإقرارات والتعهدات الواردة يف البند 11 �سحيحة ودقيقة؛ و  )1(

اأال توجد، وفق الراأي املعقول للبنك، حالة اإنهاء اأو ظروف يحتمل اأن توؤدي اإلى حالة اإنهاء.  )2(

هل توجد اأي قيود على ا�ضتخدام القر�ص؟  2-3
ال ميكنك ا�ستخدام القر�ص اإال لالأغرا�س املبينة يف ا�ضتمارة القر�ص التي قدمتها، ح�سبما يتم تعديلها وبيانها يف اأي اإ�شعار   

قر�ص.

ال�ضداد والدفعات الأخرى  -4

كيف �شت�شدد القر�ض والدفعات ذات ال�شلة؟  1-4
يجب عليك �سداد القر�ص مع الفائدة وكافة الر�ضوم االأخرى وفقًا ل�شروط القر�ض.  

اإ�شعار  تعديالتها مبوجب  )مع  القر�ص  ا�ضتمارة  املحددة يف  بالطريقة  ال�سلة  ذات  والدفعات  ال�سداد  دفعات  كافة  ُت�سدد   
القر�ص، اإن كان ذلك نافذًا( وذلك دون مقا�سة اأو مطالبة مقابلة ودون اأي خ�سم اأو اقتطاع اأيًا كان من جانبك.

اإذا كنت ملزمًا مبوجب القوانني النافذة للقيام باأي خ�سم اأو اقتطاع من اأي مبلغ ت�سدده اأو تدفعه )كما يكون عليه احلال(،   
تتم زيادة املبلغ امل�ستحق �سداده اأو دفعه اإلى احلد ال�سروري ل�سمان ا�ستالم البنك بعد ذلك اخل�سم اأو االقتطاع مبلغًا 

�سافيًا ي�ساوي املبلغ الذي كان البنك �سيح�سل عليه لوال ذلك اخل�سم اأو االقتطاع.

يف احلاالت التي ي�ستحق فيها الدفع اأو ال�سداد )كما يكون عليه احلال( يف يوم لي�س يوم عمل، ُت�سدد تلك الدفعة يف يوم   
العمل التايل.

يتم ا�ستخدام اأي مبالغ ي�ستلمها البنك بخ�سو�س قر�ص معني وفق ترتيب االأولوية التايل:  

اأواًل، ل�سداد كافة التكاليف وامل�ساريف؛ )اأ( 
ثانيًا، ل�سداد الر�ضوم؛ )ب( 
ثالثًا، ل�سداد الفائدة؛ )جـ( 

رابعًا، ل�سداد اأ�سل املبلغ؛ و )د( 
خام�سًا، ل�سداد اأي مبالغ اأخرى م�ستحقة منك اإلى البنك. )هـ( 

هل ميكنك تاأجيل اأي دفعات �ضداد؟  2-4
ميكنك طلب تاأجيل ال�ضداد عن طريق اإبالغ البنك قبل خم�سة اأيام عمل على االأقل من:  

اليوم الذي يودع فيه راتبك )اأو دخلك املنتظم االآخر( يف ح�ضاب ال�ضداد؛ اأو )اأ( 

التاريخ املعتاد لدفع اأق�ساطك ال�سهرية. )ب( 
لكي تكون موؤهاًل لطلب تاأجيل ال�ضداد، يجب �أن يكون قد �سبق لك �سد�د �ستة �أق�ساط �سهرية كاملة متتالية من القر�ص على   
االأقل. ويجوز للبنك من وقت الآخر اأن يفر�س ر�ضومًا اأو ي�سع �سروطًا واأحكامًا اأخرى فيما يتعلق بقبول طلبك تاأجيل ال�ضداد.

يجوز للبنك، ح�سب تقديره اخلا�س، اأن يقبل اأو يرف�س طلبك لتاأجيل ال�ضداد.  

يف حالة موافقة البنك على طلبك تاأجيل ال�ضداد، مُتدد مدة القر�ص لعدد من �ل�سهور ي�ساوي عدد �أق�ساط �ل�سد�د �ل�سهرية   
املوؤجلة اأو اأي مدة اأطول يبلغك بها البنك، وت�سبح الدفعة املوؤجلة م�ستحقة وواجبة ال�سداد خالل املدة املتبقية من القر�ص 

)بعد متديدها وفقًا لهذا البند(.

 You may, at any time prior to disbursal, request that ADCB cancel a Loan, 
subject to you being liable for any applicable Charges and any accrued 
commitment fees. 

3. Provision and use of a Loan

3.1 How and when will you receive a Loan?
 Subject to Clause  2  of Section A, ADCB may disburse the amount of the 

Loan by way of bank transfer into the relevant Disbursement Account, or 
(depending on the type of Loan and on what has been agreed with ADCB) by 
way of a banker’s cheque, upon:
(a) receipt by ADCB of all confirmations, documentation, information 

and requirements requested by ADCB in the form and substance 
satisfactory to ADCB (as may be prescribed in the Loan Terms or the 
Consumer Banking Terms and Conditions, the Loan Application and/or 
as otherwise advised by ADCB from time to time), which may include 
but are not limited to:
(1) a letter from your employer pursuant to which your employer 

undertakes to transfer your monthly salary and end of service 
gratuity to ADCB until full repayment of the Loan (“Salary 
Assignment Letter”);

(2) an irrevocable standing payment order to effect payment of the 
amounts of the monthly repayment instalments on their due date;

(3) in the event the Loan is granted against a personal or corporate 
guarantee, a personal or corporate guarantee in a form acceptable 
to ADCB and signed by the guarantor(s); and/or

(4) if the Loan is  secured by a Security, evidence that the required 
Security in favour of ADCB has been duly created and perfected 
(including registration, if required);

(b) receipt by ADCB of any security cheques as requested by ADCB in 
accordance with Clause  9.2; 

(c) payment to ADCB of all Charges (including any commitment fees) 
applicable on or before disbursal of the Loan;

(d) evidence of the opening of a Current Account in your name; and/or
(e) any other document or Security required by ADCB.

 Unless the requirements described in the preceding paragraph are received 
by ADCB within 30 days of the date of the Loan Application, your request for 
the Loan will be deemed to have expired unless otherwise agreed by ADCB.

 In addition, ADCB will only be obliged to disburse the Loan if, on the date of 
disbursal:

(1) the representations, warranties and undertakings in Clause  11 are 
true and accurate; and

(2) in ADCB’s reasonable opinion there is no Termination Event or 
potential circumstances that may result in a Termination Event.

3.2 Are there are any restrictions on the use of a Loan?
 You can only use a Loan for the purposes set out in your Loan Application, as 

may be varied as set out in a Loan Advice.

4. Repayment and other payments

4.1 How will you have to repay a Loan and make related payments? 
 You must repay a Loan together with interest and all other Charges in 

accordance with the Loan Terms. 
 All such repayments and related payments will be made in the manner 

prescribed in the Loan Application (as modified by the Loan Advice if 
applicable) and will be made without set-off or counterclaim and without 
any deduction or withholding by you whatsoever. 

 If you are obliged by Applicable Laws to make any deduction or withholding 
from any repayment or payment (as the case may be), the amount due 
in respect of such repayment or payment will be increased to the extent 
necessary to ensure that, after the making of such deduction or withholding, 
ADCB receives a net amount equal to the amount ADCB would have received 
if there had been no such deduction or withholding.

 Where a repayment or payment (as the case may be) falls due on a day that 
is not a Business Day, such payment will be made on the following Business 
Day.

 Any amounts received by ADCB in respect of a Loan will be applied in the 
following order:
(a) firstly, towards payment of all costs and expenses;
(b) secondly, towards payment of Charges;
(c) thirdly, towards payment of interest;  
(d) fourthly, towards repayment of the Principal Amount; and 
(e) fifthly, towards repayment of any other amounts due from you to 

ADCB.

4.2 Can you defer your repayments? 
 You can request a Payment Deferral by notifying ADCB at least five Business 

Days in advance of either: 
(a) the day on which your salary (or other regular income) is due to be 

credited to your Repayment Account; or
(b) the date of your usual monthly repayment instalments.

 In order to be eligible to request a Payment Deferral, you must have previously 
paid at least six consecutive monthly repayment instalments of a Loan in full. 
ADCB may also, from time to time, levy Charges or introduce further terms 
and conditions in relation to accepting your request for a Payment Deferral.

 ADCB may approve or reject your request for a Payment Deferral in its sole 
discretion. 

 If your request for a Payment Deferral is approved by ADCB, the term of 
a Loan will be extended by the number of months corresponding to the 
number of monthly repayment instalments deferred or such longer period 
as notified by ADCB, and the deferred payment will become due and payable 
over the remaining term of the Loan (as extended in accordance with this 
clause). 
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اأنت تقر وتوافق على اأنه نتيجة لطلبك تاأجيل ال�ضداد �سيتوجب عليك �سداد فائدة اأكرب خالل مدة القر�ص، الأن تاأجيل   
ال�ضداد �سيوؤدي اإلى زيادة املدة وترتب فائدة على املبلغ املوؤجل )مع اأي مبلغ اآخر غري م�سدد( خالل املدة املتبقية للقر�ص. 
باالإ�سافة اإلى ذلك، قد يزداد الق�سط االأخري من القر�ص ب�سبب ترتب الفائدة خالل املدة االإ�سافية. وعليه، فاإنك تتعهد 

ب�سداد اأي مبلغ يزيد عن ق�سطك ال�سهري املعتاد ب�سبب اأي تاأجيل لل�ضداد.

ال ُيعترب القر�ص اأنه م�سدد بالكامل اإلى اأن تقوم ب�سداد كافة الدفعات املتعلقة بتاأجيل ال�سداد والدفعات االأخرى بكاملها،   
باالإ�سافة اإلى كامل الفائدة املرتتبة والر�ضوم )مبا يف ذلك الر�سوم النا�سئة عن اأي تاأجيل لل�ضداد(.

يجوز للبنك من وقت الآخر وح�سب تقديره اخلا�س اأن يقدم للعمالء عرو�س تاأجيل ترويجية تبعًا لو�سع العميل ونوع القر�ص.   
التاأجيل  لعرو�س  وقبولك  والأحكام.  ال�شروط  هذه  �إلى  ت�ساف  بها  خا�سة  و�أحكام  ل�سروط  �لعرو�ض  تلك  تخ�سع  وقد 
و�الأحكام  �ل�سروط  بتلك  �اللتز�م  على  ومو�فقة من جانبك  قبواًل  �ست�سكل  فيها  م�ساركتك  و/�أو  �آنفًا  �ملذكورة  �لرتويجية 

االإ�سافية.

اإذا مت تاأجيل الفائدة الأي �سبب كان، ُت�ساف تلك الفائدة اإلى اأ�ضل املبلغ.  

اأنت تقر وتوافق على اأن طلبك تاأجيل ال�ضداد اأو ح�سولك عليه ال يوؤثر على كافة �شروط القر�ض االأخرى التي تبقى دون   
تغيري.

ال�ضداد املتاأخر  -5

ماذا ميكن للبنك اأن يفعل اإذا تخّلفَت عن �ضداد قر�ص اأو ق�ضط اأو فائدة اأو ر�ضوم يف موعد ا�ضتحقاقها؟  1-5

اإذا مل ي�ستلم البنك اأي مبلغ يف تاريخ ا�ستحقاقه، يجوز له، باالإ�سافة اإلى اأي حقوق قد يتمتع بها مبوجب البند 10-3 من   
الق�سم االأول من ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد والبند 13-2، اأن ي�ستخدم اأي �ضمان يحتفظ به فيما يتعلق 

باأي قرو�ص ح�سلت عليها اأو العوائد النا�سئة عن ذلك ال�ضمان لتغطية �سداد التزاماتك مبوجب �شروط القر�ض.

ترتتب فائدة التق�ضري على اأي مبالغ تكون م�ستحقة مبوجب �شروط القر�ض ومل يتم �سدادها، وت�ستحق تلك الفائدة وترتاكم   
ب�ضعر فائدة التق�ضري و�سيحت�سبها البنك ب�سكل يومي عن املدة التي يبقى فيها املبلغ املعني غري م�سدد و�سيتم اإ�سافتها اإلى 

اأ�ضل املبلغ ويجب عليك �سدادها عند الطلب. وقد تخ�سع مثل تلك الدفعات املتاأخرة اأي�سًا لر�ضوم ال�ضداد املتاأخر.

اأي اإجراء يتخذه البنك �سدك ال مي�س باأي حقوق قد يتمتع بها البنك جتاه اأي من كفالئك وحقوقه يف االت�سال ب�ساحب   
عملك ال�سرتداد اأي دين.

ال�ضداد املبكر  -6

هل ميكنك �ضداد القر�ص ب�ضكل مبكر؟  1-6
اإذا رغبت يف ال�سداد املبكر جلزء من القر�ص اأو للقر�ص باأكمله مع اأي فائدة ور�ضوم مرتتبة قبل تاريخ ا�ضتحقاق القر�ص،   
البنك برغبتك يف ال�سداد املبكر )واملبلغ الذي تود �سداده ب�سكل مبكر( من خالل اأي طريقة مقبولة  اإبالغ  يجب عليك 
ملرا�ضالت العميل، وذلك قبل 15 يومًا على االأقل من تاريخ ال�ضتحقاق التايل للقر�ص. وال ميكنك ا�سرتجاع اأي دفعة ت�سددها 

ب�سكل مبكر وال يحق لك �سحبها.

تخ�سع اأي دفعة مبكرة لر�ضوم ال�سداد املبكر.  
بعد اأن ي�ستلم البنك اإ�سعار ال�سداد املبكر على النحو املبني يف البند الفرعي االأول اأعاله، �سري�سل لك اإ�سعارًا باملبلغ الكلي   

امل�ستحق له حم�سوبًا حتى تاريخ ال�ضتحقاق التايل للقر�ص، مبا يف ذلك كامل الفائدة املرتتبة والر�ضوم.

�سي�ستخدم البنك الدفعة املبكرة وفق الرتتيب املبني يف البند 4-1، وذلك ما مل ُتوجه له تعليمات مغايرة. وميكنك بداًل من   
ذلك اأن تطلب يف اإ�سعار ال�سداد املبكر اأن ي�ستخدم البنك تلك �لدفعة �ملبكرة ل�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �مل�ستقبلية. 

اإذا �سددت مبلغًا يزيد عن الدفعة امل�ستحقة، فلن ي�ستخدم البنك املبلغ الزائد لل�سداد املبكر الأي قر�ص اأو اأي دفعات ذات   
�سلة، ولكن �سيتم ا�ستخدامه نحو �سايف الق�سط ال�سهري يف موعد ا�ستحقاقه، ما مل ُتبلغ البنك بخالف ذلك.

اإذا �سددَت دفعة مبكرة، �سيتم تعديل الدفعة االأخرية امل�ستحقة منك ل�سداد القر�ص بكامله تبعًا لذلك، وقد يوؤدي ذلك اإلى   
تقلي�س مدة القر�ص.

الفائدة  -7

ت�شب؟ هل ترتتب فائدة على القر�ض وكيف تحُ  1-7
يجب عليك دفع فائدة على اأ�ضل املبلغ طوال مدة القر�ص وفق �سعر الفائدة على القر�ص.  

الر�سيد  طريقة  اأ�سا�س  على  الفائدة  �سعر  وُيحت�سب  القر�ص.  من  املتبقي  اليومي  الر�سيد  على  الفائدة  البنك  يحت�سب   
املتناق�س.

�سُيطلب منك �سداد الفائدة املرتتبة على �سكل متاأخرات يف كل تاريخ ل�ضداد الفائدة. وترتتب الفائدة ب�سكل يومي وحُتت�سب   
على اأ�سا�س 360 يومًا يف ال�سنة وعدد االأيام الفعلية املنق�سية.

تلك  �ست�ساف  اآخر(،  �سبب  الأي  اأو  تاأجيل  ب�سبب  )�سواء  الفائدة  �ضداد  تاريخ  ب�سدادها يف  تقدم  ومل  الفائدة  ترتبت  اإذا   
الفائدة املرتتبة اإلى اأ�ضل املبلغ، ولتجنب ال�ضك، فاإن الفائدة تدفع على الزيادة املرتتبة على اأ�ضل املبلغ.

هل ي�ضتطيع البنك تعديل �ضعر الفائدة على القر�ص؟  2-7
اأنت تقر وتوافق على اأنه يحق للبنك، ح�سب تقديره اخلا�س، اأن يعدل يف اأي وقت ودون اإ�سعار �سعر الفائدة الأي قر�ص معني   

اإذا قرر:

اأن تكاليف متويله للقر�ص قد زادت؛ )اأ( 
اأنه يتكبد اأو من املحتمل ب�سكل معقول اأن يتكبد اأي تكاليف اأو اأجور اأو م�ساريف اأخرى فيما يتعلق بالقر�ص؛ )ب( 

اأو اأن م�ستوى املخاطر املتعلقة بك )مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة باأي �سريك لك يف القر�ص( قد تغري؛ )جـ( 
اأنه من املنا�سب تعديل �سعر الفائدة على القر�ص بناء على االأو�ساع ال�سائدة يف ال�سوق اأو غري ذلك؛ و/اأو )د( 

اإذا توقف �ساحب عملك عن اإيداع راتبك ال�سهري يف ح�ضاب ال�ضداد اخلا�س بك اأو مل ُتقّدم للبنك كتاب التنازل  )هـ( 

 You acknowledge and agree that by taking a Payment Deferral you will have 
to pay more interest over the term of a Loan, since the Payment Deferral 
will increase the term and result in interest accruing on the deferred amount 
(together with any other outstanding amount) over the remaining term of 
the Loan. In addition, the final instalment of a Loan may increase due to 
the interest accruing over the extended term. You therefore undertake to 
pay any amount over and above your usual monthly repayment instalment 
arising out of any Payment Deferral. 

 A Loan will not be treated as fully repaid until all payments relating to 
Payment Deferral and other repayments have been repaid in full in addition 
to all accrued interest and Charges (including those arising from any Payment 
Deferral). 

 From time to time, ADCB may, in its sole discretion, offer promotional 
deferrals to Customers, depending on the profile of the Customer and the 
type of Loan. Such promotional deferrals may be subject to their own terms 
and conditions which will supplement the Consumer BankingTerms and 
Conditions. Your acceptance of and/or participation in such promotional 
deferral offer will constitute your acceptance and agreement to be bound by 
any such supplemental terms and conditions. 

 If interest is deferred for any reason, such interest will be added to the 
Principal Amount.

 You acknowledge and agree that, by requesting or taking a Payment Deferral, 
all other Loan Terms  remain unaffected.

5. Late Payments

5.1 what can adCB do if you fail to repay a Loan, a repayment instalment, 
interest or Charges when due?

 If any amount is not received by ADCB on its due date, ADCB may, in addition 
to any rights it may have under Clauses 10.3 of part 1 of the Consumer 
Banking Terms and Conditions and  13.2, use any Security or the proceeds 
raised from such Security held by ADCB in respect of any Loans that you have 
taken out to fund the payment of your obligations under the Loan Terms. 

 Default Interest accruing at the Default Interest Rate on any amounts due but 
unpaid under the Loan Terms will be calculated by ADCB on a daily basis for 
the period in which the relevant amount remains unpaid and will be added to 
the Principal Amount and shall be payable by you on demand. Any such late 
payments may also be subject to a Late Payment Fee. 

 Any action taken against you by ADCB will be without prejudice to any rights 
that ADCB may have against any of your guarantors and its rights to contact 
your employer for the recovery of any debt. 

6. Prepayment

6.1 Can you prepay a Loan early?
 If you wish to prepay all or part of a Loan together with any accrued interest 

and Charges prior to the applicable Loan Due Date, you must notify ADCB of 
your intention to prepay (and the amount that you wish to prepay) by notifying 
ADCB through any acceptable method of Customer Communication at least 
15 days before the next Loan Due Date. Any prepayment made will be non-
refundable and you will not be entitled to redraw any such payment.

 Any prepayment will be subject to prepayment Charges.
 Following receipt of a prepayment notice as set out in the first paragraph 

above, ADCB will notify you of the total amount due to ADCB calculated to 
the next Loan Due Date including all accrued interest and Charges.

 Unless you instruct ADCB otherwise, ADCB will apply the prepayment in the 
order set out in Clause  4.1. Alternatively, you may request in your prepayment 
notice that such prepayment is applied by ADCB to satisfy future monthly 
instalments.

 If you make an overpayment, and unless you notify ADCB otherwise, ADCB 
will not apply any such overpayment towards a prepayment of a Loan or 
any related payments, but such overpayment will be utilised against the next 
monthly instalment when due. 

 If you make a prepayment, the final payment due from you to pay off a Loan 
in full will be adjusted accordingly and may result in the term of the Loan 
being reduced.

7. Interest

7.1 Is interest payable and how is interest calculated?
 Interest will be payable by you over the term of a Loan on the Principal 

Amount at the Loan Interest Rate. 
 ADCB calculates interest on the daily outstanding balance of a Loan. The 

interest rate is based on a reducing balance method.   
 You will be required to pay the accrued interest in arrears on each Interest 

Payment Date. Interest accrues daily and is calculated on the basis of a 360 
day year and the actual days elapsed. 

 If interest has accrued and is not paid by you on the relevant Interest Payment 
Date (whether by reason of deferral or otherwise), then such accrued interest 
will be added to the Principal Amount and, for the avoidance of doubt, 
interest will be payable on that increased Principal Amount.

7.2 Can ADCB vary the Loan Interest Rate?
 You acknowledge and agree that ADCB may, in its sole discretion, at any 

time and without notice, vary the Loan Interest Rate for any particular Loan, 
if ADCB determines that:
(a) its costs of financing a Loan have increased;
(b) it incurs or is reasonably likely to incur any other costs, fees or expenses 

in connection with a Loan;
(c) your risk profile (including that of any co-borrower) has changed; 
(d) the variation of the relevant Loan Interest Rate is appropriate by 

reference to the prevailing market conditions or otherwise; and/or
(e) if applicable, your employer ceases to pay your monthly salary into 
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

عن الراتب، اإن كان ذلك نافذًا.

اإذا كان لديك قر�ص يتم فيه احت�ساب الفائدة على اأ�سا�س �سعر اإيبور )اأو اأي �سعر مرجعي اآخر(، فقد يختلف �ضعر الفائدة   
على القر�ص نتيجة لتقلبات ذلك ال�سعر املرجعي.

اأي �سريك يف  ال�سداد منك ومن  واأي مبلغ فائدة واجب  الفائدة على القر�ص  ل�سعر  البنك  اأو تغيري من جانب  اأي تعديل   
القر�ص )اأو من اأي كفيل اأو ملتزم اآخر، اإن وجد( مبوجب القر�ص يكون نهائيًا وملزمًا لك والأي �سريك يف القر�ص )واأي 

كفيل اأو ملتزم اآخر، اإن وجد(.

هل �ضيرتتب عليك فائدة تق�ضري؟  3-7
يجوز للبنك اأن يفر�س عليك فائدة تق�ضري عند وقوع اأي حالة اإنهاء، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر ال�سداد املتاأخر   

مبوجب البند 5 من الفقرة )اأ(. 
ترتتب فائدة التق�ضري على اأ�ضل املبلغ وت�ستحق وترتاكم ب�ضعر فائدة التق�ضري و�سيحت�سبها البنك ب�سكل يومي طوال فرتة   
ا�ستمرار حالة الإنهاء و�سيتم اإ�سافتها اإلى اأ�ضل املبلغ )ولتجنب ال�ضك، فاإن الفائدة تدفع على الزيادة املرتتبة على اأ�ضل 

املبلغ( ويجب عليك �سدادها عند الطلب.

8-  الر�شوم والتكاليف الأخرى

ما هي الر�شوم والتكاليف الأخرى التي قد تخ�شع لها؟  1-8
باالإ�سافة اإلى اأي حقوق اأخرى للبنك، �ستكون ملزمًا باأن ت�سدد عند الطلب كافة التكاليف واالأجور وامل�ساريف التي يتكبدها   
البنك )مبا يف ذلك امل�ساريف القانونية واأي ر�ضوم نافذة يفر�سها البنك( فيما يتعلق بالقر�ص، مبا يف ذلك على �سبيل 

املثال ال احل�سر م�ساريف  التنفيذ التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بالقر�ص و/اأو ال�ضمان.

يجب عليك تعوي�س البنك والكيانات التابعة له وحمايتهم من اأي التزامات يتكبدها البنك والكيانات التابعة له فيما يتعلق   
بالقر�ص و/اأو ال�ضمان.

ال�ضمان والتنازل عن الراتب    -9

متى �ضُيطلب منك تقدمي �ضمان اإلى البنك؟  1-9
قد يطلب منك البنك، ح�سب تقديره �خلا�ض وك�سرط ملنحك قر�ضًا، اأن تقدم �ضمانًا معينًا اأو اأن ُيقدم طرف من الغري   

�ضمانًا ي�سمن وفاءك بالتزامك يف �سداد القر�ص. واإذا ُطِلب منك ذلك فيجب عليك ما يلي:

تزويد البنك بال�ضمان الذي يطلبه بال�سكل وامل�سمون اللذين ير�سى بهما؛ و )اأ( 

املحافظة على ال�ضمان املقدم اإلى البنك اأو الرتتيب للمحافظة عليه بكامل النفاذ والفعالية من اأجل �سمان �سداد  )ب( 
القر�ص وكافة املبالغ االأخرى امل�ستحقة ال�سداد فيما يتعلق به اإلى حني �سداده ب�سكل كامل اإلى البنك.

يجب عليك التقيد بكافة التزاماتك مبوجب اأي �ضمان تقدمه اإلى البنك، والقيام عند ال�سرورة ب�سمان تقيُّد اأي اأطراف   
اأخرى بتلك االلتزامات ب�سكل تام.

متى يطلب منك البنك تقدمي �شيكات لتكون �شمانًا؟  2-9
قد يطلب منك البنك، ح�سب تقديره �خلا�ض، وك�سرط ملنحك قر�ضًا اأن تقدم �سيكات �سمان موؤرخة اأو غري موؤرخة بقيمة   
اأ�ضل املبلغ زائد ن�سبة من الفائدة )مبا ال يتجاوز 120٪ من قيمة القر�ص اأو اأي حد اآخر جتيزه القوانني النافذة( الأغرا�س 

�سداد اأي مبلغ غري مدفوع مبوجب اأي قر�ص.

اأنت ُتفّو�س البنك لتاأريخ تلك ال�سيكات وتقدميها للتح�سيل وا�ستخدام عوائدها ل�سداد اأي مبلغ غري مدفوع مبوجب القر�ص   
وفق الرتتيب املبني يف البند 4-1 من الفقرة )اأ(.

ما هي عواقب تقدمي �شيك �شمان؟  3-9
قد ترتتب عليك م�سوؤولية مدنية اأو جنائية يف حالة ارجتاع �سيك ال�سمان دون �سرف. اإذا كنت غري مدرك للعواقب، فاإننا   
نن�سحك بطلب ا�ست�سارة قانونية م�ستقلة قبل املوافقة على �شروط القر�ض. يحتفظ البنك بحقه يف مبا�سرة اأي اإجراءات 

قانونية بحقك وفقًا ملا جتيزه القوانني النافذة يف حالة ارجتاع ذلك ال�سيك.

متى يطلب منك البنك تقدمي تنازل عن الراتب؟  4-9
حقوقك  كامل  عن  للبنك  تتنازل  اأن  قر�ص،  �أي  ملنحك  منه  وك�سرٍط  �خلا�ض  تقديره  ح�سب  البنك،  منك  يطلب  قد   

وا�ستحقاقك ومنفعتك يف راتبك املتنازل عنه.

اإذا طلب البنك منك القيام بذلك، اأنت توافق مبوجب هذه ال�شروط والأحكام وتتعهد باأن تتنازل للبنك عن كامل حقوقك   
وا�ستحقاقك ومنفعتك يف راتبك املتنازل عنه. واأنت توافق على اأن ذلك التنازل �سيبقى نافذًا اإلى اأن ُي�سدر البنك تاأكيدًا 

خطيًا ل�ساحب عملك يفيد باإبراء البنك لذلك التنازل. واأنت تتعهد مبوجب ذلك التنازل بالقيام مبا يلي:

اأن تودع راتبك ال�سهري ودخلك املنتظم االآخر يف ح�ضاب ال�ضداد الذي يجب اأن يكون ح�ضابًا جاريًا حتتفظ به لدى  )اأ( 
البنك؛

اأن تتخذ اخلطوات الالزمة ل�سمان قيام �ساحب عملك بتحويل راتبك املتنازل عنه اإلى ح�ضاب ال�ضداد اخلا�س بك،  )ب( 
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر تزويد البنك بكتاب التنازل عن الراتب؛ و

اأال تن�سئ اأي �ضمان على الراتب املتنازل عنه اأو على ح�ضاب ال�ضداد. ـجـ( 

اإذا ا�ستلمت راتبك املتنازل عنه اأو �ُسَلف على راتبك يف ح�ضاب ال�ضداد اخلا�س بك، يجوز للبنك، ح�سب تقديره اخلا�س،   
ا�ستخدام ذلك الراتب اأو تلك ال�ُسلف لل�سداد املبكر الأي مبالغ غري م�سددة مبوجب القر�ص �أو خ�سم �الأق�ساط �ل�سهرية 
�لتي  �الأ�سهر  يعادل عدد  �الأق�ساط مبا  يتم خ�سم عدد من  تلك �حلالة  ويف  بك،  ال�ضداد �خلا�ض  ح�ضاب  من  امل�ستقبلية 
�الأق�ساط  عندها خ�سم  للبنك  يحق  ك�سلفة،  �أ�سهر  ثالثة  ر�تب  ��ستلمت  �إذ�  �ملثال،  �سبيل  وعلى  ك�سلفة.  ر�تبها  ��ستلمت 

ال�سهرية الثالثة التالية.

اإذا غريت جهة عملك، اأنت توافق وتتعهد باإبالغ البنك قبل قيامك بذلك التغيري. ويحق للبنك حاَل تغريُّ و�سعك الوظيفي   
اأن يعلن اأن القر�ص بكامله م�ستحق وواجب الدفع فورًا. وعلى الرغم من ذلك احلق، يجوز للبنك، ح�سب تقديره اخلا�س، 
اأن يختار عدم ممار�سة ذلك احلق اإذا قدمت كتابًا )ب�سكل وم�سمون مقبولني للبنك ح�سب تقديره اخلا�س( توافق فيه 

على حتويل راتبك املتنازل عنه من جهة عملك اجلديدة اإلى البنك �أو �أي �سروط �أخرى يحددها البنك.

your Repayment Account or you do not provide ADCB with the Salary 
Assignment Letter. 

 If you have a Loan where interest is based on EIBOR (or such other 
benchmark rate), the Loan Interest Rate may vary from time to time as a 
result of fluctuations in such benchmark rate.

 Any variation or change by ADCB of the Loan Interest Rate and any amount 
of interest payable by you and any co-borrower (or, if applicable, any other 
guarantor or obligor) under a Loan will be conclusive and binding on you and 
any co-borrower (and, if applicable, any guarantor or obligor). 

7.3 will there be any default interest payable by you? 
 ADCB may charge you Default Interest upon any Termination Event, 

including but not limited to late payments under Clause  5 of Section A. 
 Default Interest accruing at the Default Interest Rate on the Principal Amount 

will be calculated by ADCB on a daily basis for the period throughout which 
the Termination Event is continuing and will be added to the Principal 
Amount (and, for the avoidance of doubt, interest will be payable on that 
increased Principal Amount) and shall be payable by you on demand.

8. Other Charges and Costs

8.1 what other charges and costs may you be subject to?
 In addition to any other rights ADCB may have, you will be liable to pay on 

demand all of ADCB's costs, fees and expenses (including legal expenses 
and any applicable Charges imposed by ADCB) in connection with a Loan, 
including but not limited to ADCB’s enforcement expenses in connection 
with a Loan and/or Security.

 You will indemnify and hold harmless ADCB and its Affiliates from and against 
all Liability incurred by ADCB in connection with a Loan and/or the Security.

9. Security and Salary Assignment

9.1 when might you be required to provide adCB with security?
 As a condition to granting you a Loan, you may be required by ADCB, in 

its sole discretion, to provide certain Security or others to provide Security 
as security for the performance of your obligation to repay a Loan. If so 
required, you must:
(a) provide ADCB with such Security as ADCB may request in a form and 

substance satisfactory to ADCB; and
(b) maintain or cause to be maintained in full force and effect all Security 

given to ADCB to secure the repayment of a Loan and all other amounts 
payable in relation thereto until full repayment thereof to ADCB.

 You must comply with all of your obligations under any Security provided 
by you to ADCB and, where necessary, procure that any third parties fully 
comply with such obligations.

9.2 when might adCB require you to provide cheques as security?
 As a condition to granting you a Loan, you may be required by ADCB, in its 

sole discretion, to provide dated or undated security cheques for the value 
of the Principal Amount plus a proportion of interest (not exceeding 120 per 
cent of the value of the Loan or such other limit permitted under Applicable 
Laws) for the purposes of repayment of any amount outstanding under a 
Loan.

 You authorise ADCB to date and present these cheques for payment and 
utilise the proceeds towards repayment of any amount outstanding under 
the Loan in the order set out in Clause  4.1 of Section A. 

9.3 what are the consequences of providing a security cheque?
 You may incur civil or criminal liability if a security cheque is not honoured. 

If you do not understand the consequences, please seek independent legal 
advice before agreeing to the Loan Terms. ADCB reserves the right to bring 
any action against you as permitted by Applicable Laws if such a cheque is 
not honoured.

9.4 when might adCB require you to provide a salary assignment?
 As a condition to granting you a Loan, you may be required by ADCB, in its 

sole discretion, to assign to ADCB all your rights, title and interest in your 
Assigned Salary. 

 When required to do so at any time, you hereby agree and undertake to 
assign in favour of ADCB all of your right, title and interest in the Assigned 
Salary. You agree that such assignment will continue to be in effect until 
ADCB issues a written confirmation to your employer that the assignment 
has been released by ADCB. Pursuant to such assignment you undertake to:
(a) deposit your monthly salary and other regular income into a Repayment 

Account which must be a Current Account which you maintain with 
ADCB;

(b) take steps to ensure that your employer transfers your Assigned Salary 
to your Repayment Account, including but not limited to, providing to 
ADCB the Salary Assignment Letter; and 

(c) not create any Security over your Assigned Salary or Repayment 
Account. 

 If you receive your Assigned Salary and/or salary advances in your Repayment 
Account, ADCB may in its sole discretion apply it/them to prepayments to any 
amounts outstanding under the Loan, or debit future monthly instalments 
from your Repayment Account, in which case the number of instalments 
shall correspond to the number of months’ salary received in advance. For 
example, if you receive an advance of three months’ salary, ADCB will be 
entitled to debit the next three monthly instalments.

 If you change your employer, you agree and undertake to notify ADCB 
in advance of the change. If your employment status changes, ADCB will 
have the right to declare the Loan immediately due and payable in full. 
Notwithstanding this right, ADCB may, in its sole discretion, elect not to 
exercise this right if you provide a letter (in a form and substance acceptable 
to ADCB in its sole discretion) agreeing to transfer your Assigned Salary from 
your new employer to ADCB or on such other conditions as ADCB may 
specify.
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ح�ضاب ال�ضداد  -10

ما هي التزاماتك فيما يتعلق بح�ضاب ال�ضداد؟  1-10
يجب عليك ما يلي:  

فتح ح�ضاب �ضداد واملحافظة عليه طوال مدة القر�ص. )اأ( 

املحافظة طوال مدة القر�ص على ر�سيد يف ح�ضاب ال�ضداد يكفي على االأقل ل�سداد الق�سط ال�سهري التايل والفائدة  )ب( 
املرتتبة على القر�ص.

اإفاداتك و�ضماناتك وتعهداتك  -11

يوم خالل مدة  القر�ص ويف كل  تاريخ دفع  �شروط القر�ض ويف  فيه  ق  ُتطبَّ الذي  التاريخ  له يف  وتتعهد  للبنك  اأنت ت�سمن   
القر�ص مبا يلي:

�أن �إبر�م وتنفيذ كل �سرط من �شروط القر�ض يقع ب�سكل كامل �سمن نطاق �سالحياتك؛ )�أ( 

اأو  التعاقدية  التزاماتك  اأي  تتعار�س مع  التزامات قانونية ملزمة لك ال  ين�سئ  �شروط القر�ض  �أن كل �سرط من  )ب( 
القانونية االأخرى؛

اأنه ال توجد اأي اإجراءات ق�سائية اأو اإدارية اأو اإجراءات حتكيم )مبا يف ذلك ما يت�سل باالإفال�س اأو االإع�سار اأو  )جـ( 
الت�سفية اأو احلل، كما يكون عليه احلال( متت مبا�سرتها اأمام اأي حمكمة اأو هيئة حكومية اأو من ِقبلها �سدك 
اأو �سد اأي اأ�سول متلكها )مبا يف ذلك اأي عقار(، وال توجد اأي اإجراءات من هذا النوع قيد النظر اأو مت التهديد 

مببا�سرتها؛

اأن كافة املعلومات التي قدمتها اإلى البنك �سحيحة ودقيقة وغري م�سللة؛ )د( 

اأنه مل حتدث وال توجد حالة اإنهاء اأو ظروف قد توؤدي اإلى حالة اإنهاء، ولن حتدث اأي حالة اإنهاء نتيجة ملمار�سة  )هـ( 
حقوقك اأو اأداء التزاماتك مبوجب ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد؛ 

اأنك على علم تام باملخاطر املرتبطة بالقر�ص وتقبل تلك املخاطر؛ )و( 

اأنك قراأت جدول الأ�ضعار والر�ضوم واأنك على علم بها وتوافق عليها؛ و )ز( 

مبلغ امل�ساهمة املدفوع من قبلك كدفعة اأولى للقر�س كما هو حمدد يف طلب القر�س اأو اأي م�ستندات اأخرى متعلقة  )ح( 
بالقر�س يجب اأن يكون من مالك اخلا�س اأو مدخراتك، و ال يجب اأن يكون م�سدر املبلغ املدفوع قد مت اإقرتا�سة، 

على �سبيل املثال ال احل�سر من قر�س �سخ�سي اأو بطاقة اإئتمان.

�أنت تتعهد وتو�فق ب�سفة نهائية ال رجعة فيها ودون قيد �أو �سرط على ما يلي طو�ل مدة �أي قر�ص:   

البنك وعلى الفور باملعلومات املالية واملعلومات االأخرى املتعلقة ب�سوؤونك وو�سعك املايل التي يطلبها من  تزويد  )اأ( 
وقت الآخر؛

التقيد بكافة االلتزامات املبينة يف �شروط القر�ض؛ )ب( 
اإبالغ البنك باأ�سرع وقت ممكن بحدوث اأي حالة اإنهاء؛ )جــ(  

التاأكد من اإلتزام جهة عملك بخطاب التنازل عن الراتب املقدم اإلى البنك بالنيابة عنك، و )د( 

اإ�ستخدام مبلغ القر�س بطرق م�سروعه. )هـ( 

حقوق البنك  -12

ما هي حقوق البنك فيما يتعلق بدفعات �ضداد القر�ص؟  1-12
تكون حقوق البنك مبوجب �شروط القر�ض باالإ�سافة اإلى اأي حقوق مبوجب ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد   
ودون امل�سا�س بها، وتكون م�ستقلة عن كل �ضمان اآخر يحتفظ به البنك يف اأي وقت فيما يتعلق باأي من التزاماتك مبوجب 

�شروط القر�ض.

يجوز للبنك خالل مدة القر�ص ما يلي:  
خ�سم كافة املبالغ امل�ستحقة وواجبة ال�سداد من ح�ضاب ال�ضداد اخلا�س بك اأو اأي ح�ضاب حتتفظ به لدى البنك يف  )اأ( 

كل تاريخ ا�ضتحقاق للقر�ص دون اإ�سعارك؛

الت�سرف بالنيابة عنك يف التعامالت مع اأي �سركة تاأمني، وت�سوية اأي مطالبات تاأمني قد يعتربها البنك ح�سب  )ب( 
تقديره اخلا�س �سرورية، وا�ستخدام اأي عوائد تاأمني ل�سداد اأي مبالغ م�ستحقة للبنك؛ و

اأن يطلب منك تزويده باأي �سمان اإ�سايف يعتربه �سروريًا، و�ستكوُن ملزمًا عند ذلك الطلب بتقدمي ذلك ال�سمان  )جـ( 
االإ�سايف وفق �سكل وم�سمون مقبولني للبنك.

هل ي�ضتطيع البنك تعديل الر�ضوم املتعلقة بالقر�ص؟  2-12
يجوز للبنك تعديل الر�ضوم املتعلقة بالقر�ص مبوجب توجيه اإ�سعار لك قبل �سهرين من ذلك التعديل، عرب املوقع الإلكرتوين   
الر�ضوم  ملعرفة  الر�ضوم  جدول  على  االطالع  يرجى  الآخر.  وقت  من  البنك  يحدده  ملا  وفقًا  اأخرى،  توا�سل  و�سيلة  باأية  اأو 

احلالية.

الإنهاء    -13

هل ي�ضتطيع البنك اإنهاء القر�ص؟  1-13
دون امل�سا�س باأي حقوق اأخرى متاحة للبنك مبوجب �شروط و القر�ض هذه وال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد،   

يجوز للبنك اإنهاء القر�ص عند حدوث حالة اأو اأكرث من احلاالت التالية:

�إذ� تخلفت عن �سد�د ثالثة �أق�ساط متتالية �أو �ستة �أق�ساط غري متتالية يف تاريخ ا�ضتحقاقها؛ )�أ( 

يف حالة تاأخر �سداد اأي ق�سط ملدة تزيد عن �سهرين؛ )ب( 
يف حالة عدم تقيدك باأي من �لتز�ماتك و/�أو خمالفتك الأي من تعهد�تك �لو�ردة يف �شروط القر�ض و ال�شروط  )جـ( 

والأحكام للعمليات امل�ضرفية لالأفراد اأو اأي من �ضيا�ضات البنك اأو اأي م�ستندات ذات �سلة؛

اإذا كان اأو تبني يف اأي وقت اأن اأيًا من التعهدات اأو ال�سمانات التي قدمتها للبنك غري �سحيحة اأو ناق�سة اأو م�سللة؛ )د( 

اإذا تخلفت عن تنفيذ التزاماتك مبوجب اأي اتفاق لتقدمي ت�سهيل ائتماين اأو مبوجب اأي �ضمان قدمته مقابل تقدمي  )هـ( 
ت�سهيل ائتماين، اأو اإذا قام اأي مقر�ص، مبا يف ذلك البنك، بتعجيل عملية �سداد اأي ائتمان ممنوح لك؛

10. Repayment Account

10.1 what are your obligations regarding the repayment account?
 You must: 

(a) open and maintain during the term of a Loan a Repayment Account; 
and

(b) maintain during the term of a Loan a credit balance in your Repayment 
Account which is at least sufficient to pay the next monthly repayment 
instalment and interest under the Loan.

11. Your representations, warranties and undertakings

 You represent and warrant to ADCB on the date on which the Loan Terms 
apply, on the date of disbursal of a Loan and on each day during the term of 
a Loan, that:
(a) the execution and performance of each Loan Term is fully within your 

power;
(b) each Loan Term creates legally binding obligations on you that do not 

contravene any other contractual or legal obligations that you have; 
(c) no litigation, arbitration or administrative proceedings (including 

any relating to bankruptcy, insolvency, winding up or dissolution as 
applicable) before, by, or of any court or government authority has 
been commenced against you or any assets owned by you (including if 
applicable, any Property) or are pending or have been threatened;

(d) all information supplied by you to ADCB is true, accurate and not 
misleading; 

(e) no Termination Event or potential circumstances that may result in 
a Termination Event exist or have occurred and none will occur as a 
result of the exercise of the your rights or the performance of your 
obligations under the Loans Terms or the Consumer Banking Terms 
and Conditions;

(f) you are fully aware of the risks inherent and associated with a Loan and 
accept such risks;

(g) you have read, are aware of and agree to the Schedule of Fees and the 
Charges; and 

(h) your contribution with regard to the down payment for the Mortgage 
Loan stated in the Loan Application or any other Mortgage Loan 
document is from your own funds and is not from any type of borrowing 
including but not limited to any personal loan or credit card loan.

 For the duration of a Loan, you irrevocably and unconditionally undertake 
and agree to: 
(a) promptly provide ADCB with such financial and other information 

concerning your affairs and financial condition as ADCB may request 
from time to time;

(b) comply with all obligations set out in the Loan Terms;
(c) promptly notify ADCB of the occurrence of any Termination Event;
(d) procure that your employer complies with any Salary Assignment Letter 

provided to ADCB on your behalf; and
(e) use the Loan only for lawful purposes. 

12. Rights of ADCB

12.1 what rights does adCB have in relation to your repayments? 
 ADCB's rights under the Loan Terms will be in addition to and without 

prejudice to any other rights under the Consumer Banking Terms and 
Conditions, and will be independent of every other Security which ADCB 
may at any time hold in respect of any of your obligations under the Loan 
Terms.

 ADCB may, during the term of a Loan:
(a) debit all amounts due and payable to ADCB from your Repayment 

Account or any Account you hold with ADCB on each Loan Due Date 
without notice to you; 

(b) act on your behalf in dealings with any insurance provider, settle any 
insurance claims which ADCB may in its sole discretion deem necessary 
and utilise any insurance proceeds to pay any amounts that you owe to 
ADCB; and 

(c) request that you provide such additional Security as ADCB may deem 
necessary and, upon such request, you will be obliged to provide such 
additional Security in form and substance acceptable to ADCB.

12.2 Can ADCB vary the Charges relating to a Loan?
 ADCB may vary the Charges relating to a Loan by giving you two months’ 

prior notice, on the Website or by such other means of communication, as 
prescribed by ADCB from time to time. Please refer to the Schedule of Fees 
for the current Charges.

13. Termination

13.1 Can ADCB terminate a Loan?
 Without prejudice to any other rights that it has under the Loan Terms and 

the Consumer Banking Terms and Conditions, ADCB may terminate a Loan if 
any one or more of the following circumstances occurs:
(a) you fail to pay three consecutive repayment instalments or six non-

consecutive repayment instalments by their respective Loan Due Date; 
(b) any repayment instalment is overdue for more than two months;
(c) you fail to comply with any of your obligations and/or breach any of 

your undertakings in the Loan Terms, the Consumer Banking Terms and 
Conditions, any ADCB Policies or any related documents; 

(d) any representation or warranty made or given by you to ADCB is, or 
proves to have been, at any time incorrect, incomplete or misleading; 

(e) you default on your obligations under any agreement for an extension 
of credit or under any Security provided by you in return for an 
extension of credit, or if repayment of any credit facility granted to you 
is accelerated by any lender including ADCB; 
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(f) if any legal action or proceedings are commenced either by, or against 
you (and/or, if applicable, your guarantor(s)), including, if applicable, 
relating to your bankruptcy, insolvency, winding up or dissolution or 
anything analogous in any jurisdiction;

(g) if you (and/or, if applicable, your guarantor(s)) are unable to pay debts 
as they fall due, or are otherwise insolvent, convicted by a competent 
court of a criminal offence, declared incapable or die;

(h) any Security or guarantee given in respect of your obligations under the 
Loan Terms or the Consumer Banking Terms and Conditions ceases to 
be valid or enforceable for any reason whatsoever; 

(i) any of the provisions of the Loan Terms or the Consumer Banking 
Terms and Conditions is declared or become illegal, void, voidable or 
unenforceable for any reason whatsoever; 

(j) you inform ADCB or ADCB determines or believes that you have left the 
UAE to take up residence elsewhere;

(k) ADCB is unable to reach you at your Address, due to any cause not 
attributable to ADCB; 

(l) if your business ceases to trade (if you are self-employed);
(m) if you (or if applicable, any of your co-borrowers) die or lose your legal 

capacity to contract;
(n) your employment is terminated, your monthly salary stopped, your 

salary ceases to be paid in accordance with a Salary Assignment Letter 
(if applicable) or your UAE work permit or residence visa is cancelled;

(o) if ADCB considers in its sole discretion that there are any regulatory or 
other restrictions which would, if existing prior to disbursal of the Loan, 
have affected its decision to allow the disbursal to occur;

(p) if ADCB becomes aware of any legal or regulatory restriction on its 
ability to lend to you and/or to service your Loan;

(q) if you do not provide ADCB with information and documentation that 
ADCB requests in accordance with Clause 8.1 of part 1 of the Consumer 
Banking Terms and Conditions; 

(r) you breach any of the terms of any other agreement or financial 
contract entered into by you with ADCB or any other bank; and/or

(s) any other event occurs which, in ADCB's reasonable opinion, may 
result in you (and/or, if applicable, your guarantor(s)) being unable, for 
whatever reason, to comply fully with obligations expressed, or implied 
to be assumed by you under, or pursuant to, the Loan Terms.

 Any termination of a Loan will be without prejudice to and will not affect any 
of ADCB's or your accrued rights or obligations as at that date.

13.2 what happens if adCB terminates a Loan?
 In addition to and without prejudice to Clause 10.3 of part 1 of the Consumer 

Banking Terms and Conditions or any other rights of ADCB under the Loan 
Terms, ADCB may, on termination of a Loan:
(a) terminate its commitment to make a Loan available;
(b) declare all amounts due under a Loan to be immediately due and 

payable;
(c) enforce any Security provided to ADCB, including the realisation of the 

value of any of the cheques you have provided to ADCB; and/or
(d) take any and all action and exercise such rights and remedies as are 

provided for in the Loan Terms and the Consumer Banking Terms and 
Conditions or as are otherwise available to ADCB under Applicable 
Laws. 

14. Joint Liability

14.1 what if you are not the only borrower?
 If you have taken out a Loan jointly with others, you and the other borrowers 

will have Joint and Several Liability in respect of your obligations to ADCB.
 Unless you provide ADCB with a different Address, any Bank Communications 

will only be sent to the Address of the first applicant on the Loan Application 
and addressed to the borrowers jointly. Bank Communications received at 
the Address of the first applicant will be deemed to have been received by all 
of the borrowers. 

15. governing Law and Jurisdiction

15.1 which laws govern the relationship between you and adCB? 
 The Loan Terms, and the Consumer Banking Terms and Conditions, and any 

non-contractual obligations arising out of or in connection with them are 
governed by the federal laws of the UAE and by the laws of the Applicable 
Emirate. 

15.2 what happens if there is a dispute between you and adCB? 
 If there is a dispute between you and ADCB, you irrevocably agree that the 

courts of the Applicable Emirate will have (save for the exceptions granted 
in ADCB’s favour below) exclusive jurisdiction over all matters arising out of 
or in connection with the Loan Terms and/or the Consumer Banking Terms 
and Conditions or their subject matter or formation including any question 
regarding their existence, validity or termination. For the avoidance of doubt 
and solely for the benefit of ADCB in its sole discretion, you also irrevocably 
agree to submit to the jurisdiction of the DIFC Courts (including without 
limitation the SCT) and the ADGM Courts (and any ADGM SCT operating 
from time to time).

 If ADCB decides to commence a claim against you in the:
(a) SCT, you and ADCB both expressly agree that such claim may be made 

for any amount up to and including AED 1,000,000, or for such greater 
amount as may be within the jurisdiction of the SCT from time to time; or

(b) ADGM SCT, you and ADCB both expressly agree that such claim may 
be made for any amount as may be within the jurisdiction of the ADGM 
SCT from time to time. 

اإن  )اأو كفالءك،  وجد  اإن  كفيلك،  )و/اأو  اأو �سدك  قبلك  قانونية من  اإجراءات  اأو  دعوى  اأي  مبا�سرة  )و(  يف حالة 
وجدوا((، مبا يف ذلك، اإن كان ذلك نافذًا، االإجراءات املتعلقة باإفال�سك اأو اإع�سارك اأو ت�سفيتك اأو حلك اأو اأي 

اإجراء مماثل يف اأي منطقة اخت�سا�س ق�سائي؛

اإذا كنَت )و/اأو كفيلك، اإن وجد )اأو كفالءك، اإن وجدوا(( غري قادر على �سداد الديون يف موعد ا�ستحقاقها اأو  )ز( 
مع�سرً� �أو متت �إد�نتك من قبل حمكمة خمت�سة بارتكاب جرمية جنائية �أو ُنزعت منك �الأهلية �لقانونية �أو يف حالة 

وفاتك؛
اإذا مل يعد اأي �ضمان اأو كفالة مقدمني بخ�سو�س التزاماتك مبوجب �شروط القر�ض اأو ال�شروط والأحكام للعمليات  )ح( 

امل�ضرفية لالأفراد �ساحلني اأو قابلني للتنفيذ الأي �سبب كان؛

�إذ� �أ�سبح �أي من �شروط القر�ض اأو ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد اأو اأُعلن اأنه غري قانوين اأو باطل  )ط( 
اأو قابل لالإبطال اأو غري قابل للتنفيذ الأي �سبب كان؛

)ي(  اإذا اأبلغت البنك اأو قرر البنك اأو اعتقد اأنك غادرت االإمارات العربية املتحدة لتقيم يف دولة اأخرى؛

اإذا مل ي�ستطع البنك التوا�سل معك على عنوانك الأي �سبب ال ُين�سب اإليه؛ )ك( 

اإذا توقفت اأعمالك )اإذا كنت �ساحب عمل خا�س(؛ )ل( 
اأو فقدانه  القر�ص  �سركائك يف  اأي من  وفاة  )اأو يف حالة  للتعاقد  القانونية  لالأهلية  اأو فقدانك  وفاتك  يف حالة  )م( 

االأهلية القانونية للتعاقد، اإن وجدوا(؛
اإذا مت اإنهاء خدماتك اأو توقف راتبك ال�سهري اأو مل يعد راتبك ُي�سدد وفقًا لكتاب التنازل عن الراتب )اإن كان ذلك  )ن( 

نافذًا( اأو مت اإلغاء ت�سريح عملك اأو تاأ�سرية اإقامتك يف االإمارات العربية املتحدة؛

قراره  على  �ستوؤثر  كانت  اأخرى  قيود  اأو  تنظيمية  قيود  اأي  هناك  اأن  اخلا�س،  تقديره  بح�سب  البنك،  اعترب  اإذا  )�س( 
املوافقة على منح القر�ص لو ُوِجدت قبل منحه؛

اإذا علم البنك باأي قيد قانوين اأو تنظيمي يقيد قدرته على اإقرا�سك و/اأو منحك اأي قر�ص؛ )ع( 

والأحكام  ال�شروط  من  االأول  الق�سم  من   1-8 للبند  وفقًا  يطلبها  التي  والوثائق  باملعلومات  البنك  تزود  مل  اإذا  )ف( 
للعمليات امل�ضرفية لالأفراد؛ 

يف حالة اإخاللك باأي بند من بنود اأي اتفاقية اأخرى اأو عقد مايل اآخر اأبرمته مع البنك اأو اأي بنك اآخر؛ و/اأو )�س( 

اإذا وقعت اأي حالة اأخرى قد جتعلك )اأو ال�سامنني(، وفق الراأي املعقول للبنك والأي �سبب كان، غري قادر على  )ق( 
�لتقيد �لتام بالتز�ماتك �ل�سريحة �أو �ل�سمنية مبوجب �سروط القر�ص اأو وفقًا لها.

ال يوؤدي اإنهاء القر�س اإلى امل�سا�س باأي من احلقوق اأو االلتزامات املرتتبة لك اأو للبنك يف ذلك التاريخ وال يوؤثر عليها.  

ماذا يحدث اإذا اأنهى البنك القر�ص؟  2-13
باالإ�سافة اإلى البند 10-3 من الق�سم االأول من ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد اأو اأي حقوق اأخرى يتمتع بها   

�لبنك مبوجب �سروط �لقر�ض ودون �مل�سا�ض بها، يجوز للبنك عند اإنهاء القر�ص ما يلي:

اإنهاء التزامه باإتاحة القر�ص؛ )اأ( 
اإعالن اأن كافة املبالغ امل�ستحقة مبوجب القر�ص م�ستحقة وواجبة ال�سداد فورًا؛ )ب( 

تنفيذ اأي �ضمان مقدم اإلى البنك، مبا يف ذلك حت�سيل قيمة اأي �سيكات قدمتها للبنك؛ و/اأو  )جـ( 

اتخاذ كافة االإجراءات وممار�سة احلقوق واالإجراءات الت�سحيحية التي تن�س عليها هذه ال�شروط والأحكام اأو  )د( 
التي تكون متاحة للبنك مبوجب القوانني النافذة.

14-  امل�ضوؤولية امل�ضرتكة

ماذا لو مل تكن املقرت�ص الوحيد؟  1-14
اإذا اأخذت قر�ضًا باال�سرتاك مع اآخرين، تكون اأنت واملقرت�سون االآخرون م�ضوؤولني بالتكافل والت�ضامن عن التزاماتكم جتاه   

البنك.
ُتوجه مرا�ضالت البنك اإلى املقرت�سني جمتمعني، ولكنها لن تر�سل اإال اإلى عنوان املقرت�س الذي يرد ا�سمه اأواًل يف ا�ضتمارة   
القر�ص، ما مل تزود البنك بعنوان مغاير. وُتعترب مرا�ضالت البنك التي ت�سل اإلى عنوان املقرت�س االأول اأنها قد و�سلت اإلى 

جميع املقرت�سني.

القانون النافذ والإخت�ضا�ص الق�ضائي  -15

ما هي القوانني التي حتكم العالقة بينك وبني البنك؟  1-15
تخ�سع �شروط القر�ض، وال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد واأي التزامات غري تعاقدية تن�ساأ عنها اأو تتعلق بها   

للقوانني االحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة وقوانني الإمارة املعنية.

ماذا يحدث يف حالة ن�ضوء نزاع بينك وبني البنك؟  2-15
يف حالة ن�سوء نزاع بينك وبني البنك، اأنت توافق ب�سفة نهائية ال رجعة فيها باأن حماكم الإمارة املعنية تتمتع )فيما عدا   
اال�ستثناءات املبينة اأدناه املمنوحة ملنفعة البنك( االخت�سا�س الق�سائي احل�سري للنظر والبت يف كافة امل�سائل التي تن�ساأ 
عن اأو تتعلق بهذه ال�شروط والأحكام اأو مبو�سوعها اأو ب�سياغتها مبا يف ذلك اأي م�ساألة تتعلق بوجود �شروط القر�ض و/
اأو ال�شروط والأحكام للعمليات امل�شرفية للأفراد اأو �سريانها اأو اإنهائها. كما توافق ب�سكل غري قابل للنق�س، جتنبًا لل�سك 
ملحاكم مركز دبي )مبا يف ذلك، على  وملنفعة البنك فقط وح�سب تقديره اخلا�س، على اخل�سوع لالخت�سا�س الق�سائي 
�سبيل املثال ال احل�سر، املحكمة املخت�ضة بالدعاوى ال�ضغرية يف مركز دبي املايل العاملي( وحماكم �ضوق اأبوظبي العاملي )اأو 

اأية دعاوى قد تكون حماكم الدعاوى ال�ضغري ة يف حماكم �ضوق ابوظبي العاملي خمولة للنظر فيها من حني الى اخر(.

اإذا قرر البنك رفع دعوى �سدك اأمام:  
املحكمة املخت�ضة بالدعاوى ال�ضغرية يف مركز دبي املايل العاملي، توافق اأنت والبنك �سراحة على اأنه يجوز رفع مثل  )اأ( 
تلك الدعوى بخ�سو�س اأي مبلغ ي�سل اإلى 1٫000٫000 درهم اأو اأي مبلغ يزيد على ذلك يخ�سع لالخت�سا�س 

الق�سائي للمحكمة املخت�ضة بالدعاوى ال�ضغرية يف مركز دبي املايل العاملي من وقت الآخر؛ اأو
املحكمة املخت�ضة بالدعاوى ال�ضغرية يف �ضوق اأبو ظبي العاملي، توافق اأنت والبنك �سراحة على اأنه يجوز رفع مثل تلك  )ب( 
الدعوى بخ�سو�س اأي مبلغ يخ�سع لالخت�سا�س الق�سائي للمحكمة املخت�ضة بالدعاوى ال�ضغرية يف �ضوق اأبو ظبي 

العاملي من وقت الآخر.
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

 The two paragraphs above are for the benefit of ADCB only. ADCB will not 
be prevented from bringing proceedings relating to a dispute with you in any 
jurisdiction outside the UAE (and for the avoidance of doubt, this will include 
any jurisdiction in which you may be (or have been) registered, incorporated, 
resident, domiciled or hold assets). To the extent permitted by Applicable 
Laws, ADCB may bring, issue, commence or pursue concurrent proceedings 
in any number of jurisdictions without limitation.

 For the purpose of this Clause 15.2 of Section A, you irrevocably agree 
to submit to the courts of any jurisdiction where ADCB chooses to bring 
proceedings against you and you waive any objection that you may have on 
the grounds that they are an inconvenient or inappropriate forum. 

 Irrespective of your place of residence or domicile: 
(a) you irrevocably agree to accept service of process by any methods 

selected by ADCB in its sole discretion (to the extent permissible under 
Applicable Laws) for proceedings in any applicable court or jurisdiction, 
which methods will include but not be limited to service of process by 
way of:
(1) e-mail, fax or registered mail to your Address; 
(2) publication in one or more daily newspapers in the UAE or in your 

jurisdiction of domicile or residence (as the case may be) or such 
other jurisdiction as ADCB deems appropriate; and/or

(3) any other forms of communication, notification or publication 
permitted from time to time under Applicable Laws, for service of 
process, 

(b) you hereby consent to process being served by any party permitted 
under Applicable Laws (including, without limitation, by ADCB itself 
and/or by any such party on ADCB’s behalf where the applicable court 
has given approval for service of process via such method); and

(c) you agree that to the extent permissible under Applicable Laws, such 
service of process will satisfy all requirements to establish personal 
jurisdiction over you and the applicable court.

 You agree that, if requested by ADCB, you will, at your expense, appoint a 
process agent nominated by ADCB to accept service of process upon you.

 ADCB may use copies, printouts or electronic versions of fax, e-mail, SMS 
and other electronic transmissions and data, as well as any of its Records, 
including recordings of telephone conversations between you and ADCB’s 
employees, as evidence in any court, arbitral or other legal proceedings.

Section  B : Mortgage Loans

 Section B applies to any Mortgage Loan (with or without the Homesaver 
Option) that you apply for and must be read together with Section A and the 
other applicable parts of these Consumer Banking Terms and Conditions. 

1. Mortgage Loans 

1.1 what is a mortgage Loan?
 A Mortgage Loan is a loan provided by ADCB to you secured by Security over 

a Property.

1.2 what do you need to provide to adCB to receive the mortgage Loan 
amount?

 In addition to the requirements set out in Clause  3.1 of Section A, you must 
also provide ADCB with:
(a) your acceptance in a form acceptable to ADCB of the Mortgage Loan; 
(b) an undated security cheque equal to the Mortgage Loan amount duly 

signed by you and drawn in favour of ADCB;
(c) if applicable, an undertaking by the Developer to register a Mortgage 

over the Property in favour of ADCB;
(d) if applicable, an assignment in favour of ADCB of the insurance policies 

relating to the Property referred to in Clause  1.7 of Section B;
(e) if applicable, an assignment in favour of ADCB of any and all future 

rentals arising from the Property; 
(f) if applicable, an original of the SPA;
(g) if permissible, an original of any document evidencing the creation, 

registration and perfection of a Mortgage over the Property in favour of 
ADCB;  

(h) if applicable, an agreement in a form acceptable to ADCB, assigning the 
SPA to ADCB;

(i) if applicable, originals of all invoice receipts for payments made to the 
Developer and/or Seller;

(j) in connection with any off-plan purchase, evidence of registration of 
the sale contract with the applicable land department in the UAE;

(k)  if applicable, an original notarized power of attorney in favour of ADCB 
and in a form acceptable to the courts in the UAE and to ADCB; 

(l) one undated cheque in favour of ADCB to cover creation, registration 
and perfection charges in relation to the Mortgage in favour of ADCB; 
and

(m) evidence, to ADCB’s satisfaction, that you have, or will obtain, clean and 
good marketable title to the Property.

 As part of the Mortgage Loan application process, ADCB may send you (by 
any means deemed appropriate by ADCB) a form of Approval Letter. Any 
such Approval Letter will be an “in principle” approval only and without any 
commitment to lend and may be subject to its own conditions. 

1.3 How and when will you receive the Mortgage Loan amount?
 Subject to ADCB’s satisfaction in its sole discretion that all the requirements 

and conditions in Clauses  3  of Section A and  1.2 of Section B have been 
fulfilled or waived by ADCB, the Mortgage Loan amount may be disbursed by 
way of a bank transfer to the Disbursement Account or, if otherwise agreed 
with ADCB, by way of a banker’s cheque.

اإن البندان الفرعيان ال�سابقان اأعاله هما مل�سلحة البنك فقط. ال مُينع البنك من مبا�سرة اأي اإجراءات قانونية فيما يتعلق   
اأي  لل�سك،  الإمارات العربية املتحدة )وي�سمل ذلك، جتنبًا  اأي منطقة اخت�سا�س ق�سائي خارج دولة  باأي نزاع معك يف 
منطقة اخت�سا�س ق�سائي تكون )اأو كنت( م�سجاًل اأو موؤ�س�سًا اأو مقيمًا اأو متلك اأ�سواًل فيها(. ويجوز للبنك، اإلى احلد الذي 
جتيزه القوانني النافذة، رفع اأو بدء اأو مبا�سرة اإجراءات قانونية متزامنة يف اأي عدد من مناطق االخت�سا�س الق�سائي دون 

ح�سر.

الأغرا�س هذا البند 15-2 الفقرة )اأ(، اأنت توافق ب�سفة نهائية ال رجعة فيها على اخل�سوع ملحاكم اأي منطقة اخت�سا�س   
ق�سائي يختار البنك مبا�سرة اأي اإجراءات قانونية �سدك فيها وتتنازل عن اأي اعرتا�س قد تتمتع به على اأ�سا�س اأن تلك 

�ملحاكم جهة غري منا�سبة �أو غري خمت�سة.

بغ�س النظر عن مكان اإقامتك اأو حملك القانوين:   
حمكمة  اأي  اأمام  قانونية  اإجراءات  باأي  االإ�سعارات  تبليغات  قبول  على  فيها  رجعة  ال  نهائية  ب�سفة  توافق  اأنت  )اأ( 
خمت�سة �أو يف �أي منطقة �خت�سا�ض ق�سائي باأي من �لو�سائل �لتي يختارها البنك ح�سب تقديره اخلا�س )اإلى 
االإ�سعارات  تبليغ  احل�سر،  ال  املثال  �سبيل  على  الو�سائل،  تلك  وتت�سمن  النافذة(.  القوانني  جتيزه  الذي  احلد 

بوا�سطة: 

الربيد االإلكرتوين اأو الفاك�س اأو الربيد امل�سجل املر�سل اإلى عنوانك؛  )1(
االخت�سا�س  منطقة  يف  اأو  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  ت�سدر  اأكرث  اأو  واحدة  يومية  جريدة  يف  الن�سر   )2(
ق�سائي  اخت�سا�س  منطقة  اأي  اأو  احلال(  عليه  يكون  )كما  القانوين  اأو حملك  اإقامتك  ملكان  الق�سائي 

اأخرى يراها البنك منا�سبة؛ و/اأو
الق�سائية  االإجراءات  اإ�سعارات  تبليغ  النافذة  القوانني  جُتيز  اأخرى  ن�سر  اأو  اإبالغ  اأو  ات�سال  و�سائل  اأي   )3(

بوا�سطتها من وقت الآخر؛

اأنت توافق على اأن يتم تبليغك باالإ�سعارات بوا�سطة اأي طرف ت�سمح به القوانني النافذة )مبا يف ذلك، على �سبيل  )ب( 
املثال ال احل�سر، البنك نف�سه و/اأو اأي طرف اآخر نيابة عن البنك اإن كانت املحكمة املخت�سة قد وافقت على تبليغ 

اإ�سعارات االإجراءات الق�سائية بتلك الطريقة(؛ و

اأنت توافق واإلى احلد الذي جتيزه القوانني النافذة على اأن تبليغ اإ�سعارات االإجراءات الق�سائية بتلك الطريقة  )جـ( 
ي�ستويف كافة متطلبات اإثبات االخت�سا�س الق�سائي ال�سخ�سي عليك واالخت�سا�س الق�سائي للمحكمة املخت�سة.

البنك وذلك لقبول  اإجراءات ق�سائية يختاره  اأنت توافق، بناء على طلب البنك وعلى نفقتك اخلا�سة، على تعيني وكيل   
ا�ستالم اإ�سعارات االإجراءات الق�سائية املوجهة لك. 

يجوز للبنك ا�ستخدام الن�سخ املطبوعة اأو الورقية اأو االإلكرتونية الأي فاك�س اأو بريد اإلكرتوين اأو ر�ضائل ن�ضية ق�ضرية اأو اأي   
ر�سائل وبيانات اإلكرتونية اأخرى واأي من ال�ضجالت التي يحتفظ بها، مبا يف ذلك ت�سجيالت املحادثات الهاتفية التي متت 

بينك وبني موظفي البنك، كدليل اأمام اأي حمكمة اأو هيئة حتكيم اأو يف اأي اإجراءات قانونية اأخرى.

الفقرة )ب(: الت�ضهيالت امل�ضمونة برهن عقاري

ت�سري الفقرة )ب( على اأي ت�سهيالت م�سمونة بقر�س عقاري )مع اأو يدون احل�ضاب املرتبط بخيار التوفري العقاري(   
والأحكام  ال�شروط  من  ال�سلة  ذات  االأخرى  واالأق�سام  )اأ(  الفقرة  مع  قراءتها  ويجب  عليه،  للح�سول  بطلب  تتقدم 

للعمليات امل�ضرفية لالأفراد.

الت�ضهيالت امل�ضمونة برهن عقاري  -1

ما هو الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري؟  1-1
الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري هو ت�سهيل ائتماين مينحك اإياه البنك ويكون م�سمونًا ب�ضمان على عقار.  

ماذا يجب عليك اأن تقدم اإلى البنك للح�ضول على مبلغ الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري؟  2-1

باالإ�سافة اإلى املتطلبات املبينة يف البند 3-1 من الفقرة )اأ(، يجب عليك تزويد البنك مبا يلي:  

قبولك بالت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري بالنموذج الذي يقبله البنك؛ )اأ( 
من  اأ�سواًل  وموقع  عقاري  برهن  امل�ضمون  الت�ضهيل  ي�ساوي  مببلغ  البنك  ل�سالح  م�سحوب  موؤرخ  غري  �سمان  �سيك  )ب( 

قبلك؛
تعهد من املطور لت�سجيل رهن عقاري مل�سلحة البنك، اإن كان ذلك نافذًا؛ )جـ( 

تنازل ل�سالح البنك عن وثائق التاأمني املتعلقة بالعقار واملبينة يف البند 7-1 من الفقرة )ب(، اإن كان ذلك نافذًا؛ )د( 

تنازل ل�سالح البنك عن كافة مبالغ االإيجار امل�ستقبلية النا�سئة عن العقار، اإن كان ذلك نافذًا؛ )هـ( 

ن�سخة اأ�سلية من اتفاقية البيع وال�ضراء، اإن كان ذلك نافذًا؛ )و( 
اإن كان ذلك  واإمتامه،  الرهن  البنك وت�سجيل ذلك  رهن عقاري ل�سالح  اإن�ساء  تثبت  اأي وثيقة  اأ�سلية من  ن�سخة  )ز( 

م�سموحًا؛

اإن كان ذلك  البنك،  اتفاقية البيع وال�ضراء ل�سالح  التنازل عن  البنك تن�س على  به  اتفاقية وفق منوذج يقبل  )ح( 
نافذًا؛

�لن�سخ �الأ�سلية من كافة �لفو�تري و�إي�ساالت �سد�د �لدفعات �إلى املطور و/اأو البائع، اإن كان ذلك نافذًا؛ )ط( 

اثبات ت�سجيل عقد البيع مع دائرة االأرا�سي املخت�سة يف دولة االإمارات العربية املتحدة؛  )ي( 

ن�سخة اأ�سلية من وكالة قانونية ل�سالح البنك وفق منوذج مقبول لدى املحاكم االإماراتية ولدى البنك وموثقة لدى  )ك( 
الكاتب العدل، اإن كان ذلك نافذًا؛

�سيك واحد غري موؤرخ ل�سالح البنك يغطي ر�سوم اإن�ساء الرهن العقاري ل�سالح البنك وت�سجيله واإمتامه؛ و/اأو )ل( 

اإثبات يقبل به البنك باأنك متلك العقار ملكية خال�سة وخالية من اأي اأعباء وقابلة للبيع. )م( 

كجزء من عملية طلب القر�ص العقاري، قد ير�سل لك البنك )باأي و�سيلة يراها البنك منا�سب( على �سكل ر�سالة موافقة.   
و�ستكون هذه الر�سالة "من حيث املبداأ" موافقة فقط وبدون اأي التزام لالإقرا�س وقد تكون خا�سعة لظروفها اخلا�سة.

كيف ومتى �شوف تتلقى القر�ض العقاري؟  3-1
مع مراعاة تقدير البنك جلميع �ملتطلبات و�ل�سروط �لو�ردة يف �لبند 3 من الفقرة )اأ( والبند 1-2 من الفقرة )ب( قد مت   
الوفاء بها اأو التنازل عنها من قبل البنك، قد يتم �سرف مبلغ الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري عن طريق حوالة م�سرفية الى 

ح�ضاب املبالغ املدفوعة اأو، اإذا كان االتفاق بخالف ذلك مع البنك، عن طريق �سيك م�سريف.
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 Depending on the purpose of the Mortgage Loan, and in ADCB’s sole 
discretion, the Disbursement Account may be:
(a) an account held by the Developer or the Seller (as applicable); 
(b) in the case of a refinancing of debt taken out with a third party bank or 

financial institution acceptable to ADCB, an account held with that third 
party; 

(c) in the case of a top-up loan, your account held with ADCB or a third 
party bank or financial institution acceptable to ADCB; or

(d) if permitted by ADCB in its sole discretion, split between the two 
accounts referred to in (B) and (C) above. 

1.4 Can ADCB withdraw its commitment to make the Mortgage Loan 
available to you?

 In addition to the circumstances listed in Clause  2  of Section A, ADCB may 
at any time prior to disbursal of a Mortgage Loan, cancel its commitment to 
make available a Mortgage Loan, reduce the amount of a Mortgage Loan 
stated in the Loan Application or any Approval Letter or delay disbursal of 
a Mortgage Loan if ADCB does not receive a report from its advisors, to its 
satisfaction, relating to legal and insurance matters of concern to it (such as 
title to the Property). 

 If ADCB exercises its rights under Clauses  1.4 of Section B or  2 of Section 
A, ADCB will not be responsible for any Liability on its part to you and you 
will indemnify and hold harmless ADCB and its Affiliates from any Liability 
in relation to any losses incurred by you in connection with your intended 
purchase of the Property. ADCB will also not be obliged to refund you any 
fees that you have paid ADCB in connection with your application for the 
Mortgage Loan. 

1.5 what are your obligations in relation to any security in relation to the 
Property?

 If title to the Property is not fully registered with the relevant land registry 
(for example if it is registered on an interim register such as Oqood at the 
Dubai Land Department, or any similar register in any other Emirate) or if the 
Property has a pre-title deed, as opposed to a full title deed, you undertake to 
convert the pre-title deed to a full title deed and to ensure that the Property 
is registered on the completed property register as soon as the Property 
becomes eligible for such registration. 

 ADCB may, at any time where it considers that the value, adequacy or 
validity of any Security that you have provided to be adversely affected or is 
insufficient or is not legally binding and enforceable to the maximum extent 
permitted by Applicable Law, require that you provide additional Security (or 
perfect any existing Security) in relation to the Mortgage Loan in order to 
protect its interest. If this occurs, you undertake to:
(a) sign and deliver to all documentation and obtain all the necessary 

consents and authority as may be determined by ADCB in its sole 
discretion to be necessary or advisable;

(b) engage with any governmental authority or other relevant land registry 
specified by ADCB; and

(c) pay all registration or other fees, expenses, liabilities and legal or other 
costs, in relation to the perfection of any Security or taking of any such 
further or additional Security over the Property.

 If ADCB notifies you that the Property and/or any Security must be registered 
and you fail to register the Property or the Security within 30 days of such 
notification, and until all amounts owed by you under the Mortgage Loan 
have been repaid in full, you irrevocably and unconditionally appoint ADCB 
(and any of its authorised agents, employees or attorneys), as your attorney 
to do the following on your behalf:
(d) to sign, deliver and receive any document or do any act that ADCB may 

deem appropriate in relation to the registration of the Property and/or 
any Security;

(e) to make any payments in connection with the registration of the 
Property and/or any Security and to add any such payments to the 
Principal Amount of the Mortgage Loan; 

(f) to take any steps for the registration of the Property and/or any Security 
with the Developer or at any governmental or other relevant land 
registry; and/or

(g) to take any steps for the perfection of any Security.
 Without prejudice to any other right ADCB may have under Clause  1.4 of 

Section B, you will indemnify and hold harmless ADCB and its Affiliates from 
any Liability in relation to your failure or inability to register the Property or 
any Security that you are required to provide in relation to the Mortgage 
Loan.

1.6 what are your responsibilities in relation to the mortgage Loan?
 You represent and warrant to ADCB on the date on which the Mortgage Loan 

Terms apply, on the date of disbursal of a Mortgage Loan and on each day 
during the term of a Mortgage Loan, that:
(a) no representation of any kind has been made by ADCB regarding the 

Property; 
(b) if you are the owner of the Property, you have clear and good 

marketable and registered title to the Property including (as the case 
may be) through freehold, leasehold, usufruct or musataha or such 
other ownership right recognised under Applicable Law;

(c) if you are not the owner of the Property, upon performance of your 
obligations under the SPA, you will have (or will have the right to 
receive) clear and good marketable and registered title to the Property 
including (as the case may be) through freehold, leasehold, usufruct or 
musataha or such ownership right recognised under Applicable Law;

(d) no Security (except for any Security that you are required to grant 
to ADCB) exists over your title to the Property, the SPA, any related 
insurance policy or rental income (as the case may be); 

(e) no default has occurred under the SPA;
(f) if the Property is yet to be fully constructed, no default has occurred 

under any contract for the construction of the Property; and

مع مراعاة غر�س الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري، وبح�سب تقدير البنك املطلق، قد يكون ح�ضاب املبالغ املدفوعة:   

ح�ساب يدار من قبل املطور اأو البائع )ان كان ذلك نافذًا(؛ )اأ( 
البنك، احل�ساب املدار من قبل  اأو موؤ�س�سة م�سرفية مقبولة لدى  يف حالة اإعادة متويل الديون من بنوٍك اأخرى  )ب( 

البنك االآخر؛

يف حالة طلب زيادة قر�س، ح�سابك مع البنك اأو اأي بنك اآخر اأو موؤ�س�سة م�سرفية مقبولة لدى البنك؛ )جـ( 

اإذا كان م�سموحًا به من قبل البنك وفقًا لتقديره، ق�سمة احل�سابني امل�سار يف )ب( و)جـ( اأعاله. )د( 

هل ميكن للبنك �ضحب التزامه مبنحك قر�ص التمويل العقاري؟  4-1

امل�ضمون  الت�ضهيل  �سرف  قبل  وقت  اأي  يف  للبنك  يجوز  )اأ(،  الفقرة  من   )2( البند  يف  املدرجة  الظروف  الى  باالإ�سافة   
برهن عقاري اإلغاء التزامه مبنح الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري اأو تخفي�س مبلغ الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري املذكور يف 
البنك لتقريٍر  الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري يف حالة عدم ا�ستالم  اأو تاأخري �سرف  كتاب موافقة  اأو اأي  ا�ضتمارة القر�ص 
من م�ست�ساريه، يحوز على ر�ساء البنك، عن اأي اأمور تتعلق بامل�سائل القانونية واأمور التاأمني التي تهم البنك )مثل ملكية 

العقار(.

يف حالة ممار�سة البنك حقوقه مبوجب اأحكام البند 1-4 من الفقرة )ب( اأو البند )2( من الفقرة )اأ(، ال يتحمل البنك   
م�سوؤولية  اأو  التزاٍم  اأي  ومن  املرتبطة عن  البنك و�شركاته  تعوي�س وحماية  ويجب عليك  التزاٍم جتاهك،  اأو  م�سوؤوليٍة  اأي 
بخ�سو�س اأي خ�سائٍر قد تكبدها فيما يتعلق ب�سرائك املزمع للعقار. وال يكون البنك ملزمًا اأي�سًا برد اأي اتعاٍب تكون قد 

دفعتها للبنك بخ�سو�س طلبك احل�سول على ت�ضهيل م�ضمون برهن عقاري.

ما هي الإلتزامات املتعلقة باأي �ضمان بخ�ضو�ص العقار؟  5-1

اإن مل يكن قد مت ا�ستيفاء جميع اإجراءات ت�سجيل ملكية العقار لدى �سجل االأرا�سي املعني )على �سبيل املثال، اإذا كانت   
امللكية م�سجلة يف �سجٍل موؤقت مثل �سجل العقود يف دائرة االأرا�سي بدبي اأو اأي �سجل مماثل يف اأي اإمارٍة اأخرى( اأو اإذا 
كان للعقار �سنٍد ملا قبل امللكية، بداًل من �سند امللكية الكاملة، فاإنك تتعهد بتحويل �سند ما قبل امللكية اإلى �سند ملكية كاملة 

والتاأكد من اإمتام ت�سجيل العقار يف �سجل العقارات فور اأن ي�سبح موؤهاًل للت�سجيل.

يجوز للبنك يف اأي وقت حيثما يعترب اأن قيمة اأو كفاية اأو �سالحية اأي �سمان قمت بتقدميه للبنك قد تاأثرت �سلبًا اأو اأ�سبحت   
غري كاٍفية اأو غري ملزٍمة قانونًا اأو غري قابلة لالإنفاذ اإلى اق�سى حد م�سموح به مبوجب القانون املطبق، اأن يطلب منك 
تقدمي �سمان اإ�سايف )اأو امتام اأي �سمان قائم( فيما يتعلق بت�ضهيل م�ضمون برهن عقاري بغر�س حماية م�ساحله. ويف 

حالة حدوث ذلك، فاإنك تتعهد مبا يلي: 

توقيع وت�سليم كافة امل�ستندات واحل�سول على جميع املوافقات الالزمة ح�سبما يقرر البنك، ح�سب تقديره املطلق،  )اأ( 
اأنها الزمة اأو مطلوبة، و

التعامل مع اأي �سلطة حكومية اأو اأي �سجل اأرا�سي معني يحدده البنك، و )ب( 

دفع كافة ر�سوم وم�ساريف الت�سجيل وحتمل كافة االلتزامات والتكاليف القانونية والتكاليف االأخرى فيما يتعلق  )جـ( 
باإمتام اأي �ضمان اأو احل�سول على اأي �ضمانات اإ�سافية اأو اأي �ضمانات اأخرى على العقار.  

اإذا اأخطرك البنك اأنه يجب ت�سجيل العقار و/اأو اأى �ضمان ويف حالة اخفاقك يف ت�سجيل العقار اأو ال�ضمان خالل 30 يومًا   
من تاريخ ذلك االإ�سعار، وحتى يتم �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة منك مبوجب الت�ضهيل امل�ضمون برهن عقاري بالكامل، فاإنك 
تعني ب�سفٍة نهائية ال رجعة عنها ودون �أى قيد �أو �سرط البنك )اأو اأى من وكالئه اأو موظفيه اأو حماميه املفو�سني( ب�سفة 

وكيٍل لك للقيام بالنيابة عنك مبا يلي:
 

توقيع وت�سليم وا�ستالم اأى م�ستندات اأو القيام باأي ت�سرٍف قد يعتربه البنك منا�سبًا فيما يتعلق بت�سجيل العقار و/  )د( 
اأو اأى �ضمان، و/ اأو

للت�ضهيل امل�ضمون  اإلى املبلغ االأ�سلي  �ضمان واإ�سافة تلك املبالغ  العقار و/اأو اأى  دفع اأى مبالغ فيما يتعلق بت�سجيل  )هـ( 
برهن عقاري، و/اأو

اتخاذ اأى اإجراءات لت�سجيل العقار و/اأو اأى �ضمان لدى املطور اأو لدى اأى �سجل حكومي اأو اأى �سجل اآخر معني، و/ )و( 
اأو

اتخاذ اأى اجراءاٍت الإمتام اأى �ضمان. )ز( 
دون االإخالل باأي حقوق اأخرى قد ترتتب للبنك طبقًا الأحكام البند 1-4 من الفقرة )ب(، يجب عليك تعوي�س وحماية   
البنك و�شركاته املرتبطة عن ومن اأى التزاٍم اأو م�سوؤولية بخ�سو�س اإخفاقك اأو عدم قدرتك على ت�سجيل العقار اأو اأى �ضماٍن 

يكون من املطلوب منك تقدميه فيما يتعلق بقر�س التمويل العقاري.

ماهي م�ضوؤولياتك فيما بتعلق بالقر�ص العقاري ؟  6-1
�إنك تفيد وت�سمن �أنه بتاريخ �إنطباق �أحكام و�سروط قر�ص التمويل العقاري وبتاريخ �سرف قر�ص التمويل العقاري ويف كل   

يوم اأثناء مدة قر�س التمويل العقاري: 

اأن البنك مل يقم بتقدمي اأي اإفادات من اأي نوع كان بخ�سو�س العقار، و )اأ( 

اإن كنت مالك العقار، فاإن لديك �سند ملكية خايل من القيود القانونية و�سالح وقابل للت�سويق وم�سجل للعقار مبا  )ب( 
يف ذلك )ح�سبما تكون احلالة( على اأ�سا�س التملك احلر اأو التملك بااليجار اأو حق االنتفاع اأو امل�ساطحة اأو اأى نوع 

اآخر من حقوق امللكية املعرتف بها مبوجب القانون املطبق، و

اإن مل تكن مالك العقار، فاإنك، فور الوفاء بالتزاماتك مبوجب عقد البيع وال�ضراء، �سوف حتظى )اأو يكون لك حق  )جـ( 
احل�سول على( �سند ملكية خايل من القيود القانونية و�سالح وقابل للت�سويق وم�سجل للعقار مبا يف ذلك )ح�سبما 
تكون احلالة( على اأ�سا�س التملك احلر اأو التملك بااليجار اأو حق االنتفاع اأو امل�ساطحة اأو اأى نوع اخر من حقوق 

امللكية املعرتف بها مبوجب القانون املطبق، و

عدم وجود اأى �ضمان )باإ�ستثناء اأى �ضمان يكون من املطلوب منك منحه للبنك( على ملكيتك للعقار اأو عقد البيع  )د( 
وال�ضراء اأو اأى بولي�سة تاأمني ذات �سلة اأو دخل من االإيجار )ح�سبما تكون احلالة(، و

عدم وجود اأى اإخالٍل بعقد البيع وال�ضراء، و )هـ( 
اإن مل يكن قد مت بعد اإجناز العقار بالكامل، عدم وجود اأى اخالل مبوجب اأى عقد لبناء العقار، و )و( 
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(g) no restrictive covenant, easement or right of way exists over the 
Property.

 For the duration of the Mortgage Loan, you irrevocably and unconditionally 
undertake and agree to:
(h) comply with the Loan Terms and observe and perform your obligations 

under the SPA and if applicable, under any contract for the construction 
of the Property;

(i) if you are not the registered owner of the Property, instruct the 
Developer and/or the Seller (as the case may be) to deliver to ADCB 
all original documents evidencing your right, title and interest in and to 
the Property and in the event such documents are delivered to you, to 
promptly deliver such documents to ADCB;

(j) promptly notify ADCB of the occurrence of any event of default under 
the SPA, a construction contract or Termination Event or any adverse 
claim or interest in the Property including any delays or proposed 
alterations or modifications under the SPA or a construction contract;

(k) enforce your rights under the SPA and/or a construction contract;
(l) keep the Property and any fixtures and fittings and external areas in 

good repair and condition and not neglect the Property or do anything 
to reduce its value;

(m) comply with your insurance obligations under Clause  1.7 of Section B;
(n) comply with all Applicable Laws relating to the Property, including 

without limitation, any and all rules issued by the Developer or any 
owners’ association that are binding on the Property and all contracts, 
deeds and other documents binding on the Property;

(o) pay any and all charges, fees, levies, assessments and taxes due in 
relation to the Property in a timely manner;

(p) permit and procure that ADCB or its authorised representatives are 
permitted to inspect the Property;

(q) promptly notify ADCB of any order, claim, notice or other matter served 
on you by any third party that will or is likely to affect the Property or 
your title or occupancy thereof; 

(r) register the Mortgage over the Property in favour of ADCB at your cost 
and expense as soon as practically possible; and/or

(s) not, without ADCB’s prior written consent:
(1) transfer, sell, assign, or grant or register any interest in  the 

Property or any part of it to any third party including the creation 
of any sale and lease-back arrangement;

(2) grant any Security (except for any Security that you are required to 
grant to ADCB) on the Property or any part of it;

(3) grant any easement, right of way or restrictive covenant affecting 
the Property or any part of it;

(4) lease all or part of the Property; 
(5) make material alterations to the Property or any part of it;
(6) change the use or status of the Property or any part of it;
(7) carry on any trade or business at the Property; 
(8) grant any rights in the Property which may affect the value of the 

Property or ADCB’s rights under the Mortgage Loan Terms;
(9) revoke, rescind or contest the validity of the power of attorney 

referred to in Clause  1.2(K) of Section B;
(10) make any amendment or alteration to or terminate the SPA;
(11) if the Property is yet to be constructed, to make any amendment 

or alteration to any contract relating to its construction; and/or
(12) enter into any negotiations with any governmental authority for 

or consent to the compulsory acquisition of all or part of the 
Property.

1.7 what are your insurance obligations under the mortgage Loan?
 For the duration of the Mortgage Loan, you undertake and agree to (at your 

own cost):
(a) insure the Property (and maintain such insurance) against all usual risks 

with a reputable insurer approved by ADCB for a value that is at least 
equal to the value of the Property, with ADCB noted as loss payee on 
the face of the policy and in a form and substance satisfactory to ADCB; 
and

(b) maintain a life insurance policy with a reputable insurer approved by 
ADCB for an amount that is at least equal to the amount outstanding 
under the Mortgage Loan, with ADCB noted as loss payee on the face 
of the policy and in a form and substance satisfactory to ADCB.

 The insurance policies referred to above will be for ADCB’s benefit and any 
sums payable under them will be paid to ADCB as it deems necessary (other 
than in the case of third party claims). You acknowledge and agree that ADCB 
may use any amounts paid under these insurance policies to:
(c) rectify any insured damage as ADCB considers necessary to ensure that 

the value of the Property and any Security is preserved; and/or
(d) reduce or settle any amounts outstanding under the Mortgage Loan.

 You must ensure that the insurance policies referred to above cannot be 
cancelled, varied, amended or permitted to lapse without the insurers having 
given 30 days’ prior written notice to ADCB.

 If you fail to maintain the insurance policies in accordance with this Clause  1.7 
of Section B and/or the assignment of such insurance policies in accordance 
with Clause  1.2 of Section B, ADCB will have the right (but not the obligation) 
to take out such insurance policies in its favour as it deems necessary and/
or to make any premium payments on your behalf. Any fees, expenses, legal 
costs, Charges, duties and taxes incurred by ADCB in connection with its 
exercise of such right will be added to the Principal Amount. 

1.8 what are your responsibilities in relation to maintenance of the property?
 You must maintain the Property in a good repair and condition, and you are 

liable to ADCB for all loss and damage to the Property, howsoever arising, 
except for fair wear and tear. You must also make all contractual payments 
due under any maintenance contract associated with the Property. 

عدم وجود اأى تعهداٍت مقيدة اأو حقوق اإرتفاق اأو حقوق طريق على العقار طوال مدة قر�ص التمويل العقاري.  )ز( 

كل يوم اأثناء مدة قر�ص التمويل العقاري، فاإنك تتعهد وتو�فق ب�سفٍة نهائية ال رجعة عنها ودون �أى قيد �أو �سرط على مايلي:  

االلتزام باأحكام و�شروط القر�ض والوفاء بالتزماتك مبوجب عقد البيع وال�ضراء، واإن اإنطبق، مبوجب اأى عقد لبناء  )ح( 
العقار، و/اأو

�إن مل تكن �ملالك �مل�سجل للعقار، اإ�سدار تعليماٍت اإلى املطور و/اأو البائع )ح�سبما تكون احلالة( بت�سليم الى البنك  )ط( 
كافة امل�ستندات االأ�سلية التي تثبت حقك وملكيتك وم�سلحتك يف العقار ويف حالة ت�سليم تلك امل�ستندات اإليك، 

ت�سليمها باأ�سرع وقت ممكن الى البنك، و/اأو

اإبالغ البنك باأ�سرع وقت ممكن بحدوث اأى حالة اخالل مبوجب عقد البيع وال�ضراء اأو اأى عقد بناء اأو اأى حالة  )ي( 
تغيريات  اأو  تعديالت  اأو  تاأخريات  اأى  العقار مبا يف ذلك  على  �سلبي  تاأثري  ذات  اأو م�سلحة  اأى مطالبة  اأو  اإنهاء 

مقرتحة مبوجب عقد البيع وال�ضراء اأو اأى عقد بناء، و/اأو

اإنفاذ حقوقك مبوجب عقد البيع وال�ضراء و/اأو عقد بناء، و/اأو )ك( 
احلفاظ على العقار واأي مثبتات وجتهيزات ومناطق خارجية يف حالة جيدة من االإ�سالح وعدم اإهمال العقار اأو  )ل( 

القيام باأي �سيء من �ساأنه تخفي�س قيمة العقار، و/اأو

الوفاء بالتزامات التاأمني املرتتبة عليك طبقًا الأحكام البند 1-7 من الفقرة )ب(، و/ اأو )م( 
االإلتزام بكافة القوانني املنطبقة فيما يتعلق بالعقار، مبا فيها على �سبيل املثال ال احل�سر، اأي من وكافة القواعد  )ن( 
ال�سادرة بوا�سطة املطور و/اأو جمعية املالك امللزمة للعقار وكافة العقود وال�سنادات وامل�ستندات االأخرى امللزمة 

للعقار، و/اأو

دفع كافة الر�سوم واالأجور واالأتعاب واملفرو�سات والتقديرات وال�سرائب امل�ستحقة فيما يتعلق بالعقار يف املواعيد  )�س( 
املحددة له، و/ اأو

ال�سماح والتاأكد من ال�سماح للبنك اأو ممثليه املعتمدين مبعاينة العقار، و/اأو )ع( 

اإبالغ البنك باأ�سرع وقت ممكن باأي اأمٍر او طلب او مطالبة او ا�سعار او اي �سيء اآخر يتم ابالغك به،    )ف( 

ت�سجيل الرهن على العقار ل�سالح البنك على نفقتك وعلى تكلفتك اخلا�سة باأ�سرع وقت ممكن، و/اأو )�س( 

دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من البنك، عدم: )ق( 
نقل ملكية اأو بيع اأو التنازل عن اأو منح اأو ت�سجيل اأي م�سلحة يف العقار اأو اأي جزء منه اإلى اي طرف ثالث   )1(

مبا يف ذلك عمل اأي ترتيبات بيع واإعادة ا�ستئجار، و/ اأو

منح اأي �سمان ) باإ�ستثناء اأي �سمان تكون مطالبًا مبنحه للبنك( على العقار اأو اأي جزء منه، و/ اأو  )2(

منح اأي حق اتفاق اأو حق مرور اأو تعهد مقيد يوؤثر على العقار اأو اأي جزء منه، و/اأو  )3(

تاأجري العقار كليًا اأو جزئيًا، و/اأو  )4(
اإدخال اأي تغيريات جوهرية على العقار اأو اأي جزء منه، و/اأو  )5(

تغيري ا�ستخدام اأو حالة العقار اأو اأي جزء منه، و/اأو  )6(
ممار�سة �أي ن�ساط جتاري يف �لعقار،و/�أو  )7(

قر�ض  و�سروط  الأحكام  �لبنك طبقًا  على حقوق  �أو  �لعقار  قيمة  على  توؤثر  قد  �لعقار  �أي حقوق يف  منح   )8(
التمويل العقاري، و/اأو

ف�سخ اأواإلغاء اأو الرجوع عن اأو االعرتا�س على �سالحية �سند التوكيل امل�سار اإليه يف البند )1-2ك( من   )9(
الق�سم )ب(، و/ اأو

ادخال اي تغيريات او تعديالت على عقد البيع وال�سراء او انهاءه، و/اأو  )10(
اإن كان العقار غري منجز بعد، ادخال اأي تعديالت اأو تغيرياٍت على اي عقٍد يتعلق ببنائه، و/اأو  )11(

الدخول يف اي مفاو�سات مع اأي �سلطة حكومية بغر�س اال�ستحواذ الق�سري على العقار بالكامل اأو اأي جزء   )12(
منه اأو بغر�س املوافقة على ذلك اال�ستحواذ.

ماهي التزاماتك التاأمينية مبوجب قر�ص التمويل العقاري ؟  7-1
طوال مدة القر�س العقاري، تتعهد وتوافق على القيام مبا يلي )على نفقتك اخلا�سة(:  

التاأمني على العقار )واإدامة هذا التاأمني( �سد كافة املخاطر املعتادة لدى �سركة التاأمني م�سهورة وذات �سمعة  )اأ( 
جيدة معتمدة من قبل البنك بقيمة ت�ساوي على االأقل قيمة العقار مع ت�سجيل البنك ب�سفة مدفوع له اخل�سائر على 

وجهه البولي�سة وب�سيغة وحمتوى مر�سيني للبنك، و

االإحتفاظ ببولي�سة تاأمني على احلياة لدى �سركة التاأمني م�سهورة وذات �سمعة جيدة معتمدة من قبل البنك بقيمة  )ب( 
ت�ساوي على االأقل املبلغ امل�ستحق من قر�س التمويل العقاري مع ت�سجيل البنك ب�سفة مدفوع له اخل�سائر على وجهه 

البولي�سة وب�سيغة وحمتوى مر�سيني للبنك.

تكون بوال�س التاأمني املذكورة اأعاله مل�سلحة البنك ويتم دفع اأي مبالغ م�ستحقة الدفع مبوجبها اإلى البنك ح�سبما يعتربه   
�سروريًا )باإ�ستثناء يف حالة مطالبات االأطراف الثالثة(. اإنك تقر وتوافق على اأنه يجوز للبنك ا�ستخدام اأي من تلك املبالغ 

املدفوعة مبوجب بوال�س التاأمني املذكورة الأغرا�س:

البنك �سروريًا للتاأكد من احلفاظ على قيمة العقار واأي �سمان  اإ�سالح اي ا�سرار موؤمن �سدها ح�سبما يعترب  )جـ( 
مقدم للبنك، و/اأو

تخفي�س اأو ت�سوية اأي مبالغ مرت�سدة مبوجب قر�س التمويل العقاري. )د( 
يجب عليك التاأكد من عدم امكانية اإلغاء اأو تغيري اأو تعديل اأو انتهاء بوال�س التاأمني املذكورة اأعاله دون قيام �سركة التاأمني   

بتوجيه خطي م�سبق اإلى البنك ال تقل مدته عن ثالثني يومًا.

تلك  التنازل عن  و/اأو  الق�سم )ب(  البند )1-7( من  التاأمني طبقًا الأحكام  بوال�س  اخفاقك يف احلفاظ على  يف حالة   
البوال�س وفقًا الأحكام البند )1-2( من الق�سم )ب(، يكون للبنك احلق ) ولكن دون التزام( يف احل�سول على بوال�س 
و�تعاٍب  و�جور  ر�سوم  �أي  �إ�سافة  ويتم  بالنيابة عنك.  تاأمني  �ق�ساط  �أي  �سد�د  و/�أو  يعتربه �سروريًا  تلك ح�سبما  �لتاأمني 

وم�ساريف وتكاليف قانونية ومفرو�سات و�سرائب يتكبدها البنك فيما يتعلق مبمار�سته لذلك احلق اإلى املبلغ االأ�سلي. 

ما هي م�ضوؤولياتك بخ�ضو�ص �ضيانة العقار؟  8-1
البنك عن كافة اخل�سائر  يجب عليك احلفاظ على العقار يف حالًة جيدة من االإ�سالح. كما اأنك تتحمل امل�سوؤولية جتاه   
واال�سرار التي قد تلحق بالعقار ب�سرف النظر عن �سببها باإ�ستثناء البلي واالهرتاء العاديني. ويجب عليك اي�سًا ت�سديد 

كافة الدفعات التعاقدية امل�ستحقة مبوجب اأي عقد �سيانة متعلق بالعقار.
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

 If any sums due to be paid under any maintenance contract remain unpaid 
after 14 days (or any number of days prescribed by ADCB from time to time 
in its sole discretion) of your receipt of first notice to pay, ADCB will have the 
right (but not the obligation) to pay such amounts on your behalf to preserve 
its interest in the Property and any Security. Any such payments made on 
your behalf (including any fees, expenses, legal costs, Charges, duties and 
taxes incurred by ADCB) will be added to the Principal Amount.

1.9 what if the property is under construction at the time that you take out 
the Mortgage Loan?

 If the Property is being constructed on land that you do not own, the 
Mortgage Loan amount will be disbursed in accordance with Clause  1.3  
of Section B in accordance with the payment schedule provided by the 
Developer (as amended from time to time) and only if ADCB is satisfied that 
any such payment to the Developer is due based on the agreed construction 
schedule and subject to you having contributed any required down payments 
as stipulated by ADCB from your own funds.

 If any sums due to be paid in connection with the construction of the 
Property remain unpaid after seven days of your receipt of first notice to 
pay, ADCB will have the right (but not the obligation) to pay such amounts 
on your behalf. Any such payments made on your behalf (including any fees, 
expenses, legal costs, Charges, duties and taxes incurred by ADCB) will be 
added to the Principal Amount.

 ADCB will not be obliged to notify you when any payments are due to any 
third parties in relation to the Property. You will indemnify and hold harmless 
ADCB and its Affiliates from any Liability if you fail to make any such payments 
when they are due.

 You must provide ADCB with the details of the Developer, the Contractor 
and the Consultant.

 You must promptly inform ADCB of any action, proceedings, arbitration, 
claim or demand of any kind which you may make against any third party 
involved in the construction of the Property (including the Developer, the 
Contractor and/or the Consultant) or which any such party may make against 
you and provide any details and documentation as ADCB may require. You 
must immediately assign to ADCB (in such form as it may require) the benefit 
of any judgment, arbitral or other award in your favour up to the value of 
the Mortgage Loan amount. Should any payment be made to you (whether 
before or after the date of the assignment) in relation to any judgment, 
arbitral or other award, you must promptly pay the amount of such payment 
to ADCB.

 If the Property is being constructed on your behalf on land that you own:
(a) you must provide documentary evidence to ADCB’s satisfaction 

confirming:
(1) the duration of construction of the property (from start to final 

handover);
(2) the total cost of construction (as updated from time to time based 

on market fluctuations) including but not limited to the bill of 
quantities; and

(3) the estimated value of the Property at completion as well as that 
of the land on which it is to be constructed;

(b) for the duration of the Mortgage Loan you must keep ADCB updated 
of any significant developments or changes in the duration and cost of 
construction and the valuation of the land and the Property; and

(c) the Mortgage Loan will be disbursed in accordance with Clause  1.3 
of Section B in multiple advances and each advance will be at least 
10% of the Mortgage Loan amount. For each advance request, you 
must provide ADCB with an original certificate from the Consultant 
certifying that a particular milestone of the construction phase has 
been completed and instructions to pay the Contractor. Payment under 
each advance request will only be made to the Contractor nominated 
by you and confirmed by the Consultant.

 You consent to ADCB disclosing to the Developer, Contractor and Consultant 
(and any of their authorised third party agents) of any information which may 
be relevant to the Mortgage Loan and any Security that you have provided.

1.10 what if you are a uae national who has been granted land?
 If you are a UAE national who has been granted or gifted land by the ruler of 

the Emirate where the land is located, you warrant and represent to ADCB 
that:
(a) you have not received an interest free loan in connection with the grant 

or gift of land; and
(b) the grant or gift of land does not include a constructed property.

1.11 what documents do you need to provide if adCB takes a second ranking 
mortgage?

 Where ADCB has agreed to accept a second ranking mortgage as Security for 
the Mortgage Loan, you must provide ADCB with a no objection certificate 
from the first mortgagee, evidence of the registration of the second ranking 
mortgage, as well as any records evidencing the earlier loan which is secured 
by a first ranking mortgage over the Property and evidence of all and any 
relevant Security granted by you against such loan. 

1.12 what if you take out a mortgage Loan jointly with others?
 If you take out a Mortgage Loan jointly with others, unless you advise ADCB 

otherwise prior to disbursal, each borrower will be deemed to have an equal 
interest in the Property and have Joint and Several Liability for the Mortgage 
Loan and to have agreed to the creation of the Security over the Property.

1.13 How are you charged interest under the Mortgage Loan?
 You will be charged interest on the daily outstanding balance of your 

Mortgage Loan amount in accordance with Clause  7.1 of Section A. 

اإذا ظلت اأي مبالغ م�ستحقة الدفع مبوجب اأي عقد �سيانة غري مدفوعة ملدة 14 يومًا )اأو اأي عدد من االأيام حمدد من قبل   
البنك من وقت اإلى اآخر ح�سب تقديرة املطلق( بعد اإ�ستالمك الأول اإ�سعار بالدفع، يكون لبنك اأبوظبي التجاري احلق )ولكن 
دون اإلتزام( يف دفع تلك املبالغ بالنيابة عنك بغر�س احلفاظ على م�سلحته بالعقار اأو اأي �سمان. و�سوف يتم اإ�سافة اأي 
اأجور وم�ساريف وتكاليف قانونية ور�سوم ومفرو�سات و�سرائب  اأتعاب و  اأي  مبلغ يتم دفعه بالنيابة عنك )مبا يف ذلك 

يتكبدها البنك( اإلى املبلغ االأ�سلي.

ماذا لوكان العقار قيد الإن�ضاء يف وقت ح�ضولك على قر�ص التمويل العقاري؟  9-1

اأن كان جاري اإن�ساء العقار على قطعة ار�س ال متتلكها، يتم �سرف مبلغ قر�س التمويل العقاري طبقًا الأحكام البند )3-1(   
من الق�سم )ب( وفقًا جلدول الدفعات املقدم من قبل املطور )ح�سبما يتم تعديله من وقت اإلى اآخر( وفقط اإذا كان بنك 
اأبوظبي التجاري قد اأقتنع اأن اأي من تلك الدفعات م�ستحق للمطور على اأ�سا�س جدول البناء املتفق علية و�سريطة دفعك 

الأي دفعة مقدمة مطلوبة من�سو�س عليها من قبل البنك من اأموالك.

يف حالة بقاء اأي مبالغ م�ستحقة الدفع فيما يتعلق ببناء العقار غري مدفوعه ملدة 7 اأيام من تاريح اإ�ستالمك اأول اإ�سعار   
بالدفع، يكون لبنك اأبوظبي التجاري احلق )ولكن دون اإلتزام( يف دفع تلك املبالغ بالنيابة عنك. و�سوف يتم اإ�سافة اأي 
اأجور وم�ساريف وتكاليف قانونية ور�سوم ومفرو�سات و�سرائب  اأتعاب و  اأي  مبلغ يتم دفعه بالنيابة عنك )مبا يف ذلك 

يتكبدها البنك( اإلى املبلغ االأ�سلي.

اليكون البنك ملزما باإخطارك مبوعد اإ�ستحقاق �سداد اأي دفعات اإلى اإي اأطراف ثالثة فيما يتعلق بالعقار. ويجب عليك   
عند  الدفعات  تلك  من  اأي  �سداد  يف  اإخفاقك  حالة  يف  اإلتزام  اأي  ومن  عن  املرتبطه  و�سركاتة  البنك  وحماية  تعوي�س 

اإ�ستحقاقها.

يجب عليك موافاة بنك اأبوظبي التجاري ببيانات كل من املطور واملقاول واالإ�ست�ساري.  

يجب عليك اإبالغ بنك اأبوظبي التجاري باإ�سرع وقت ممكن باأي دعوى قانونية اأو اإجراءات ق�سائية اأو اإجراءات حتكيم اأو   
مطالبه �أو طلب من �أي نوع كانت قد تتخذها �أو تقدمها �سد �أي طرف ثالث منخرط يف بناء �لعقار ) مبن فيهم �ملطور 
و/اأو املقاول و/اأو االإ�ست�ساري( اأو التي قد يتخذها اأو يقدمها اأي من هوؤالء االأطراف �سدك وموافاة البنك باأي تفا�سيل 
وم�ستندات قد يطلبها. ويجب عليك القيام فورًا بالتنازل اإلى البنك )بتلك ال�سيغة التي قد يطلبها( عن م�سلحتك يف اأي 
حكم ق�سائي اأو قرار حتكيم اأو اأي قرار قد ي�سدر ل�ساحلك بقيمة ت�سل اإلى مبلغ قر�س التمويل العقاري. ويف حالة دفع اأي 
مبلغ لك )�سواء قبل اأول بعد تاريخ التنازل( فيما يتعلق باأي حكم ق�سائي اأو قرار حتكيم اأو اأي قرار قد ي�سدر ل�ساحلك، 

يجب عليك دفع باأ�سرع وقت ممكن ذلك املبلغ اإلى البنك.

اإذا كان جاري بناء العقار ل�ساحلك على قطعة اأر�س متتلكها:  
يجب عليك تقدمي اإثبات م�ستندي يحظى بقبول البنك يوؤكد مايلي:  )اأ( 

مدة بناء العقار )من تاريخ البدء وحتى تاريخ االإجناز(، و  )1(

اإجمايل تكلفة البناء )ح�سب اآخر تقديرات لها من وقت الآخر على اأ�سا�س تقلبات االأ�سعار ال�سوقية( مبا   )2(
يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر قائمة الكميات، و

القيمة التقديرية للعقار عند االإجناز وكذلك قطعة االأر�س املقام عليها العقار.  )3(

طوال مدة قر�س التمويل العقاري يجب عليك اأبقاء البنك على علما دائم باأي تتطورات اأو تغيريات جوهرية يف  )ب( 
مدة وتكلفة البناء وتقييم �سعر االأر�س والعقار، و

يتم �سرف قر�س التمويل العقاري طبقا الأحكام البند )1-3( من الق�سم )ب( على العديد من الدفعات املقدمة  )جـ( 
ال تقل قيمة كل منها عن 10٪ من مبلغ قر�س التمويل العقاري. ولتقدم بطلب للح�سول على كل دفعة، يجب عليك 
وكذلك  البناء  مرحلة  من  معينه  فارقة  عالمة  اإجناز  على  تن�س  االإ�ست�ساري  من  اأ�سلية  ب�سهادة  البنك  موافاة 
واملوؤكد  املقاول املحدد من قبلك  اإلى  ويتم دفع كل دفعة مقدمة فقط  املقاول.  اإلى  بالدفع  تعليمات  حتتوي على 

بوا�سطة االإ�ست�ساري.

اأنك توافق على اإف�ساح البنك اإلى االإ�ست�ساري واملقاول واملطور )واأي من الوكالء املفو�سني لكل منهم( عن اأي معلومات   
قد تكون متعلقة بقر�س التمويل العقاري واأي �سمان مقدم من قبلك.

ماذا لو كنت مواطن من دولة الإمارات العربية املتحدة مت منحك قطعة اأر�ص؟  10-1
اإذا كنت اأحد مواطني دولة االإمارات العربية املتحدة ومت منحك اأو اأهدائك قطعة اأر�س من قبل حاكم االإمارة الواقعة   

االأر�س فيها، فاأنك ت�سمن وتتعهد للبنك مبا يلي: 

اأنك مل حت�سل على اأي قر�س دون فوائد فيما يتعلق بقطعة االأر�س املمنوحة اأو املهداة اإليك، و )اأ( 

)ب(  اأن االأر�س املمنوحة اأو املهداة اإليك الت�ستمل على اأي عقار مقام عليها 

ماهي امل�ضتندات  التي حتتاج تقدميها اإلى البنك يف حالة تنفيذ البنك لرهن من الدرجة الثانية على   11-1
العقار؟

حيثما يوافق البنك على احل�سول على رهن من الدرجة الثانية ك�سمان لقر�س متويل العقاري، يجب عليك موافاة البنك   
اإلى �سجالت تثبت القر�س ال�سابق  ب�سهادة عدم ممانعه من املرتهن االأول واإثبات على ت�سجيل الرهن الثاين باالإ�سافة 
امل�سمون برهن عقاري من الدرجة االأولى على العقار واإثبات لكافة واأي من ال�سامانات املمنوحة ممن قبلك مقابل ذلك 

القر�س.

ماذا لو ح�ضلت على قر�ص التمويل العقاري ب�ضفة م�ضرتكة مع اآخرين؟  12-1
يف حالة ح�سولك على قر�س متويل العقاري م�سرتك مع اآخرين، مامل تقم باإبالغ البنك بخالف ذلك قبل �سرف مبلغ   
القر�س، يعترب كل مقرت�س له ح�سة وم�سلحة مت�ساوية يف العقار ويكون م�سوؤواًل عن القر�س العقاري بالتكافل والت�سامن 

ويعترب قد وافق على اإن�ساء ال�سمان على العقار. 

كيف يتم اإحت�شاب الفائدة على قر�ض التمويل العقاري؟  13-1
يتم اإحت�ساب الفائدة على املبلغ املتبقي من القر�س يوميًا طبقًا الأحكام البند )7-1( من الق�سم )اأ(.   
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 If you have taken out a variable interest rate Mortgage Loan based on EIBOR, 
interest  consists of the aggregate of:
(a) the relevant EIBOR; plus
(b) the Margin.

 ADCB will review the relevant EIBOR periodically. If the relevant EIBOR 
rate has changed on the review date, your interest rate will be changed on 
and from that date to reflect this, subject to a minimum interest rate per 
annum as specified in the Approval Letter or the Loan Advice or in the Loan 
Application or any other Loan document or as advised by ADCB. This rate will 
remain fixed until the next review date.

 The relevant EIBOR and the Margin will be as set out in the Approval Letter 
or the Loan Advice or in the Loan Application or any other Loan document 
or as advised by ADCB. The Margin will remain fixed for the duration of the 
Mortgage Loan. Nothwithstanding the above, ADCB may review EIBOR at a 
shorter or longer frequency than as set out in the Approval Letter or Loan 
Advice or in the Loan Application or any other Loan document, the timing of 
which can be determined by ADCB in its sole discretion.

1.14 what happens if the property is sold before you repay the mortgage Loan?
 If the Property is sold before the Mortgage Loan amount is fully repaid to 

ADCB, all outstanding amounts owed by you under the Mortgage Loan will 
become immediately due and payable and you must immediately pay such 
amounts to ADCB.

1.15 Can ADCB terminate the Mortgage Loan?
 In addition to the other Termination Events, ADCB may also in its sole 

discretion terminate a Mortgage Loan if: 
(a) you fail to perform or observe any covenant or undertaking under the 

Mortgage Loan Terms or the General Loan Terms;
(b) you fail to pay when due, whether at stated due date, maturity, 

acceleration or otherwise, any amount payable under the Mortgage 
Loan; 

(c) the Mortgage and/or any other Security granted under the Mortgage 
Loan Terms for any reason ceases to be in full force and effect; 

(d) the Mortgage Loan Terms, for any reason other than termination or 
expiration in accordance with their terms, cease to be in full force and 
effect; 

(e) there is a material adverse change in the value, condition or permitted 
use of the Property or any event occurs which ADCB determines, in 
its sole discretion, may adversely affect ADCB's interests under the 
Mortgage Loan Terms, the General Loan Terms or the Mortgage; 

(f) you default under the SPA, a construction contract, the Mortgage or any 
other agreement providing Security to ADCB against your obligations 
under the Mortgage Loan Terms or the General Loan Terms;

(g) you fail to provide (and if applicable, register and perfect) any Security 
to ADCB’s sole discretion and satisfaction, as requested by ADCB 
pursuant to Clause  1.5 of Section B;

(h) there is a sale, lease, condemnation, expropriation, seizure or other 
disposition of all or any part of the Property without ADCB’s prior 
consent; 

(i) there is any breach of any of your obligations in relation to any Security 
that you have provided;

(j) you sell, lease or otherwise transfer the Property to a third party without 
ADCB’s prior consent; 

(k) a judgment or order for sale or attachment of all or part of the Property 
is entered by a court or other relevant authority other than in favour of 
ADCB; 

(l) you fail to comply with your insurance obligations under Clause  1.7  of 
Section B and/or any other payment obligations; 

(m) if the Property is yet to be constructed, ADCB considers that the 
construction of the Property will not be completed within the timeframe 
originally proposed or if ADCB considers that you have taken any action 
that may lead to termination of the SPA or any agreement relating to 
the construction of the Property; and/or

(n) the Developer or Seller defaults under the SPA or any related agreement 
or any agreement with ADCB with respect to the Property.

 If any of the events referred to in this Clause  1.15 of Section B should occur, 
ADCB will give you notice demanding that you cure any such default within 
three days, failing which, ADCB may, without further notice to, approval 
from, or action by you, terminate a Mortgage Loan.

1.16 what happens if adCB terminates the mortgage Loan?
 If ADCB terminates a Mortgage Loan, in addition to and without prejudice or 

limitation to ADCB’s rights under Clause  13 of Section A, or any other rights 
under Applicable Laws or otherwise, ADCB will have the right on termination 
to:
(a) enter and/or take possession of the Property and make any repairs or 

improvements to the Property;
(b) remove, store, sell or otherwise dispose of any furniture, effects, 

chattels or other items at the Property;
(c) enter into a lease or other agreement with regard to the Property and 

renew, cancel, negotiate, vary or amend the terms of any lease relating 
to the Property;

(d) sell or otherwise dispose of the Property on such terms as ADCB deems 
fit; and/or

(e) effect an assignment and transfer of the SPA and if applicable any 
contracts for the construction and/or maintenance of the Property to 
ADCB or any nominee designated by ADCB and cause the title to the 
Property to be transferred.

 Notwithstanding ADCB’s exercise of its rights under this Clause  1.16 of 
Section B, your obligation to continue to pay interest on the Mortgage Loan 

اإذا كنت قد اأخرتت احل�سول على قر�س متويل العقاري مبعدل فائدة متغري على اأ�سا�س اإيبور، تتكون الفائدة من جمموع   
ما يلي:

�سعر الفائدة  اإيبور؛ باالإ�سافة اإلى  )اأ( 
هام�س الفائدة.  )ب(  

الفائدة  �سعر  تغيري  �سيتم  املراجعة  بتاريخ  اإيبور  تغيري  مت  اإذا  دوري.  ب�سكل  اإيبور  الفائدة  �سعر  مبراجعة  البنك  يقوم   
املوافقة  كتاب  املحدد يف  ال�سنوي  الفائدة  ل�سعر  االأدنى  مراعاة احلد  مع  التاريخ  ذلك  اإعتبارًا من  القر�س  على  املطبق 
اأخرى يحددها البنك. �سعر الفائدة يظل ثابتًا حتى تاريخ  اأو طريقة  اأي م�ستندات  اأو  اأو طلب القر�س  اإ�سعارالقر�س  اأو 

املراجعة التايل.

يتم احت�ساب �سعر الفائدة على اأ�سا�س معدل الفائدة املعرو�س اإيبور باالإ�سافة اإلى الهام�س ح�سب ما هو مذكور يف كتاب   
املوافقة اأو اإ�سعار القر�س اأو طلب القر�س اأو اأي م�ستندات اأو طريقة اأخرى يحددها البنك. و يكون الهام�س ثابت خالل 
مدة �لقر�ض. وبالرغم مما �سلف يجوز للبنك مر�جعة �إيبور بوترية خمتلفة على فرت�ت �أق�سر �أو �أطول ح�سب ما هو مذكور 
يف كتاب املوافقة اأو اإ�سعار القر�س اأو طلب القر�س اأو اأي م�ستندات اأو طريقة اأخرى وبالتوقيت الذي يحدده البنك ح�سب 

تقديره املطلق.

ماذا يحدث اإذا مت بيع العقار قبل ت�ضديدك لقر�ص التمويل العقاري؟  14-1
يف حالة بيع العقار قبل ت�سديدك ملبلغ التمويل العقاري بالكامل اإلى البنك، ت�سبح جميع املبالغ امل�ستحقة منك مبوجب   

قر�س التمويل العقاري م�ستحقة فورًا وحالة الدفع ويجب عليك ت�سديدها فورًا اإلى البنك.

هل ميكن للبنك اإنهاء قر�ص التمويل العقاري؟  15-1
باالإ�سافة اإلى حاالت االإنهاء االخرى، يجوز للبنك ح�سب تقديرة املطلق اإنهاء قر�س التمويل العقاري يف اأي من احلاالت   

التالية:
�إخفاقك يف �لوفاء �أو �الإلتز�م باأي وعد �أو تعد مبوجب �أحكام و�سروط قر�ض �لتمويل �لعقاري �أو �الأحكام و�ل�سروط  )�أ( 

العامة، 
اإخفاقك يف دفع بتاريخ االإ�ستحقاق، �سواء بتاريخ االإ�ستحقاق املن�سو�س علية اأو تاريخ االإ�ستحقاق املعجل اأو اأي  )ب( 

تاريخ اإ�ستحقاق اآخر اأي مبلغ م�ستحق الدفع مبوجب قر�س التمويل العقاري، و/اأو

توقف الرهن، و/اأو اأي �سمان ممنوح مبوجب اأحكام قر�س التمويل العقاري عن ال�سريان والقابلية لالإنفاذ الأي  )جـ( 
�سبب كان، و/اأو

�الإنتهاء طبقًا الأحكام و�سروط  �أو  �الإنهاء  �لعقاري، الأي �سبب كان بخالف  �لتمويل  �أحكام و�سروط قر�ض  توقف  )د( 
االإنهاء اأو االإنتهاء، عن ال�سريان والقابلية لالإنفاذ، و/اأو

حدوث تغيري جوهري يف قيمة اأو و�سعية العقار اأو االإ�ستخدام امل�سرح به للعقار اأو حدوث اأي واقعٍة، يقرر البنك  )هـ( 
و�سروط قر�ض  �أحكام  �لبنك مبوجب  �سلبًا على م�سالح  �لتاأثري  �ساأنها  يكون من  قد  �أنه  �ملطلق،  تقديرة  ح�سب 

�لتمويل �لعقاري �أو �الأحكام و�ل�سروط �لعامة �أو �لرهن، و/�أو

للبنك  مقدمًا  �سمانًا  ي�سكل  اآخر  اإتفاق  اأي  اأو  الرهن  اأو  بناء  عقد  اأي  اأو  وال�سراء  البيع  لعقد  ملخالفه  اإرتكابك  )و( 
الإلتز�ماتك مبوجب �أحكام و�سروط قر�ض �لتمويل �لعقاري �أو �الأحكام و�ل�سروط �لعامة، و/�أو

اإخفاقك يف تقدمي )واأن اإنطبق، ت�سجيل واإمتام( اأي �سمان اإلى  البنك ح�سب تقديرة املطلق بطريقة مقبولة لدى  )ز( 
البنك ح�سبما يطلب البنك طبقًا الأحكام البند )1-5( من الق�سم )ب( ، و/اأو

اأي بيع اأو تاأجري اأو م�سادرة اأو اإ�ستيالء اأو اأي ت�سرف اآخر يف العقار اأو اأي جزء منه دون موافقة خطية م�سبقه من  )ح( 
البنك، و/اأو

�أي خمالفة الأي من �إلتز�ماتك فيما يتعلق باأي �سمان قمت بتقدميه، و/�أو  )ط( 

بيعك اأو تاأجريك اأو نقلك مللكية العقار اإلى اأي طرف ثالث دون موافقة خطية م�سبقه من البنك، و/اأو )ي( 

اأو �سلطة اخرى  اأي حمكمة  اأي جزء منه �سادر عن  اأو  العقار  اأو احلجز على  ببيع  اأمٍر  اأو  اأي حكم ق�سائي  قيد  )ك( 
خمت�سة بخالف ل�سالح �لبنك، و/�أو

اإخفاقك يف الوفاء باإلتزاماتك التاأمينية طبقًا الأحكام البند )1-7( من الق�سم )ب( و/اأو اأي اإلتزامات اخرى  )ل( 
بالدفع

اأن كان العقار غري منجز بعد، يعترب البنك اأن بناء العقار �سوف يتم اإجنازة خالل االإطار الزمني املقرتح ا�ساًل  )م( 
اأو اإذا اإعترب البنك اأنك قمت باإتخاذ اأي اإجراء قد يوؤدي اإلى اإنهاء عقد البيع وال�سراء اأو اأي اإتفاق اآخر يتعلق ببناء 

العقار، و/اأو

اإخالل املطور اأو البائع بعقد البيع وال�سراء اأو اأي اإتفاقية ذات �سلة اأو اأي اإتفاق مع البنك بخ�سو�س العقار. )ن( 

يف حالة حدوث اأي واقعٍة من تلك امل�سار اإليها يف البند )1-15( هذا من الق�سم )ب(، يقوم بنك اأبوظبي التجاري بتوجيه   
اإ�سعاٍر اإليك يطلب منك فيه تقومي ذلك االإخالل خالل 3 اأيام. ويف حالة اإخفاقك يف تقومي االإخالل خالل الفرتة املذكورة، 

يجوز للبنك دون توجيه  اإي اإ�سعاراآخر اأو موافقٍة  اأو ت�سرف من جانبك، اإنهاء قر�س التمويل العقاري.

ماذا يحدث يف حالة اإنهاء البنك قر�ص التمويل العقاري؟  16-1
يف حالة اإنهاء البنك لقر�س التمويل العقاري، يكون للبنك احلق، باالإ�سافة اإلى ودون احلد من اأو االإخالل باأي من حقوقه   

مبوجب اأحكام البند )13( من الق�سم )اأ( اأو اأي حقوق اخرى مبوجب القوانني املطبقة اأو خالفه، يف:

الدخول اإلى، و/اأو حيازة العقار وعمل اأي اإ�سالحات اأو اإدخال اإي تعديالت، و/اأو )اأ( 

اإخراج اأو تخزين اأو بيع اأو الت�سرف باأي طريقة اخرى يف اأي اأثاث اأو متعلقات اأو اأ�سياء اأو مثبتات اخرى يف العقار،  )ب( 
و/اأو 

اأو تعديل  اأو تغيري  اأو التفاو�س حول  اإلغاء  اأو  اآخر بخ�سو�س العقار وجتديد  اإتفاق  اأي  اأو  اإيجار  الدخول يف عقد  )جـ( 
اأحكام اأي عقد اإيجار يتعلق بالعقار، و/اأو 

بيع �أو �لت�سرف يف �لعقار باأي طريقة �خرى طبقًا لتلك �الأحكام و�ل�سروط �لتي يعتربها �لبنك منا�سبة، و/�أو )د( 

التنازل عن وحتويل عقد البيع وال�سراء واأن اإنطبق اأي عقود بناء و/اأو �سيانة للعقار اإلى البنك اأو اإلى اأي �سخ�س  )هـ( 
يحدده البنك واالإيعاز بنقل ملكية العقار اإلى ذلك ال�سخ�س.

بالرغم من ممار�سة البنك حلقوقة مبوجب اأحكام البند )1-16( هذا من الق�سم )ب(، يظل اإلتزامك باالإ�ستمرار يف دفع   
الفائدة على قر�س التمويل العقاري حتى �سداد القر�س بالكامل قائمًا وم�ستمرًا يف االإنطباق قبل وبعد اأي حكم ي�سدر عن 
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until it is fully repaid will continue to apply before and after any judgment by 
any relevant court.

1.17 what is the home saver option?
 The Home Saver Option is an option available under a Mortgage Loan. 
 If you have selected the Home Saver Option in a Loan Application for a 

Mortgage Loan, your Mortgage Loan will, in addition to the other Loan Terms, 
be subject to the conditions of Clause 1.17 to Clause 1.23 in this Section B. 

1.18 what is a home saver Linked account?
 The Home Saver Option requires you to open or have an existing Current 

Account that is identified in your Loan Application as being linked to your 
Mortgage Loan, and herein is referred to as a Home Saver Linked Account.

1.19 what is the difference between a Current account and a home saver 
Linked Account?

 All the terms and conditions applying to a Current Account also apply to a 
Home Saver Linked Account other than the accrual, crediting and application 
of interest on the Home Saver Linked Account that is set out below.

 Interest will accrue on your Home Saver Linked Account at the interest 
rate specified in the Approval Letter issued in respect of your Mortgage 
Loan linked to your Home Saver Linked Account. The Bank may increase 
or decrease the interest rate applicable to your Home Saver Linked Account 
from time to time (in its absolute discretion). 

 If you are in default of your obligations under the Loan Terms relating to a 
Mortgage Loan, interest will not accrue on your Home Saver Linked Account 
and, as a result, there will be no prepayment of your Mortgage Loan in the 
manner set out in Clause 1.20 in this Section B. 

 Unless the closing daily balance your Home Saver Linked Account exceeds 
the Home Saver Benefit Limit, interest will accrue daily on the closing daily 
balance of your Home Saver Linked Account.  If the closing daily balance 
your Home Saver Linked Account exceeds the Home Saver Benefit Limit, 
interest will only accrue on an amount equal to the Homesaver Benefit Limit.

 Accrued interest (if any) on your Home Saver Linked Account will, on each 
Loan Due Date, be applied automatically by the Bank against the Principal 
Amount of your Mortgage Loan instead of being credited to your Home 
Saver Linked Account.  

1.20 How will the interest accrued on a Home Saver Linked Account be 
applied?

 Accrued interest on your Home Saver Linked Account (if any) will be applied 
as a prepayment on the next occurring Loan Due Date to reduce the Principal 
Amount.  

 Any such prepayment will be in addition to any monthly repayment 
instalment due on that Loan Due Date. 

 Any such prepayment will be used by the Bank to reduce the Principal 
Amount of your Mortgage Loan.  

 The Bank will advise you of the impact of any such prepayment on your 
Principal Amount in your Statement of Account and through Internet Banking.

1.21 Can you make deposits and withdrawals from your Home Saver Linked 
Account?

 You can use your Home Saver Linked Account in the same manner as a 
Current Account including in relation to deposits and withdrawals. 

1.22 is there a minimum Balance required on the home saver Linked account?
 Minimum Balance (if any) applicable to your Home Saver Linked Account 

will be the same as those applying to a Current Account as set out in the 
Schedule of Fees. 

1.23 Can you have more than one Home Saver Linked Account linked to a 
Mortgage Loan or can you have one Home Saver Linked Account linked 
to more than one Mortgage Loan?

 No, only one Home Saver Linked Account can be linked to one Mortgage 
Loan and only one Mortgage Loan can be linked to one Home Saver Linked 
Account.

Section C : Mortgage Overdraft Facilities

 Section C applies to any Mortgage Overdraft Facility that you apply for and 
must be read together with Section A and the other applicable parts of these 
Consumer Banking Terms and Conditions. 

1. Mortgage Overdraft Facilities

1.1 what is a mortgage overdraft Facility?
 A Mortgage Overdraft Facility is a credit facility provided by ADCB to you 

secured by Security over a Property that may be used for any purpose other 
than speculative purposes. 

1.2 Can the Mortgage Overdraft Facility be reduced and what will you be 
required to pay?

 The amount of the Mortgage Overdraft Facility approved in the Loan Advice 
may decrease by an amount equal to the Drop Line Amount on each 
anniversary of the date on which the Mortgage Overdraft Facility was made 
available by ADCB to you.

 You must pay the applicable Drop Line Amount on or before each yearly 
anniversary of the Mortgage Overdraft Facility having been made available by 
ADCB to you.

 Any amounts outstanding under the Mortgage Overdraft Facility on the date 
it becomes due to terminate shall be paid in full by you on that date. 

�أي حمكمة خمت�سة. 

ماهو خيار التوفري العقاري؟  17-1
خيار التوفري العقاري هو عبارة عن خيار متاح مبوجب قر�س التمويل العقاري.   

يف حالة اإختيارك خليارك التوفري العقاري �سمن منوذج طلب قر�س التمويل العقاري، يخ�سع قر�س طلب التمويل العقاري   
�ملقدم من قبلك، باالإ�سافة �إلى �أحكام و�سروط �لقر�ض �الأخرى، �إلى �أحكام و�سروط �لبند )1-17( اإلى البند )23-1( 

من هذا الق�سم )ب(.

ماهو احل�ضاب املرتبط بخيار التوفري العقاري؟  18-1
العقاري  التمويل  اأن يكون لديك ح�ساب جاري معرف يف منوذج طلب قر�س  اأو  العقاري منك فتح  التوفري  يتطلب خيار   
املقدم من قبلك على اأنه ح�ساب مرتبط بقر�س التمويل العقاري ويطلق عليه يف ما يلي "احل�ساب املرتبط بخيار التوفري 

العقاري".

ماهو الفرق بني احل�ضاب اجلاري واحل�ضاب املرتبط بخيار التوفري العقاري؟  19-1

�ي�سًا  �لعقاري  �لتوفري  بخيار  �ملرتبط  �حل�ساب  على  �جلاري  �حل�ساب  على  �ملنطبقة  و�ل�سروط  �الأحكام  جميع  تطبق   
باإ�ستثناء اإ�ستحقاق واإ�سافة واإحت�ساب الفائدة على احل�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري بالطريقة املذكورة اأدناه.

حت�ستب الفائدة على احل�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري مبعدل الفائدة املحدد يف خطاب املوافقة ال�سادر بخ�سو�س   
قر�س التمويل العقاري املرتبط باحل�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري. ويجوز للبنك زيادة اأو تخفي�س معدل الفائدة 

على احل�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري من وقت اإلى اآخر )ح�سب تقديره املطلق(.

�إحت�ساب �لفائدة على �حل�ساب  �أحكام و�سروط قر�ض �لتمويل �لعقاري، اليتم  باإلتز�ماتك مبوجب  يف حالة عدم وفائك   
املرتبط بخيار التوفري العقاري ونتيجة لذلك، تتوقف دفعات �سداد قر�س التمويل العقاري بالطريقة املذكورة يف البند 

)1-20( من الق�سم )ب( هذا. 

مامل يكن الر�سيد اخلتامي اليومي للح�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري متخطيًا حلد مزايا خيار التوفري العقاري، يتم   
اإحت�ساب الفائدة يوميًا على الر�سيد اخلتامي اليومي للح�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري. واإذا كان الر�سيد اخلتامي 
اليومي للح�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري متخطيًا حلد مزايا خيار التوفري العقاري، يتم اإحت�ساب الفائدة فقط على 

مبلغ ي�ساوي حد مزايا خيار التوفري العقاري.

يتم اإ�ستخدام الفائدة املحت�سبة )اإن وجدت( على الر�سيد اخلتامي اليومي للح�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري ، بكل   
اإلى  اإ�سافتها  العقاري بداًل من  التمويل  االأ�سلي لقر�س  املبلغ  البنك لتخفي�س  بوا�سطة  تلقائيًا  للقر�س،  اإ�ستحقاق  تاريخ 

احل�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري. 

كيف يتم اإ�شتخدام الفائدة املحت�شبة على ح�شاب التوفري العقاري؟  20-1

يتم اإ�ستخدام الفائدة املحت�سبة على احل�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري ) اإن وجدت( ك�سداد مبكر بالتاريخ التايل   
الإ�ستحقاق القر�س بغر�س تخفي�س املبلغ االأ�سلي.

تكون اأي مبالغ �سداد مبكر باالإ�سافة اإلى ق�سط ال�سداد ال�سهري امل�ستحق بتاريخ اإ�ستحقاق �سداد القر�س.   

يتم اإ�ستخدام مبالغ ال�سداد املبكر بوا�سطة البنك لتخفي�س املبلغ االأ�سلي لقر�س التمويل العقاري.   

يقوم البنك باإبالغك باالأثر النا�سئ عن ذلك ال�سداد املبكر على املبلغ االأ�سلي من خالل ك�سف احل�ساب وعرب "خدماتي   
االإلكرتونية".

هل ميكنك ال�ضحب والإيداع يف احل�ضاب املرتبط بخيار التوفري العقاري؟  21-1

ميكنك اإ�ستخدام احل�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري بنف�س الطريقة التي ت�ستخدم فيها احل�ساب اجلاري مبا يف ذلك   
عمليات ال�سحب واالإيداع.

هل هناك حد اأدنى للر�ضيد مطلوب للح�ضاب املرتبط بخيار التوفري العقاري؟  22-1
يكون احلد االأدنى للر�سيد )اإن اإنطبق( املطلوب للح�ساب املرتبط بخيار التوفري العقاري، هو نف�س احلد االأدنى املنطبق   

على احل�ساب اجلاري كما هو حمدد يف جدول الر�سوم واالأجور.

هل ميكنك الأحتفاظ باأكرث من ح�ضاب واحد مرتبط بخيار التوفري العقاري مربوطًا بقر�ص التمويل   23-1
العقاري اأو الأحتفاظ بح�ضاب واحد مرتبط بخيار التوفري العقاري مربوطًا باأكرث من ح�ضاب قر�ص 

التمويل العقاري واحد ؟
ال، ميكنك فقط االأحتفاظ بح�ساب واحد مرتبط بخيار التوفري العقاري مربوطًا بح�ساب قر�س التمويل العقاري وح�ساب   

قر�س التمويل العقاري واحد مربوطًا بح�ساب مرتبط بخيار التوفري العقاري.

الق�ضم )جـ(: ت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري

تنطبق اأحكام الق�سم )جـ( على اأي ت�سهيالت �سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري على ويجب اأن تقراء مع الق�سم )اأ(   
و�الأجز�ء �الأخرى �ملنطبقة من �أحكام و�سروط �خلدمات �مل�سرفية لالأفر�د.

ت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري  -1

ماهي ت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري؟  1-1
ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري هي عبارة عن ت�سهيالت ائتمانية مينحها البنك لك ب�سمان ال�سمان   

املقدم على العقار ميكن اإ�ستخدامها الأي اأغرا�س بخالف امل�ساربات.

هل ميكن تخفي�ص ت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري وماهو املبلغ املطلوب دفعه؟  2-1

مبلغ  ي�ساوي  القر�س مببلغ  اإ�سعار  املعتمد يف  رهن عقاري  ب�سمان  املك�سوف  على  ال�سحب  ت�سهيالت  مبلغ  يقل  اأن  ميكن   
االإنخفا�س بخط الت�سهيالت االئتمانية �سنويًا بذلك التاريخ الذي مت منح ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن 

عقاري فيه.

اإنتهاء كل �سنه بعد منحك ت�سهيالت  تاريخ  اأو قبل  بتاريخ  الت�سهيالت االئتمانية  االإنخفا�س بخط  يجب عليك دفع مبلغ   
ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري من قبل البنك.

يجب دفع جميع املبالغ املرت�سدة بالكامل من ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري بالتاريخ التي ت�سبح   
م�ستحقتًا فيه. 
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1.3 what do you need to provide to adCB to receive the mortgage overdraft 
Facility amount?

 In addition to the requirements set out in Clause  3.1 of Section A, you must 
also provide ADCB with:
(a) your acceptance in a form acceptable to ADCB of the Mortgage 

Overdraft Facility;
(b) an undated security cheque equal to the Mortgage Overdraft Facility 

Amount duly signed by you and drawn in favour of ADCB;
(c) if applicable, an assignment in favour of ADCB of a life insurance policy 

taken out in your name covering at least the Mortgage Overdraft Facility 
amount;  

(d) if applicable, an assignment in favour of ADCB of the insurance policies 
relating to the Property including the fire and casualty insurance of the 
Property covering at least the Mortgage Overdraft Facility amount;

(e) if applicable, an assignment in favour of ADCB of any and all future 
rentals arising from the Property;

(f) if applicable, original of the SPA;
(g) if permissible, an original of any document evidencing the creation, 

registration and perfection of a Mortgage in favour of ADCB;
(h) if applicable, an agreement in a form acceptable to ADCB assigning the 

SPA to ADCB;
(i) if applicable, originals of all invoice receipts for payments made to the 

Developer and/or Seller;
(j) if applicable, an original notarised power of attorney in favour of ADCB 

and in a form acceptable to the courts in the UAE and to ADCB;
(k) one undated cheque in favour of ADCB to cover creation, registration and 

perfection charges in relation to the Mortgage in favour of ADCB; and/or
(l) evidence to ADCB’s satisfaction that you have clear and good 

marketable title to the Property.

1.4 what are your responsibilities in relation to the mortgage overdraft 
Facility?

 You represent and warrant to ADCB on the date on which the Mortgage 
Overdraft Facility Terms apply, on the date on which the Mortgage Overdraft 
Facility is provided to you and on each day during the term of a Mortgage 
Overdraft Facility, that:
(a) no representation of any kind has been made by ADCB regarding the 

Property; 
(b) no Security (except for any Security that you are required to grant to 

ADCB) exists over your title to the Property, the SPA, or any related 
insurance policy or rental income (as the case may be);

(c) no default has occurred under the SPA; 
(d) no restrictive covenant, easement or right of way exists over the 

Property; and 
(e) you have clear and good marketable and registered title to the Property 

including (as the case may be) through freehold, leasehold, usufruct or 
musataha or such other ownership right recognised under Applicable 
Law.

 For the duration of the Mortgage Overdraft Facility, you irrevocably and 
unconditionally undertake and agree to:
(f) comply with  the Loan Terms and observe and perform your obligations 

under the  SPA;
(g) use the Mortgage Overdraft Facility solely for the purpose stated in 

Clause  1.1  of Section C;
(h) promptly notify ADCB of the occurrence of any event of default under the 

SPA or Termination Event or any adverse claim or interest in the Property 
including any proposed alterations or modifications under the SPA;

(i) enforce your rights under the SPA;
(j) keep the Property and any fixtures and fittings and external areas in 

good repair and condition and not neglect the Property or do anything 
to reduce its value;

(k) insure and maintain the insurance on the Property at all times, at your 
cost and expense, against all risks as are customarily insured against by 
owners of similar properties (including without limitation against fire 
and casualty) and on terms and from insurance companies and through 
insurance brokers acceptable to ADCB, and to procure that ADCB will 
be noted as loss payee on such insurance policies;

(l) ensure that the insurance policies referred to in  (K) (K) above will provide 
that they cannot be cancelled, varied, amended or permitted to lapse 
without the insurers having given 30 days’ prior written notice to ADCB;

(m) comply with all Applicable Laws relating to the Property, including 
without limitation, any and all rules issued by the Developer or any 
owners’ association that are binding on the Property and all contracts, 
deeds and other documents binding on the Property;

(n) pay any and all charges, fees, levies, assessments and taxes due in 
relation to the Property in a timely manner;

(o) permit or procure that ADCB or its authorised representatives are 
permitted to inspect the Property;

(p) promptly notify ADCB of any order, claim, notice or other matter served 
on you by any third party that will or is likely to affect the Property or 
your title or occupancy thereof;

(q) register the Mortgage over the Property in favour of ADCB at your cost 
and expense as soon as practically possible; and/or

(r) not, without ADCB’s prior written consent:
(1) transfer, sell, assign, or grant or register any interest in the Property 

or any part of it to any third party, including the creation of any 
sale and lease-back arrangement;

(2) grant any Security (except for any Security that you are required to 
grant to ADCB) on the Property or any part of it;

(3) grant any easement, right of way or restrictive covenant affecting 
the Property or any part of it;

(4) lease all or part of the Property; 
(5) make material alterations to the Property or any part of it;
(6) change the use or status of the Property or any part of it; 
(7) carry on any trade or business at the Property;

ماهي امل�ضتندات املطلوب تقدميها اإلى البنك للح�ضول على ت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن   3-1
عقاري؟

باالإ�سافة اإلى املتطلبات املذكورة فيه البند )3-1( من الق�سم )اأ( يجب عليك موفاة البنك مبا يلي:  

قبولك ب�سيغة مقبولة للبنك لت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري، و/اأو )اأ( 

�سيك �سمان غري موؤرخ مببلغ ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري موقع ح�سب االأ�سول بوا�سطتك  )ب( 
ل�سالح البنك، و/اأو

اإن اإنطبق، تنازل ل�سالح البنك عن بولي�سة تاأمني منفذة من قبلك تغطي مبلغ ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف  )جـ( 
ب�سمان رهن عقاري على االأقل، و/اأو

واحلوادث  احلريق  �سد  التاأمني  فيها  مبا  بالعقار  املتعلقة  التاأمني  بوال�س  عن  البنك  ل�سالح  تنازل  اإنطبق،  اإن  )د( 
بالعقار تغطي مبلغ ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري على االأقل، و/اأو

اإن اإنطبق، تنازل ل�سالح البنك عن اأي من وكافة مبالغ االإيجارات امل�ستقبلية الناجتة عن العقار، و/اأو )هـ( 

اإن اإنطبق، عقد البيع وال�سراء االأ�سلي، و/اأو )و( 
اإن كان م�سموحًا، اأ�سل اأي م�ستند يثبت اإن�ساء وت�سجيل واإ�ستيفاء اإجراءات الرهن ل�سالح البنك، و/اأو )ز( 

اإن اإنطبق، عقٍد ب�سيغة مقبولة للبنك لتنازل عن عقد البيع وال�سراء اإلى البنك، و/اأو )ح( 

�إن �إنطبق، �أ�سول كافة �إي�ساالت دفع �لفو�تري �إلى �ملطور و/�أو �لبائع، و/�أو  )ط( 

اإن اإنطبق، �سند توكيل اأ�سلي م�سدق ح�سب االأ�سول من الكاتب العدل ل�سالح البنك ب�سيغة مقبولة ملحاكم دولة  )ي( 
االإمارات العربية املتحدة والبنك، و/اأو

�سيك غري موؤرخ ل�سالح البنك يغطي ر�سوم اإن�ساء وت�سجيل واإ�ستيفاء االإجراءات املتعلقة بالرهن ل�سالح البنك،  )ك( 
و/اأو

اإثبات يحوز على ر �ساء وموافقة البنك حليازتك مللكية جيدة وقابلة للت�سويق للعقار. )ل( 

ماهي م�ضوؤولياتك يف مايتعلق بت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري؟  4-1

وبتاريخ  ب�سمان رهن عقاري  �ملك�سوف  �ل�سحب على  ت�سهيالت  و�سروط  �أحكام  �إنطباق  بتاريخ  للبنك  وت�سمن  تفيد  �أنك   
منحك ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري وبكل يوم اثناء مدة ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان 

رهن عقاري، ما يلي:

عدم تقدمي اأي اإفادة اأو تعهد من اأي نوع كان بوا�سطة البنك بخ�سو�س العقار، و  )اأ( 

عدم وجود اأي �سمان )باإ�ستثناء اأي �سمان تكون مطالبًا مبنحه للبنك( على ملكيتك للعقار اأو عقد البيع وال�سراء  )ب( 
اأو اأي بولي�سة تاأمني ذات �سلة اأو دخل من االإيجار )ح�سبما تكون احلالة(، و

عدم وجود اأي اإخالل مبوجب عقد البيع وال�سراء، و )جـ( 
عدم وجود اأي تعهدات اأو حقوق اإرتفاق اأو حقوق طريق تفر�س اأي قيود اأو اإعاقات على العقار، و )د( 

تكون  ال احل�سر )ح�سبما  املثال  �سبيل  على  ذلك  للعقار مبا يف  وم�سجلة  للت�سويق  وقابلة  ملكية جيدة  لديك  اأن  )هـ( 
احلالة( من خالل التملك احلر اأو التملك باالإيجار اأو حق االإنتفاع اأو امل�ساطحه اأو اأي حقوق ملكية اأخرى معرتف 

بها مبوجب القانون املطبق

�أنك تتعهد وتو�فق ب�سفة نهائية الرجعة عنها ودون �أي قيد �أو �سرط، طو�ل مدة ت�سهيالت �ل�سحب على �ملك�سوف ب�سمان   
رهن عقاري على ما يلي:

باأحكام و�سروط �لقر�ض و�لوفاء باإلتز�ماتك بوجب عقد �لبيع و�ل�سر�ء، و/�أو )و( 

اإ�ستخدام ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري فقط للغر�س املذكور يف البند )1-1( من الق�سم  )ز( 
)جـ(، و/اأو

اإبالغ البنك باأ�سرع وقت ممكن عند حدوث حالة اإخالل مبوجب عقد البيع وال�سراء اأو حالة اإنهاء اأو اأي مطالبة اأو  )ح( 
م�سلحة توؤثر �سلبًا على العقار مبا يف ذلك اأي تغريات اأو تعديالت مقرتحة مبوجب عقد البيع وال�سراء، و/اأو

�إنفاذ حقوقها مبوجب عقد �لبيع و�ل�سر�ء، و/�أو )ط( 
اأو  اأو مثبتات وجتهيزات ومناطق خارجية يف حالة جيدة من االإ�سالح وعدم اهمال العقار  احلفاظ على العقار  )ي( 

القيام باأي �سئ لتقليل من قيمته، و/اأو 

التاأمني على العقار واإدامة التاأمني على العقار يف جميع االأوقات، على نفقتك وح�سابك اخلا�س، �سد كافة املخاطر  )ك( 
التي يتم التاأمني �سدها عادًة بوا�سطة مالك العقارات املماثلة )مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال ح�سر�سد احلرق 
و�حلو�دث( وطبقًا الأحكام و�سروط ومن خالل �سركات تاأمني وو�سطاء تاأمني مقبولني لدى �لبنك و�لتاأكد من ذكر 

البنك كمدفوع له اخل�سائر يف تلك البوال�س، و/اأو

التاأكد من عدم اإمكانية اإلغاء اأو تغيري اأو تعديل اأو اإنتهاء بوال�س التاأمني امل�سار اإليها يف الفقرة )ك( اأعاله دون  )ل( 
توجية �سركة التاأمني الإ�سعار خطيًا م�سبق اإلى البنك قبل 30 يومًا على االأقل، و/اأو

القواعد  وكافة  من  اأي  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على  ذلك  يف  مبا  بالعقار،  ال�سلة  ذات  املطبقة  القوانني  بكافة  )م( 
ال�سادرة عن املطور اأو اأي جمعية مالك تكون ملزمة للعقار وكافة العقود وال�سندات والوثائق وامل�ستندات االأخرى 

امللزمة للعقار، و/اأو

دفع كافة واأي من الر�سوم واالأجور واالأتعاب واملفرو�سات والتقديرات وال�سرائب وامل�ستحقة يف ما يتعلق بالعقار  )ن( 
يف املواعيد املحددة لها، و/اأو

ال�سماح للبنك اأو ممثليه املفو�سني مبعاينة العقار اأو التاأكد من اأن البنك اأو ممثليه املفو�سني م�سموح لهم مبعاينة  )�س( 
العقار، و/اأو

اإبالغ البنك باأ�سرع وقت ممكن باأي اأمر اأو مطالبة اأو اإ�سعار اأو �سئ اآخر يتم اإبالغك به بوا�سطة اأي طرف ثالث  )ع( 
يكون من �ساأنه اأو من املرجح اأن يكون من �ساأنه التاأثري على العقار اأو ملكيتك اإو �سغلك للعقار، و/اأو

ت�سجيل الرهن على العقار ل�سالح البنك على نفقتك وتكلفتك اخلا�سة باأ�سرع وقت ممكن، و/اأو )ف(  

دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من البنك، عدم: )�س(  
حتويل اأو بيع اأو التنازل عن اأو منح اأو ت�سجيل اأو هبة اأي م�سلحة يف العقار اأو اأي جزء من العقار اإلى اأي    )1(

طرف ثالث مبا يف ذلك الدخول يف اأي ترتيبات بيع اأو اإعادة تاأجري، و/اأو

منح اأي �سمان )باإ�ستثناء اأي �سمان تكون مطالبًا بتقدميه اإلى البنك( على العقار اأو اأي جزء من العقار،    )2(
و/اأو 

منح اأي حقوق اإرتفاق اأو حقوق طريق اأو تعهدات مقيدة اأو معيقة توؤثر على العقار اأو اأي جزء من العقار،    )3(
و/اأو

تاأجري العقار بالكامل اأو اأي جزٍء منه، و/اأو   )4(
اإدخال اأي تغيريات جوهرية على العقار اأو اأي جزء من العقار، و/اأو   )5(

تغيري اإ�ستخدام اأو و�سعية العقار اأو اأي جزء من العقار، و/اأو   )6(
ممار�سة �أي ن�ساط جتاري �أو �أعمال يف �لعقار، و/�أو   )7(
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(8) grant any rights in the Property which may affect the value of the 
Property or ADCB’s rights under the Mortgage Overdraft Facility 
Terms;

(9) revoke, rescind or contest the validity of the power of attorney 
referred to in Clause  1.3(J) of Section C;

(10) make any amendment or alteration to or terminate the SPA; 
(11) enter into any negotiations with any governmental authority for 

or consent to the compulsory acquisition of all or part of the 
Property; and/or

(12) exceed the limit of your Mortgage Overdraft Facility.

1.5 what happens if the property is sold before you repay the mortgage 
Overdraft Facility?

 If the Property is sold before the Mortgage Overdraft Facility is fully repaid to 
ADCB, all outstanding amounts owed by you under the Mortgage Overdraft 
Facility will become immediately due and payable and you must immediately 
pay such amounts to ADCB.

1.6 Can ADCB terminate the Mortgage Overdraft Facility or alter its limit?
 In addition to the other Termination Events, ADCB may also in its sole 

discretion terminate or vary the limit of the Mortgage Overdraft Facility if:
(a) you fail to perform or observe any covenant or undertaking under the 

Mortgage Overdraft Facility Terms or the General Loan Terms; 
(b) you fail to pay when due, whether at stated due date, maturity, 

acceleration or otherwise, the Drop Line Amount, any interest or any 
other amount payable under the Mortgage Overdraft Facility; 

(c) the Mortgage and/or any other Security granted under the Mortgage 
Overdraft Facility Terms for any reason ceases to be in full force and 
effect;

(d) the Mortgage Overdraft Facility Terms, for any reason other than 
termination or expiration in accordance with their terms, cease to be in 
full force and effect;

(e) there is a material adverse change in the value, condition or permitted 
use of the Property or any event occurs which ADCB determines, in 
its sole discretion, may adversely affect ADCB’s interests under the 
Mortgage Overdraft Facility Terms, the General Loan Terms or the 
Mortgage;

(f) you default under the SPA, the Mortgage or any other agreement 
providing Security to ADCB against your obligations under the Mortgage 
Overdraft Facility Terms or the General Loan Terms; 

(g) there is a sale, lease, condemnation, expropriation, seizure or other 
disposition of all or any part of the Property without ADCB’s prior 
consent; 

(h) there is any breach of any of your obligations in relation to any Security 
that you have provided;

(i) you sell, lease or otherwise transfer the Property to a third party without 
ADCB’s prior consent;

(j) a judgment or order for sale or attachment of all or any part of the 
Property is entered by a court or other relevant authority other than in 
favour of ADCB; 

(k) you fail to comply with your insurance obligations under Clause  1.4  of 
Section C and/or any other payment obligations; and/or 

(l) the Seller defaults under the SPA or any related agreement or any 
agreement with ADCB with respect to the Property.

 Without prejudice to ADCB’s rights to terminate the Mortgage Overdraft 
Facility referred to above, ADCB may in its sole discretion alternatively choose 
to reduce the limit of your Mortgage Overdraft Facility by such amount as it 
considers appropriate. 

 If any of the events referred to in this Clause  1.6  of Section C should occur, 
ADCB will give you notice demanding that you cure any such default within 
three days, failing which, ADCB may, without further notice to, approval from, 
or action by you, terminate the Mortgage Overdraft Facility or vary its limit.

1.7 what happens if adCB terminates the mortgage overdraft Facility?
 If ADCB terminates a Mortgage Overdraft Facility, in addition to and without 

prejudice or limitation to ADCB’s rights under Clause  13  of Section A, or any 
other rights under Applicable Laws or otherwise, ADCB will have the right on 
termination to:
(a) enter and/or take possession of the Property and make any repairs or 

improvements to the Property;
(b) remove, store, sell or otherwise dispose of any furniture, effects, 

chattels or other items at the Property;
(c) enter into a lease or other agreement with regard to the Property and 

renew, cancel, negotiate, vary or amend the terms of any lease relating 
to the Property;

(d) sell or otherwise dispose of the Property on such terms as ADCB deems 
fit; and/or

(e) effect an assignment and transfer of the SPA to ADCB or any nominee 
designated by ADCB and cause the title to the Property to be transferred.

 Notwithstanding ADCB’s exercise of its rights under this Clause  1.7 of Section 
C, your obligation to continue to pay interest on the Mortgage Overdraft 
Facility amount until it is fully repaid will continue to apply before and after 
any judgment by any relevant court. 

gLOSSARY

 The following terms have the meanings given to them below. 

ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC and any of its branches, 
successors and assignees;

منح �أي حقوق يف �لعقار قد توؤثر قيمة �لعقار �أو حقوق �لبنك مبوجب �أحكام و�سروط ت�سهيالت �ل�سحب    )8(
على املك�سوف ب�سمان الرهن العقاري، و/اأو  

ف�سخ اأو الرجوع يف اأو االأعرتا�س على �سالحية �سند التوكيل امل�سار اإليه يف البند )1-3( )ي( من الق�سم    )9(
)جـ(، و/اأو

اإدخال اأي تعديالت اأو تغيريات على عقد البيع وال�سراء اأو اإنهاء عقد البيع وال�سراء، و/اأو   )10(
الدخول يف اأي مفاو�سات مع اأي �سلطة حكومية للح�سول اأو املوافقة على االإ�ستحواذ االإلزامي للعقار كليًا    )11(

اأو جزئيًا، و/اأو

تخطي حد ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري.   )12(

ما الذي يحدث يف حالة بيع العقار قبل �ضدادك لت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف ب�ضمان رهن عقاري؟  5-1

  يف حالة بيع العقار قبل ت�سديدك ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري بالكامل اإلى البنك، ت�سبح جميع 
املبالغ املرت�سدة وامل�ستحقة الدفع من قبلك اإلى البنك م�ستحقة وحالة الدفع فورًا ويجب عليك دفع كافة تلك املبالغ فورًا 

اإلى البنك.

هل ميكن للبنك اإنهاء ت�شهيلت ال�شحب على املك�شوف ب�شمان رهن عقاري اأو تغيري حد هذه الت�شهيلت؟  6-1
باالإ�سافة اإلى حاالت االإنهاء االأخرى، يجوز للبنك اأي�سًا ح�سب تقديره املطلق اإنهاء اأو تغيري حد ت�سهيالت ال�سحب على   

املك�سوف ب�سمان رهن عقاري يف احلاالت التالية:
�إخفاقك يف �لوفاء �أو �الإلتز�م باأي من �لتعهد�ت �أو �الإفاد�ت �ملن�سو�ض عليها يف �أحكام و�سروط ت�سهيالت �ل�سحب  )�أ( 

على �ملك�سوف ب�سمان رهن عقاري �أو يف �الأحكام و�ل�سروط �لعامة للقرو�ض، و/�أو
اإخفاقك يف دفع، يف موعد االإ�ستحقاق، �سواء تاريخ االإ�ستحقاق املن�سو�س علية اأو تاريخ الدفع املعجل اأو خالفه،  )ب( 
ال�سحب على  ت�سهيالت  الدفع مبوجب  اآخر م�ستحق  مبلغ  اأي  اأو  فائدة  اأي  الت�سهيالت،  االإنخفا�س يف خط  مبلغ 

املك�سوف ب�سمان رهن عقاري، و/اأو
توقف الرهن العقاري و/اأو اأي �سمان اآخر ممنوح مبوجب ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري  )جـ( 

عن ال�سريان وال�سالحية والقابلية لالإنفاذ بالكامل الأي �سبب كان، و/اأو

توقف �أحكام و�سروط ت�سهيالت �ل�سحب على �ملك�سوف ب�سمان رهن عقاري، الأي �سبب بخالف �الإنهاء �أو �الإنتهاء  )د( 
طبقًا الأحكامها عن ال�سريان وال�سالحية والقابلية لالإنفاذ بالكامل، و/اأو

اأي واقعة، يقرر  اأو حدوث  للعقار  االإ�ستخام امل�سموح به  اأو  العقار  اأو و�سعية  تاأثري جوهري �سلبي يف قيمة  وجود  )هـ( 
�لبنك ح�سب تقديره �ملطلق، �أنها قد توؤثر �سلبًا على م�سالح �لبنك مبوجب �أحكام و�سروط ت�سهيالت �ل�سحب على 

�ملك�سوف ب�سمان رهن عقاري �أو �الأحكام و�ل�سروط �لعامة للقرو�ض �أو �لرهن �لعقاري، و/�أو

باإلتزاماتك طبقًا  بوفائك  للبنك  يوفر �سمان  اآخر  اإتفاق  اأي  اأو  العقاري  الرهن  اأو  وال�سراء  البيع  بعقد  اإخاللك  )و( 
الأحكام و�سروط ت�سهيالت �ل�سحب على �ملك�سوف ب�سمان رهن عقاري �أو �الحكام و�ل�سروط �لعامة للقرو�ض، و/�أو 

وجود اأي بيع اأو تاأجري اأو اإ�ستيالء اأو م�سادرة اأو اأي نزع ملكية اآخر للعقار بالكامل اأو اأي جزء منه دون موافقة  )ز( 
م�سبقة من البنك، و/اأو

وجود �أي خمالفة الإلتز�ماتك �ملتعلقة يف �أي �سمان مقدم من قبلك، و/�أو )ح( 

قيامك ببيع �أو تاأجري �أو نقل باأي طريقة �أخرى ملكية �لعقار الأي طرف ثالث دون مو�فقة م�سبقة من �لبنك، و/�أو )ط( 

�سدور اأي حكم اأو قرار يق�سي ببيع اأو احلجز على كامل العقار اأو اأي جزء من العقار بوا�سطة اأي حمكمة اأو �سلطة  )ي( 
خمت�سة �أخرى لغري �ساحلك، و /�أو 

اإخفاقك يف الوفاء باإلتزاماتك بالتاأمني مبوجب البند )1-4( من الق�سم )جـ( و/اأو اأي اإلتزامات اأخرى بالدفع،  )ك( 
و/اأو

اإخالل البائع مبوجب عقد البيع وال�سراء اأو اأي اإتفاقية اأخرى ذات �سلة اأو اأي اإتفاق مع البنك بخ�سو�س العقار. )ل( 

دون االإخالل بحق البنك يف اإنهاء ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري امل�سار اإليها اأعاله، يجوز للبنك   
ح�سب تقديره املطلق، عو�سًا عن ذلك اإختيار تخفي�س حد ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري املمنوحة 

اإليك بذلك املبلغ الذي يعتربه منا�سبًا.

يف حالة حدوث اأي من الواقائع امل�سار اإليها يف البند )1-6( هذا من الق�سم )جـ(، يوجه البنك اإليك اإ�سعار يطلب فيه   
منك تقومي اأي من حاالت االإخالل تلك خالل ثالثة اأيام. ويف حالة اإخفاقك تقومي احلالة املعنية خالل هذه املدة، يجوز 
للبنك دون احلاجة اإلى اأي اإ�سعار اآخر اأو موافقة اأو ت�سرف من جانبك، اإنهاء ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان 

رهن عقاري اأو تغيري حد تلك الت�سهيالت.

ماذا يحدث يف حالة اإنهاء البنك لت�ضهيالت ال�ضحب على املك�ضوف؟  7-1
اإذا قام البنك باإنهاء ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري، يحق للبنك عند ذلك االإنهاء، باالإ�سافة اإلى   
ودون تقييد اأو االإخالل بحقوق البنك مبوجب البند )13( من الق�سم )اأ( اأو اأي حقوق اأخرى مرتتبًة له مبوجب القانون 

املطبق اأوخالفه، القيام مبا يلي:

الدخول اإلى و/اأو حيازة العقار وعمل اأي اإ�سالحات اأو اإدخال اأي حت�سينات على العقار، و/اأو )اأ( 

اإزالة اأو تخزين اأو بيع اأو الت�سرف باأي طريقة اأخرى يف اأي اأثاث اأو متعلقات اأو مثبتات اأو اأ�سياء اأخرى يف العقار،  )ب( 
و/اأو

الدخول يف اأي عقد اإيجار اأو اأي اإتفاقية اأخرى بخ�سو�س العقار وجتديد اأو اإلغاء اأو مفاو�سة اأو تغيري اأو تعديل  )جـ( 
�أحكام و�سروط �أي عقد �إيجار يتعلق بالعقار، و/�أو

بيع �أو �لت�سرف باأي طريقة �أخرى يف �لعقار طبقًا الأحكام و�سروط يعتربها �لبنك منا�سبة، و/�أو )د( 

التنازل عن اأو حتويل عقد البيع وال�سراء اإلى البنك اأو اأي �سخ�س ي�سميه البنك واالإيعاز بنقل ملكية العقار اإليه. )هـ( 

بالرغم من ممار�سة البنك حلقوقه مبوجب البند )1-7( هذا من الق�سم )جـ(، تظل ملزمًا باالإ�ستمرار يف دفع فائدة على   
مبلغ ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف ب�سمان رهن عقاري قبل وبعد اأي حكم ي�سدر عن اأي حمكمة معنية.

قائمة امل�ضطلحات

يكون للتعابري الواردة بخط اأ�سود داكن )كم�سطلح »مرا�سالت البنك«( املعاين املحددة لها اأدناه.  

يعني بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع. واأي من فروعه، وخلفائه والمتنازل لهم؛البنك
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يعني �سوق اأبوظبي المالي العالمي؛�ضوق اأبوظبي المالي العالمي

تعني محاكم �ضوق اأبوظبي العالمي )حالما يتم اإن�ساوؤها(؛محاكم �ضوق اأبوظبي العالمي

تعنى لجنة الدعاوي ال�سغيرة )اأو ما بحكمها( التابعة لمحاكم �سوق اأبوظبي العالمي )حالما يتم اإن�ساوؤها(لجنة �ضوق اأبوظبي العالمي
ك

عملة دولة االإمارات العربية المتحدةدرهم

والكيانات الكيانات التابعة فيه  والم�ساهمين  للبنك  والقاب�سة  الفرعية  ال�سركات  التعبير  هذا  ي�سمل 
التابعة  والفروع  وممثليه  وم�سوؤوليه  وموظفيه  اإدارته  مجل�س  واأع�ساء  له  والتابعة  الحليفة 
والمتنازل  معهم  المتعامل  الخدمات  ومزودي  المهنيين  والم�ست�سارين  و�سركائه  له 
والبنوك معهم  المتعاقد  الغير  من  والمقاولين  التاأمين  و�سركات  والوكالء  قبله  من   لهم 

والوكاالت  االئتماني  الت�سنيف  ووكاالت  البطاقة  برنامج  ومزودي  االأخرى  المالية  والموؤ�س�سات 
الم�سدرة للبيانات المالية ووكاالت تح�سيل الديون وخلفاء كل منهم ولكن با�ستثناء المزودين من الغير 

الذين يقدمون خدمات الغير؛

اإذا كنت عمياًل اعتباريًا:الإمارة المعنية )اأ( 
تاأ�س�ست  التي  االإمارة  يعني  التعبير  فاإن هذا  المتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  في  تاأ�س�ست   )1(

فيها؛
داخل  اأعمال  مقر  اأو  م�سجل  مكتب  ولديك  المتحدة  العربية  االإمارات  دولة  تاأ�س�ست خارج   )2(
اأو  التعبير يعني االإمارة الكائن فيها مكتبك الم�سجل  االإمارات العربية المتحدة، فاإن هذا 

مقر اأعمالك؛ اأو

تاأ�س�ست خارج دولة االإمارات العربية المتحدة ولي�س لديك مكتب م�سجل اأو مقر اأعمال داخل   )3(
االإمارات العربية المتحدة، فاإن هذا التعبير يعني اإمارة اأبوظبي؛

اإذا كنت �سخ�سًا طبيعيًا: )ب( 
ال�سادر فيها  االإمارة  يعني  التعبير  فاإن هذا  المتحدة،  العربية  االإمارات  من مواطني دولة   )1(

جواز �سفرك اأو بطاقة هويتك؛
من غير مواطني دولة االإمارات العربية المتحدة ولكنك مقيم فيها، فاإن هذا التعبير يعني   )2(

االإمارة التي �سدرت فيها تاأ�سيرة اإقامتك؛ اأو

من غير مواطني دولة االإمارات العربية المتحدة ولم تكن مقيمًا فيها، فاإن هذا التعبير يعني   )3(
اإمارة اأبوظبي؛

ُي�سدرها القوانين النافذة ولوائح  قوانين  اأي  الح�سر  ال  المثال  �سبيل  على  ذلك  في  )بما  قانون  اأي  التعبير  هذا  ي�سمل 
اأو  اأمر  اأو  ت�سريع  اأو  لئحة  اأو  البنك(  لها  يخ�سع  اأخرى  تنظيمية  �سلطة  اأي  اأو  المركزي  الم�ضرف 
نظام اأو حكم اأو مر�سوم اأو قانون طوعي اأو نظام عقوبات اأو قرار محكمة اأو اتفاق بين البنك واأي حكومة 
اأو هيئة تنظيمية اأو اأي اتفاق اأو معاهدة بين هيئات حكومية وتنظيمية )�سواء محلية اأو اأجنبية اأو دولية، 

في كل حالة(؛

طلب الراتب المتنازل عنه ا�ضتمارة  في  باإدراجه  قمت  لك  اآخر  دخل  واأي  خدمتك  نهاية  ومكافاأة  ال�سخ�سي  راتبك  يعني 
القر�ص الذي تقدمت به و/اأو اإ�شعار القر�ض؛

كتاب الموافقة المبدئي اأو النهائي المر�سل لك من البنك والذي يبين التفا�سيل االأ�سا�سية  الأي قر�ص واأي كتاب الموافقة
�أحكام و�سروط �إ�سافية تتعلق بذلك القر�ص )اأو ب�سرفه(؛

يعني اأي يوم تفتح فيه البنوك اأبوابها لمزاولة االأعمال في االإمارات العربية المتحدة؛يوم عمل

م�سرف االإمارات المركزي؛م�ضرف مركزي

في الر�ضوم )بما  االأخرى  والنفقات  والغرامات  والعموالت  والتكاليف  والم�ساريف  الر�سوم  التعبير  هذا  ي�سمل 
ذلك اأي ر�سوم بطاقة( المتر�سدة بذمتك ل�سالح البنك نظير خدمات البنك اأو مقابل امتثال البنك الأي 

التزامات تنظيمية، والتي يتم بيانها في جدول الر�سوم اأو يقررها البنك باأي وجه اآخر من وقت الآخر؛

ا�ست�ساري بناء مرخ�س ح�سب االأ�سول عين فيما يتعلق ببناء العقار؛ال�ضت�ضاري

مقاول البناء مرخ�س ح�سب االأ�سول لبناء العقار؛المقاول

يعني اأي �سخ�س ي�ستخدم اأي خدمة من خدمات البنك اأو ي�ستريها اأو ي�سترك بها؛العميل

حالة اإنهاء، فيما يتعلق باأي فائدة التق�ضير اأو في اأي  تعني الفائدة الم�ستحقة ال�سداد منك نتيجة تاأخرك في ال�سداد 
قر�ص، والمو�سحة بمزيد من التف�سيل في البند 7-3 من الفقرة )اأ( من الق�سم ال�ساد�س؛

ال�سعر الذي يتم فر�س فائدة التق�سير به فيما يتعلق باأي قر�س، والمبين في جدول الر�سوم والذي يجوز �ضعر فائدة التق�ضير
للبنك، ح�سب تقديره الخا�س، تعديله من وقت الآخر؛

مطور العقار؛المطور

 يعني مركز دبي المالي العالمي؛مركز دبي المالي العالمي

 تعني محاكم مركز دبي المالي العالمي؛محاكم مركز دبي

القر�ص( ح�ضاب المبالغ المدفوعة لنوع  )تبعًا  يكون  قد  والذي  فيه  قر�س  اأي  مبلغ  اإيداع  على  البنك  يوافق  الذي  الح�ساب  يعني 
ح�سابك اأو ح�ساب طرف اآخر من الغير )كالمطور مثاًل( وقد يكون مفتوحًا لدى البنك اأو بنك اآخر اأو 

موؤ�س�سة مالية اأخرى ح�سبما يقبله البنك؛

مبلغ النخفا�ص في خط 
الت�ضهيالت

يعني انخفا�س في مبلغ ت�سهيالت ال�سحب على المك�سوف ب�سمان رهن عقاري في نهاية كل �سنة من تاريخ 
اال�ستحقاق؛

�سعر الفائدة المعرو�س كما هو محدد من قبل البنك من وقت الآخر؛اإيبور

�سروط ال�شروط العامة للقرو�ض و�أي  �ل�ساد�ض  �لق�سم  )�أ( من  �لفقرة  في  و�لمبينة  القرو�ص  �ل�سارية على  �لعامة  �ل�سروط  تعني 
واأحكام اإ�سافية ت�سري عليها من وقت الآخر؛

حد منفعة الح�ضاب المرتبط 
بخيار التوفير العقاري

يعني المبلغ االأ�سلي المتبقي من القر�س العقاري الذي يطبق الح�ساب المرتبط بخيار التوفير العقاري؛

الح�ضاب المرتبط بخيار التوفير 
العقاري

لديه المعنى المحدد له والمبين في البند 1-18؛

لديه المعنى المحدد له والمبين في البند 1-17؛خيار التوفير العقاري

يعني التاريخ الذي ُيعلن عنه اأو ُيحّدده البنك من وقت الآخر وي�ستحق فيه �سداد دفعة الفائدة؛تاريخ �ضداد الفائدة

ب�سفة الم�ضوؤولية بالتكافل والت�ضامن تقدموا  قد  واحد  مقتر�س  من  اأكثر  يكون  عندما  قر�س  اأي  يخ�س  فيما  مقتر�س  بكل  يتعلق  فيما 
م�ستركة للح�سول على ذلك القر�ص، �سوف يكون االإلتزام على م�سوؤولية كل مقتر�س منفردًا، �سواء كان 

المقتر�س هو ذاك ال�سخ�س اأم ال؛

يعني ر�سوم ال�سداد المتاأخر التي يفر�سها البنك حال تخلفك عن �سداد اأي دفعة متر�سدة بذمتك للبنك ر�ضوم ال�ضداد المتاأخر
في تاريخ ا�ضتحقاق دفعها؛

ADgM the Abu Dhabi Global Market;

ADgM Courts the courts of the ADGM (once established);

ADgM SCT the small claims tribunal, or equivalent thereof, at the ADGM Courts 
(once established);

AED the lawful currency of the UAE;

affiliates ADCB’s subsidiaries, parents, shareholders, affiliates, associates, 
directors, employees, officers,  representatives, branches, 
partners, professional advisors, service providers, assignees, 
agents,  insurers, third party contractors, third party banks and 
financial institutions, the Card Scheme Providers, credit reference

agencies or reporting agencies, debt collection agencies and their 
respective successors, but excluding the third party providers of any 
Third Party Offering;

Applicable Emirate (a) if you are a Consumer Corporate Customer:
(1) incorporated in the UAE, the Emirate in which you are 

incorporated;
(2) incorporated outside the UAE and have a registered 

office or place of business in the UAE, the Emirate 
in which your registered office or principal place of 
business is located; or

(3) incorporated outside the UAE and have no registered 
office or place of business in the UAE, the Emirate of Abu 
Dhabi;

(b) if you are a natural person:
(1) who is a national of the UAE, the Emirate of issue of your 

passport or national ID card;
(2) who is not a national of the UAE and who is resident in 

the UAE, the Emirate of issue of your residency visa; or
(3) who is not a national of the UAE and who is not resident 

in the UAE, the Emirate of Abu Dhabi.

Applicable Laws any applicable law (including but not limited to any laws and 
regulations issued by the Central Bank or any other regulator of 
ADCB), Regulation, ordinance, rule, judgment, decree, voluntary 
code, directive, sanction regime, court order, agreement between 
ADCB and any government and regulatory authority, or agreement 
or treaty between government and regulatory authorities (in each 
case, whether local, foreign or international);

Assigned Salary your salary, end of service benefits and other income stated in your 
Loan Application and/or the Loan Advice;

Approval Letter an interim or final approval Letter from ADCB to you setting out the 
principal details of a Loan, and any additional terms and conditions 
relating to that Loan (or the disbursal thereof); 

Business Day any day on which banks in the UAE are open for business;

Central Bank the Central Bank of the UAE;

Charges the charges, fees, costs, commissions, penalties, and other expenses 
(including any Card Charges) payable by you to ADCB in relation to 
the ADCB Offerings, or in connection with ADCB’s compliance with 
any regulatory obligations as may be set out in the Schedule of Fees 
or otherwise prescribed by ADCB from time to time;

Consultant a duly licensed building consultant appointed in relation to the 
construction of a Property; 

Contractor a duly licensed construction contractor responsible for the 
construction of a Property;

Customer anyone who uses, participates in, purchases or subscribes to any 
ADCB Offering;

Default Interest interest payable by you for late payment, or a Termination Event, 
in relation to a Loan, as further described in Clause 7.3 Reference 
source not found. of Section A;

Default Interest Rate the rate at which Default Interest is charged in relation to a Loan, 
and which is set out in the Schedule of Fees and which is subject to 
change from time to time in ADCB’s sole discretion;

Developer the developer of a Property;

DIFC the Dubai International Financial Centre;

DIFC Courts the courts of the DIFC;

Disbursement 
Account

the account into which ADCB agrees to disburse the amount of a 
Loan which (depending on the type of Loan) may be your Account 
or that of a third party (for example, the Developer) and which may 
be held with ADCB or with a third party bank or financial institution 
acceptable to ADCB; 

Drop Line Amount the amount by which the Mortgage Overdraft Facility amount will 
decrease at the end of each year from the date it was made available 
by ADCB;

EIBOR Emirates Interbank Offered Rate as determined by ADCB from time 
to time;

general Loan Terms the common terms applicable to any Loan set out in Section A and 
any supplemental terms and conditions applicable thereto that may 
from time to time be in force;

home saver Benefit 
Limit

the outstanding principal amount of a Mortgage Loan which applies 
the Home Saver Option;

Home Saver Linked 
Accounts

has the meaning given to it in Clause 1.18 of Section B;

Home Saver Option has the meaning given to it in Clause 1.17 of Section B;

Interest Payment Date the date on which an interest payment is due as advised or agreed 
by ADCB from time to time;

Joint and Several 
Liability

in respect of each borrower relating to a Loan where such Loan 
has been jointly taken out by more than one borrower, all Liability 
will be the individual responsibility of each borrower, whether or not 
incurred by that person; 

Late Payment Fee a charge for late payment, which will be levied if you fail to pay any 
payment due to ADCB by its Payment Due Date;
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Liability whether arising in relation to you, to ADCB or to any third party) 
any loss, claim, demand, delay, obligation, expense, damage, cost, 
proceedings, penalties or charges or any other liability including 
legal costs, for any loss however caused (including any loss whether 
direct, indirect, consequential or incidental, even if advised of the 
possibility of such loss or damages) and irrespective of whether any 
claim is based on the loss of profit, business revenue, investment, 
goodwill, interruption of business or anticipated savings or loss of 
data;

Loan any Mortgage Loan taken out by you; 

Loan Advice the notification sent to you (via email or otherwise) by ADCB 
confirming the disbursal of a Loan and containing, among other 
things, details of the Principal Amount, interest rate, term, and terms 
of repayment;

Loan Application the Form that you use to apply for a Loan;

Loan Due Date the date on which each Loan instalment amount is due, according 
to the Loan Application and/or Loan Advice; 

Loan Interest Rate the interest rate payable by you in relation to a Loan as set out in 
the relevant Loan Advice or otherwise advised by ADCB, subject 
to variation by ADCB pursuant to Clause 7.2 Reference source not 
found. of Section A;

Loan Terms the General Loan Terms and the Specific Loan Terms together with 
any relevant Loan Application, Approval Letter, and related Loan 
Advice; 

LPO a letter of purchase order issued by ADCB to the seller listing the 
conditions to be met for payment of all or part of the purchase price 
of the Vehicle;

Margin in respect of an EIBOR-based Mortgage Loan, the margin 
component of the interest rate set out in the Approval Letter or the 
Loan Advice or in the Loan Application or any other Loan document 
or as advised by ADCB; 

Mortgage a first priority mortgage over a Property registered with the 
appropriate authority in the Emirate where the Property is situated;

Mortgage Loan the Loan referred to in Section B;

Mortgage Loan Terms the terms set out in Section B;

Mortgage Overdraft 
Facility

has the meaning given to it in Section C; 

Mortgage Overdraft 
Facility Terms

the terms set out in Section C;

Payment Deferral the ability to defer payment of any one of the usual monthly 
repayment instalments of a Loan;

Payment Due Date the date on which any payment from you to ADCB is due;

Prevailing Rate the applicable prevailing rate of interest specified by ADCB from 
time to time and which applies to a Loan or an Account (including 
for the avoidance of doubt a Credit Card Account) displayed on a 
notice board at a Branch, the Website or other places specified in 
the Loan Terms; 

Principal Amount in respect of a Loan or the outstanding balance in a Credit Card 
Account, the aggregate amount that remains outstanding, including 
any accrued and unpaid interest and/or Charges;

Property in the case of a Mortgage Loan:
(a) completed residential property;
(b) a residential property under construction; 
(c) any land granted to the borrower for the purpose of 

constructing a residential property; and/or
(d) any other real property that ADCB is willing to lend against; 
as acceptable to ADCB and as more particularly described in the 
Loan Application;

Regulations any sanctions programs, tax regulations or other regulations 
or recommendations including without limitation, embargoes, 
sanctions, and export controls against countries, states, entities, 
vessels or persons issued by the United Nations, OFAC or any other 
applicable body or jurisdiction (in each case, whether local, foreign 
or international);

Repayment Account (a) for a Personal Loan and a Salary Overdraft (or any other Loan 
for which a Salary Assignment Letter is required by ADCB), a 
current account which you maintain with ADCB; and 

(b) for any other Loan, a current account which you maintain with 
ADCB or any other bank or financial institution acceptable to 
ADCB;

in both cases for the purposes of repaying a Loan;

Salary Assignment 
Letter

the letter from your employer to ADCB, as further described in 
Clause 3.1 (a) of Section A;

Schedule of Fees any schedule of ADCB’s Charges and interest rates applicable from 
time to time and made available at any Branch upon request or on 
the Website, as may be amended from time to time;

SCT the “Small Claims Tribunal” at the DIFC Courts;

Security any collateral, pledge, lien, mortgage, charge, guarantee, 
assignment, undertaking or any other similar security;

Seller the seller of a Property under an SPA;

SPA the sale and purchase agreement in relation to a Property;

specific Loan terms the Mortgage Loan Terms and any supplementary terms and 
conditions that may from time to time be in force;  

Termination Event any event or circumstance described in the following Clauses 
and Sections: Clause 13.1 of Section A, Clause 1.15 of Section B or 
otherwise described as such in the Loan Terms or the Consumer 
Banking Terms and Conditions; 

uae the United Arab Emirates;

You or “you” the party applying for an ADCB Offering or the Customer, and “Your” 
will be construed accordingly.

اأو اللتزامات اأ�سرار  اأو  اأو م�ساريف  التزامات  اأو  تاأخيرات  اأو  اأو مطالبات  اأو دعاوى  اأي خ�سائر  التعبير  ي�سمل هذا 
تكاليف اأو اإجراءات اأو غرامات اأو ر�سوم اأو اأي التزامات اأخرى بما في ذلك الم�ساريف القانونية )�سواء 
اأيًا كان �سبب  اأو باأي طرف ثالث( عن اأي خ�سائر  اأو بالبنك  كانت تلك االلتزامات نا�سئة فيما يتعلق بك 
باحتمال  االإبالغ  تم  واإن  اأو عر�سية حتى  تبعية  اأو  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  خ�سائر  كانت  )�سواء  وقوعها 
اأو  االأرباح  خ�سارة  اإلى  ت�ستند  دعوى  اأي  كانت  اإذا  عما  النظر  وبغ�س  االأ�سرار(  اأو  الخ�سائر  تلك  وقوع 
اأو  المتوقعة  المدخرات  اأو خ�سارة  االأعمال  انقطاع  اأو  التجارية  ال�سمعة  اأو  اال�ستثمار  اأو  االأعمال  اإيرادات 

فقدان البيانات؛

ي�سمل هذا التعبير قر�ص عقاري الذي تم منحه اإليك؛القر�ص

يعني االإ�سعار الذي ير�سله لك البنك )�سواء بالبريد االإلكتروني اأو باأي طريقة اأخرى( ويوؤكد فيه �سرف اإ�شعار القر�ض
و�سروط  القر�ص  ومدة  الفائدة  و�سعر  المبلغ  اأ�ضل  تفا�سيل  اأخرى،  اأمور  �سمن  فيه،  وُيبّين  القر�ص 

ال�سداد؛

يعني ا�ضتمارة الطلب الذي تتقدم به للح�سول على قر�ص؛ا�ضتمارة القر�ص

يعني تاريخ ��ستحقاق �سد�د كل ق�سط من �أق�ساط القر�ص والمحدد في ا�شتمارة القر�ض و/اأو اإ�شعار تاريخ ا�ضتحقاق القر�ص
القر�ص؛

تعني الفائدة التي تترتب عليك فيما يتعلق باأي قر�ص والمحددة في اإ�شعار القر�ض المعني اأو التي ُيعلن الفائدة على القر�ص
عنها البنك باأي وجه اآخر والتي يجوز للبنك تغييرها وفقًا للبند 7-2 من الفقرة )اأ(؛

ال�شروط العامة للقرو�ض وال�شروط الخا�شة للقرو�ض وا�شتمارة القر�ض �شروط القر�ض ي�سمل هذا التعبير 
المعنية وكتاب الموافقة واإ�شعار القر�ض المعني؛ 

�أو طلب ال�ضراء ل�سد�د كامل  ��ستيفاوؤها  �لو�جب  �ل�سروط  �لبائع ويت�سمن  �إلى  البنك  الذي يوجهه  ال�سراء  يعني طلب 
جزء من �سعر �سراء ال�ضيارة؛

هام�س الهام�ص فان  اإيبور  المعرو�س  الفائدة  معدل  اأ�سا�س  على   المحت�سب  العقاري  التمويل  بقر�س  يتعلق  فيما 
الفائدة يكون ح�سب ما هو محدد في كتاب الموافقة اأو اإ�سعار القر�س اأو ح�سب موافقتك الواردة في طلب 

القر�س اأو اأي م�ستندات اأخرى متعلقه بالقر�س يحددها البنك؛

يعني رهن من الدرجة االأولى على عقار م�سجل لدى الهيئة المخت�سة في االإمارة حيث العقار موجود فيها؛رهن

يعني القر�س الم�سار اإليه في الفقرة )ب(؛قر�ص عقاري

يعني االأحكام الم�سار اإليها في الفقرة )ب(؛اأحكام القر�ص العقاري

ت�ضهيل ال�ضحب على مك�ضوف 
ب�ضمان رهن عقاري

لديه المعنى المحدد له والمبين في الفقرة )جـ(؛

اأحكام ت�ضهيل ال�ضحب على مك�ضوف 
ب�ضمان رهن عقاري

لديه المعنى المحدد له والمبين في الفقرة  )جـ(؛

تعني �إمكانية تاأجيل �سد�د �أي ق�سط من �الأق�ساط �ل�سهرية �العتيادية الأي قر�ص؛تاأجيل ال�ضداد

يعني التاريخ الذي ت�ستحق فيه اأي دفعة متر�سدة بذمتك ل�سالح البنك؛تاريخ ا�ضتحقاق الدفعة

�سعر الفائدة ال�سائد والمعمول به الذي يحدده البنك من وقت الآخر وي�سري على اأي قر�ص اأو ح�ضاب ال�ضعر ال�ضائد
)بما في ذلك، وتجنبًا لل�سك، ح�ضاب بطاقة الئتمان( ويتم ن�سره على لوحة اإعالنات في الفرع اأو 

على الموقع الإلكتروني اأو في اأي اأماكن اأخرى يتم تحديدها في هذه ال�شروط والأحكام؛ 

يعني هذا التعبير، فيما يتعلق باأي قر�س اأو الر�سيد غير المدفوع على ح�ضاب بطاقة الئتمان، اإجمالي اأ�ضل المبلغ
المبلغ الذي يظل متر�سدًا �ساماًل اأي فائدة م�ستحقة غير م�سددة و/اأو الر�ضوم؛

يعني هذا التعبير في حالة القر�ص العقاري:العقار
عقار �سكني مكتمل البناء؛ )اأ( 

عقار �سكني قيد االإن�ساء؛ )ب( 
اأر�س تم منحها للمقتر�س الإن�ساء عقار �سكني عليها؛ و/اأو )جـ( 

اأي ملكية عقارية اأخرى يرغب البنك في منح القر�ص مقابلها؛ )د( 

ح�سبما يقبله البنك ويتم بيانه بالتف�سيل في ا�ضتمارة القر�ص؛

ي�سمل هذا التعبير لوائح العقوبات اأو اللوائح ال�سريبية اأو اأي لوائح اأو تو�سيات اأخرى بما في ذلك، وبدون اللوائح
اأو  كيانات  اأو  بلدان  اأو  دول  اأي  على  المفرو�سة  الت�سدير  وقيود  والعقوبات    االقت�سادي  الحظر  ح�سر، 
اأخرى  اأي جهة  اأو  الأ�ضول  مكتب مراقبة  اأو  المتحدة  الأمم  وال�سادرة عن  اأ�سخا�س  اأو  موؤ�س�سات 

معنية اأو �سلطة ذات اخت�سا�س )�سواء محلية اأو اأجنبية اأو دولية، في كل حالة(؛

يطلب ح�ضاب ال�ضداد اآخر  قر�ص  اأي  )اأو  بالراتب  الم�ضمونة  والت�ضهيالت  ال�ضخ�ضي  للقر�ص  بالن�سبة  )اأ( 
الذي  الجاري  الح�ساب  يعني  التعبير  هذا  فاإن  لتقديمه(،  الراتب  عن  التنازل  كتاب  البنك 

تحتفظ به لدى البنك؛ و

بالن�سبة الأي قر�س اآخر، فاإن هذا التعبير يعني الح�ساب الجاري الذي تحتفظ به لدى البنك اأو اأي  )ب( 
بنك اآخر اأو موؤ�س�سة مالية اأخرى ح�سبما يقبله البنك؛

لغر�س �سداد اأي قر�س في كلتا الحالتين؛

من كتاب التنازل عن الراتب  1-3 البند  في  التف�سيل  من  بمزيد  والمو�سح  البنك  اإلى  عملك  �ساحب  من  المر�سل  الكتاب  يعني 
الفقرة )اأ(؛

عند جدول الر�ضوم متوفرًا  ويكون  الآخر  وقت  من  ت�سري  التي  البنك  لدى  ال�سائدة  الفائدة  واأ�سعار  الر�سوم  يعني جدول 
الطلب في اأي فرع اأو من�سورًا على الموقع الإلكتروني، وي�سمل تعديالته من وقت الآخر؛

المحكمة المخت�ضة بالدعاوى 
ال�ضغيرة في مركز دبي المالي 

العالمي

تعني لجنة الدعاوى ال�سغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي؛

يعني اأي �سمان اأو رهن حيازي اأو تاأميني اأو حق امتياز اأو تكليف اأو تنازل اأو تعهد اأو اأي �سمان اآخر مماثل؛ال�ضمان

يعني بائع اأي عقار بموجب اتفاقية البيع وال�ضراء؛البائع

تعني اتفاقية البيع وال�سراء فيما يتعلق باأي عقار؛اتفاقية البيع وال�ضراء

تعني، بح�سب الحالة، �شروط قر�ض ال�شيارة و�أي �سروط و�أحكام �إ�سافية �أخرى ت�سري من وقت الآخر؛ال�شروط الخا�شة للقرو�ض

تعني اأي حالة اأو ظرف من الحاالت اأو الظروف المبينة في البنود والفقرات التالية من البند 13-1 من حالة اإنهاء
اأو  القر�ض  �شروط  في  بيانه  يرد  اآخر  اأو ظرف  اأي حالة  اأو  الفقرة )ب(  البند 1-7 من  )اأ(،  الفقرة 

ال�شروط والأحكام للعمليات الم�شرفية للأفراد؛

دولة االإمارات العربية المتحدة؛الإمارات العربية المتحدة

بطلب »�ضمائر المخاطب« يتقدم  الذي  الطرف  اإلى  للداللة  والأحكام  ال�شروط  هذه  في  المخاطب  �سمائر  ا�ستخدمت 
اإلى  تعود  التي  الملكية  �سمائر  وتف�سر  العميل  اإلى  اأو  البنك  خدمات  من  خدمة  اأي  على  للح�سول 

المخاطب وفقًا لذلك؛
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

CONSENT 

(Permission upon signing this consent form) 

By signing this form, you consent (permission) to Abu Dhabi Commercial 
Bank to request for your statement of account through the Central 
Bank of the united arab emirates, from your bank (as can be identified 

by the account number IBAN) and also for your bank to provide this 
information through the Central Bank of the united arab emirates, 
without taking additional consent.

Identity Document Used:

Name as per Document:

Number of Identity Document:

IBAN:

Statement Period: From:

   To:

By signing the below, I consent to the (one time) release of my account 

statement exclusively for the purpose stipulated in this Consent Form.

Signature:

Date:

Why consent is needed and how the information will be used?

Your consent (permission) for us to obtain and share your account 

information, including the transaction details for the identified period, 

is needed for the purposes listed and explained below. The information 

provided will be shared and retained in accordance with applicable law 

concerning data security and privacy protections. The information you 

authorize us to obtain and share will be used determine your eligibility 
for the product. You understand that some services may not be available 

to you unless you consent to share/release information as stated in this 

Authorization.

For Bank Use Onlyلإ�ضتخدام البنك فقط

Customer CID/Application Serial Number

Product Applied for

Staff ID

Staff Signature

--

--

--

- -

- -

- -

Customer Consent Form for  
Release of Statement of Account

منوذج موافقة العميل على الإف�ضاح 
عن ك�شف احل�شاب 

Emirates IDPassport

املوافقة 

)بتوقيع منوذج املوافقة هذا مينح العميل ت�سريحًا للبنك(

دولة  م�شرف  خلل  من  ح�شابك  ك�شف  بطلب  التجاري  اأبوظبي  لبنك  )ت�سرح(  توافق  اأنت  النموذج،  هذا  بتوقيع 
الإمارات العربية املتحدة املركزي من البنك الذي تتعامل معه )ح�سبما ميكن التعرف عليه برقم احل�ساب امل�سريف 
دولة  م�ضرف  خالل  من  املعلومات  تلك  بتقدمي  معه  تتعامل  الذي  البنك  قيام  على  وكذلك  ”اآيبان”(  الدويل 

الإمارات العربية املتحدة املركزي، دون احلاجة اإلى احل�ضول على اأي موافقات اإ�ضافية.

الفرتة  عن  املعامالت  بيانات  فيها  مبا  ح�سابك  معلومات  على  ح�سولنا  على  )ت�سريحك(  ملوافقتك  حاجة  هناك  تكون 
املحددة اأعاله وم�ساركة تلك املعلومات والبيانات لالأغرا�س الوارد ذكرها و�سرحها اأدناه. و�سوف يتم م�ساركة واالحتفاظ 
التي �سرحت  املعلومات  ا�ستخدام  يتم  البيانات وحماية اخل�سو�سية. و�سوف  اأمن  ب�ساأن  املطبق  للقانون  باملعلومات طبقًا 
لنا باحل�سول عليها وم�ساركتها الأغرا�س حتديد ما اإذا كنت موؤهاًل للح�ضول على املنتج. واأنت تدرك اأن هناك بع�س 
اخلدمات التي قد ال يكون من املتاح لك احل�سول عليها مامل تقم باملوافقة على م�ساركة  االإف�ساح عن املعلومات بالطريقة 

املذكورة يف هذا الت�سريح.

املوافقة  املذكورة يف منوذج  لالأغرا�س  ح�سابي ح�سريًا  ك�سف  واحدة( عن  )مرة  االإف�ساح  على  اأوافق  اأدناه،  بالتوقيع 
هذا.

جواز ال�سفربطاقة هوية االإمارات     امل�ستند امل�ستخدم الإثبات الهوية:

اال�سم طبقًا للم�ستند:

رقم امل�ستند امل�ستخدم الإثبات الهوية:

رقم احل�ساب امل�سريف الدويل ”اآيبان”:

فرتة ك�سف احل�ساب: 

التوقيع:

التاريخ:

من:

اإلى:

ما احلاجة اإلى هذه املوافقة وكيف يتم ا�شتخدام املعلومات؟
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Exhibit “A” - Special Power of Attorney

Know aLL men BY these presents that the undersigned do hereby 
irrevocably and unconditionally appoint Abu Dhabi Commercial Bank, a 
public shareholding company incorporated under the laws of the United Arab 
Emirates and having an address at P.O. Box 939, Abu Dhabi, U.A.E. (the “Bank”) 
or any nominee, employee or any other person authorized in writing by it, as 
my true and lawful attorney (the “Attorney”) to act in my name and for and 
on my behalf upon the occurrence of a default or breach under the terms 
and conditions agreed between the Bank and myself dated ......................................... 

(the “Loan Agreement”) for providing financing for the Property (as hereinafter 
defined) as determined by the Attorney in its sole and absolute discretion and 
to do and execute any or all of the following on such terms and conditions 
and as it otherwise deems appropriate in its sole and absolute discretion:

1. To sell, assign, transfer, mortgage, lease, manage and/or insure all of 
my right, title and interest in and to and in connection with (a) [apartment 
number ................................. in] [building number ................................................................. of] 
[the building named .................................................... in] [villa number ...................... 1      in] 
..........................................................................................., U.A.E. (the “Property”) and (b) any 
and all existing or future rights and appurtenances belonging, incident or 
appertaining to the Property including the right to use the common areas 
of the building, community or development associated with the Property, 
and in this regard to execute, acknowledge and deliver any agreement, deed 
or other document necessary or desirable to effect such sale, assignment, 
transfer, mortgage, lease, management or insurance; 

2. To receive any consideration or to make or receive any payment for the 
said sale, assignment, transfer, mortgage, lease, management or insurance 
and to give receipts on my behalf and to do all acts, deeds and things 
necessary or desirable to effect and register same;

3. To make said sale, assignment, transfer, mortgage, lease, management or 
insurance to or in favour of itself;

4. To appear before all Federal and Emirate authorities, government 
departments and courts, banks and other entities and to execute all forms, 
applications and documents and do all acts, deeds and things necessary or 
desirable to effect or register the said sale, assignment, transfer, mortgage, 
lease, management or insurance; 

5. And generally, to do, execute and perform for me and in my name all such 
further acts, deeds, matters and things whatsoever that the Attorney shall or 
may think necessary and expedient to be done in or about or concerning the 
powers granted hereunder, as fully and effectually to all intents and purposes 
as I might or could do and the particular powers enumerated above shall be 
given the widest interpretation.

AND IT IS HEREBY DECLARED THAT:

1. I hereby ratify and confirm all and whatever the Attorney shall do and 
cause to be done about or concerning this instrument and any part hereof.

2. The Attorney may delegate or assign to any person any of the powers 
hereby conferred on it on such terms and conditions as the Attorney may 
deem necessary or desirable.

3. It is declared that this power of attorney is issued for the benefit of the 
Attorney and the powers hereby conferred shall not be revoked, amended or 
diminished in any way without the prior written consent of the Attorney until 
the full and final repayment of the principal, interest, charges, fees and all 
other amounts payable under the Loan Agreement and the due performance 
of all my obligations thereunder.

in witness whereoF this special power of attorney has been executed 

on this

SIgNED AND DELIVERED
(full signature)

Name:

Passport No.:

Nationality:  

Address:

ليعلم �جلميع مبوجب هذ� �ل�سند باأن، �ملوقع �أدناه، يقوم مبوجب هذ� وب�سكل نهائي وغري م�سروط بتعيني بنك �بوظبي �لتجاري، 
اإ.ع.م.  اأبوظبي،   ،939 ب:  �س  الربيدي  وعنوانه  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  لقوانني  طبقا  موؤ�س�سة  عامة  م�ساهمة  �سركة 
)»البنك«( اأو اأي من مر�سحيه اأو موظفيه اأو اأي �سخ�س اآخر مفو�س من قبله ب�سكل خطي، ب�سفة وكيل قانوين وحقيقي وفعلي 
�أو �إخالل مبوجب �ل�سروط و�الأحكام  يل )»�لوكيل �لقانوين«( للت�سرف با�سمي وبالوكالة وبالنيابة عني عند حدوث �أي خمالفة 
املتفق عليها املربمة بيني وبني البنك واملوؤرخة يف ..................................................... )»اتفاقية قر�س«( لتوفري التمويل للعقار 
)�ملعرف فيما يلي( ح�سب ما يقرره �لوكيل �لقانوين ح�سب تقديره �ملطلق للقيام باإجر�ء وتنفيذ �أي من �أو كافة �الأحكام و�ل�سروط 

التالية وح�سب ما يراه بخالف ذلك منا�سبا ح�سب تقديره املطلق:

 

1. بيع والتنازل عن ونقل ملكية ورهن وتاأجري واإدارة و/ اأو تامني كافة حقوقي وملكيتي وم�ساحلي يف اأو فيما يتعلق )اأ( ]بال�سقة 
............. البناية:  ]ا�سم  من   ................................................................... رقم:  ]البناية  ................................. يف  رقم: 
 ،............................................ يف   1.......................................... رقم:  ]الفيال  يف   ......................................................
االإمارات العربية املتحدة )»العقـار«( و )ب( باأي من وكافة احلقوق القائمة وامل�ستقبلية واالمتيازات التابعة اأو الالحقة اأو املتعلقة 
بالعقار مبا فيها حق ا�ستخدام االأماكن العامة من املبنى اأو املجمع اأو التطوير املرتبط بالعقار، وبهذا اخل�سو�س، توقيع وت�سليم 
واالإقرار باأي اتفاقية اأو عقد اأو م�ستند اآخر الزم اأو مطلوب الإنفاذ ذلك البيع اأو التنازل اأو التحويل اأو الرهن اأو التاأجري اأو االإدارة 

اأو التاأمني؛                                               

 

2.  قب�س اأي تعوي�س اأو دفع اأو ا�ستالم اأي دفعة بخ�سو�س ذلك البيع اأو التنازل اأو نقل امللكية اأو التاأجري اأو االإدارة اأو التاأمني واإعطاء 
االإي�ساالت بالنيابة عني والقيام بكافة الت�سرفات واالأفعال واالأمور الالزمة اأو املطلوبة الإنفاذ وت�سجيل هذه االأ�سياء؛

 

3.  القيام بالبيع اأو التنازل اأو نقل امللكية اأو الرهن اأو التاأجري اأو االإدارة اأو التاأمني بالطريقة االأنفة الذكر الأمره اأو ل�ساحله؛
 

4.  املثول اأمام كافة ال�سلطات االحتادية واملحلية والدوائر احلكومية واملحاكم وامل�سارف واجلهات االأخرى لتوقيع كافة اال�ستمارات 
والطلبات وامل�ستندات والقيام بكافة الت�سرفات واالأفعال واالأمور الالزمة اأو املطلوبة الإنفاذ اأو ت�سجيل البيع اأو التنازل اأو نقل امللكية 

اأو الرهن اأو االإيجار اأو االإدارة اأو التاأمني بالطريق االأنفة الذكر؛ 

 

5.  ب�سفة عامة، القيام بالنيابة عني وبا�سمي باإجراء وتنفيذ واأداء كافة الت�سرفات واالأفعال واالأمور واالأ�سياء االأخرى مهما كانت 
التي يراها الوكيل القانوين اأو يعتقد اأنها الزمة ومنا�سبة ب�ساأن اأو فيما يتعلق بال�سالحيات املمنوحة مبوجب هذا التوكيل ب�سكل 
كامل وفعلي لكافة االأهداف واالإغرا�س وبنف�س الطريقة التي كان ميكنني القيام بها �سخ�سيا وان يتم تف�سري ال�سالحيات املذكورة 

اأعاله على اأو�سع نطاق.

 

واأفيد مبوجب �ضند التوكيل اخلا�ص هذا، مبا يلي:

1.  اإنني اأ�سادق واأوؤكد بهذا على كل ما يقوم الوكيل القانوين اأو يوعز بالقيام به ب�ساأن اأو فيما يتعلق بهذا ال�سند واأي جزء منه.
 

2.  يجوز للوكيل القانوين توكيل اأو تفوي�س اأي �سخ�س باأي من ال�سالحيات املمنوحة له مبوجب هذا التوكيل ح�سب تلك االأحكام 
و�ل�سروط �لتي قد ير�ها �لوكيل �لقانوين الزمة ومنا�سبة.

 

3.  من امل�سرح به اأنه قد مت حترير �سند التوكيل هذا ل�سالح الوكيل القانوين واأنه ال يجوز اإلغاء اأو تعديل اأو تقييد ال�سالحيات 
املمنوحة مبوجبه باأي طريقة كانت دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الوكيل القانوين حتى ال�سداد الكامل والنهائي 
للمبلغ االأ�سلي والفائدة والر�سوم واالأتعاب وكافة املبالغ االأخرى امل�ستحقة مبوجب اتفاقية القر�س والوفاء التام بكافة التزاماتي 

مبوجبها.

واإ�شهادا على ما تقدم، مت توقيع �شند التوكيل اخلا�ض هذا بتاريخ اليوم املوافق         

 

مت التوقيع والت�ضليم
)التوقيع الكامل( 

االإ�سـم: 

رقم اجلواز: 

اجلن�سية: 

العنـوان: 

-- - -

Signature

امللحق »اأ« - �ضنــد توكيـــل خــــــــا�ص

التوقيع
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

Exhibit “B” - Promissory Noteامللحق »ب« - �ضنــــــــــد اإذنـــــــــي

Date:

Abu Dhabi Commercial Bank

P.O. Box

abu dhabi, u.a.e.

Amount in words and figures ..................................................................................................

For value received, the undersigned undertakes to pay Abu Dhabi 

Commercial Bank of P.O. Box ................................................................., Abu Dhabi 

or to its order, on demand the sum of ........................................................................  

(......................................................................................................................................) with interest  

at .................................................. percent per annum from the date hereof.

The undersigned here by waives diligence, presentment, protest for 

non-payment and notice of dishonour.

Name, for and on behalf of

التاريخ : 

بنك اأبوظبي التجاري 

�ص.ب. 

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة  

 ................................................................................................................................. واحلروف   باالأرقام  املبلغ 
مقابل املبلغ امل�ستلم، يتعهد املوقع اأدناه بدفع اإلى بنك اأبوظبي التجاري، وعنوانه �س.ب .............................، 
 ............................................................................................................... مبلغ  الطلب  عند  الأمره،  اأو   اأبوظبي، 
)........................................................................................................................................( باالإ�سافة اإلى فائدة 
مبعدل .......................................................................................... باملائة �سنويًا، اعتبارًا من تاريخ هذا ال�سند.

ويتنازل املوقع اأدناه مبوجبه عن اإجراء توقيع احلجز وقرار االإتهام واالإعرتا�س على عدم الدفع واإخطار 
رف�س الكمبيالة. 

الإ�ضم، باإ�ضم اأو بالنيابة عن

-- - -
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

”Exhibit “Cامللحق »جـ« 

Date:

To:  Abu Dhabi Commercial Bank

Dear Sir or Madam,

undertaking to allow disposition of financed property

I/ We, the undersigned, hereby undertake that in the event 

that I/ we breach the terms and conditions agreed between 

myself/ ourselves and Abu Dhabi Commercial Bank dated 

............................................................................ providing financing for the property, 

I/ we shall, at the first demand of Abu Dhabi Commercial Bank 

vacate the financed property (address of property) ........................................... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

without the need for any action to be taken by Abu Dhabi 

Commercial Bank.

I/ We also agree that immediately after vacating the financed 

property I/ we authorize ...................................................................................................... 

to handover the financed property to Abu Dhabi Commercial Bank 

and shall issue a letter to prove Abu Dhabi Commercial Bank’s 

possession and ownership of the financed property. I/ We waive 

all rights acquired or to be acquired in future which may contradict 

with this undertaking.

This is an unconditional and irrevocable undertaking and I/ we 

hereby agree to perform all of the above undertakings.

Sincerely,

Signature

Borrower’s name

Joint Borrower’s name

التاريخ : 

اإلى: بنك اأبوظبي التجاري 

حتية طيبة وبعد،

تعهد بال�ضماح بالت�ضرف يف عقار ممول

�أتعهد بهذ� �أنا �ملوقع �أدناه/ نتعهد بهذ� نحن �ملوقعني �أدناه باأنه يف حالة خمالفتي/ خمالفتنا لالأحكام 
 ............................................................ يف  و�ملوؤرخة  �لتجاري  �أبوظبي  وبنك  بيننا  بيني/  �ملربمة  و�ل�سروط 
لتمويل العقار، اأقر/ نقر باإخالء العقار املمول عند ا�ستالم اأول طلب من بنك اأبوظبي التجاري )عنوان 
العقار املمول( ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 دون احلاجة اإلى اإتخاذ بنك اأبوظبي التجاري الأي اإجراءات. 

كما اأوافق/ نوافق، فورًا بعد اإخالء العقار املمول، على تفوي�س .....................................................................
............................................................................................................................. ت�سليم العقار املمول اإلى بنك 
اأبوظبي التجاري واإ�سدار خطاب يثبت حيازة وملكية بنك اأبوظبي التجاري للعقار املمول. واأتنازل/ نتنازل 

عن كافة احلقوق املكت�سبة اأو التي قد يتم اكت�سابها يف امل�ستقبل، والتي قد تتعار�س مع هذا التعهد.

هذ� تعهد غري م�سروط ونهائي ال رجعة فيه و�أو�فق/ نو�فق مبوجبه على �لوفاء بكافة �لتعهد�ت �ملذكورة 
اأعاله. 

مع ال�سكر والتقدير، 

-- - -

التوقيع 

اإ�ضم املقرت�ص

اإ�ضم املقرت�ص امل�ضرتك
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

بيانات الدفع كما هو مو�شح اأدناه:

اإ�سم امل�ستفيد:

رقم ح�ساب امل�ستفيد:

ا�سم البنك:

العنوان:

املبلغ ونوع العملة:

Date:

The Manager

Abu Dhabi Commercial Bank

Branch

Dear Sirs,

request for standing order

I/We request you to record a “Standing Order” at your branch to effect the 

unermentioned payment commencing from 

on a periodic basis as marked below:

I/We authorise you to debit my/our Account No.

with you, until/further notice.

They payment should be made by: 

Payment details are as follows:

Beneficiary’s name:

Beneficiary’s account no.:

Banker’s name:

Address:

Currency and amount:

I/We undertake to provide adequate fund in my/our account in order to 
effect payment on due date. Should there not be enough funds in my/our 
account on the due date to execute the Standing Order, the Bank will stand 
abeoived from its responsibility in the respect. Also if the Bank is unable to 
effect 3 (three) consecutive payments dut to insufficient funds, the above 
Standing Order may be treated as cancelled at the discretion of the Bank 
with no prior notification to the undersigned.

Should I/we decide to cancel or amend the above instructions, I/we 
undertake to do so in writing as we are aware that the Bank will not act on 
instructions received via telephone/facsimile.

I/we agree not to hold the Bank responsible in the event of delay in effecting 
payment and/or non-receipt payment dut to loss in transit, errors of 
transmission, other errors on the part of your correspondent or situation, I/
we agree to indemnity you against all losses, damages and expenses incurred 
by you in relation to the above instructions.

Yours faithfully,

Signature

Customer’s Name:

For Bank use only

Date sig. verified Authorised by Input by

واإين/اأننا اأتعهد/نتعهد بتوفري املبلغ الكايف ح�سابي/ح�سابنا وذلك للقيام بالدفع يف تاريخ اال�ستحقاق. ويف حال 
اأية  البنك �سيكون حال من  بتاريخ اال�ستحقاق فان  الدائمة  اأوامر الدفع  لتنفيذ  عدم توفره يف ح�سابي/ح�سابنا 
م�سئولية يف هذا اخل�سو�س. وكما اأنه يف حال عدم مقدرة البنك على تنفيذ هذه االأوامر لثالث فرتات متتالية 
لعدم. وجود ر�سيد كاف فان له حق اعتبار امر الدفع ملغيا ح�سب ا�ستن�ساب البنك دون اإ�سعار م�سبق للموقع اأدناه.

كما اأنه عند رغبتي/رغبتنا يف اإلغاء اأو تعديل التعليمات اأعاله فاإين/اإننا اأتعهد/نتعهد اأن اأعلمكم/نعلمكم ذلك 
كتابة حيث اأين/اإننا اأعلم/نعلم اأن البنك لن يقوم بتنفيذ طلبنا الهاتفي اأو امل�ستلم بوا�سطة الفاك�س.

كما اأين/اأننا اأوافق/نوافق على عدم حتميل البنك اأو اأي من العاملني فيه اأية م�سئولية يف حال التاأخري يف اجراء 
الدفع و/اأو عند عدم ا�ستالم امل�ستفيد للمبلغ ب�سبب �سياعة اأو خلطاأ يف االإر�سال اأو ب�سبب اأية اأخطاء اأخرى من 
قبل مرا�سلينا اأو اأية ظروف خارجة عن اإرادة البنك. كما اأن عليك تعوي�س البنك يف مثل هذه االأحوال عن كافة 

اخل�سائر واالأ�سرار وامل�ساريف التي حتملها فيما يتعلق بالتعليمات اأعاله.

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام،

التوقيع املعتمد

ا�سم العميل:

ل�ضتخدام البنك فقط

-- - - التاريخ:

Daily يوميًا Weekly ا�سبوعيًا Monthly �سهريًا Quarterly ربع �سنوي Half Yearly ن�سف �سنوي Yearly Fortnightly�سنوي كل ا�سبوعني

Transfer التحويل من احل�ساب Demand Draft Cashiers Order�سيك م�سريف اأمر �سرف Telegraphic Transfer حتويل برقي

ال�ضيد املدير

بنك اأبوظبي التجاري

فرع

طلب اأمر دفع دائم

حتية طيبة وبعد،

اأنا/نحن اأطلب/نطلب منكم ت�سجيل اأمر الدائم بفرعكم للقيام باإجراء الدفعات التالية ابتداء من

وب�سكل دوري ح�سبما هو وارد اأدناه:

كما اإين/اإننا نخولكم بخ�سم املبلغ املدفوع من ح�سابي/ح�سابنا لديكم رقم

حتى اإ�سعار اأخر.

على اأن يتم الدفع بوا�سطة:

التاريخ التوقيع املعتمد توقيع امل�ضوؤول موظف الكمبيوتر

”Exhibit “Dامللحق »د« 
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Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

بيانات الدفع كما هو مو�شح اأدناه:

اإ�سم امل�ستفيد:

رقم ح�ساب امل�ستفيد:

ا�سم البنك:

العنوان:

املبلغ ونوع العملة:

Date:

The Manager

Abu Dhabi Commercial Bank

Branch

Dear Sirs,

request for standing order

I/We request you to record a “Standing Order” at your branch to effect the 

unermentioned payment commencing from 

on a periodic basis as marked below:

I/We authorise you to debit my/our Account No.

with you, until/further notice.

They payment should be made by: 

Payment details are as follows:

Beneficiary’s name:

Beneficiary’s account no.:

Banker’s name:

Address:

Currency and amount:

I/We undertake to provide adequate fund in my/our account in order to 
effect payment on due date. Should there not be enough funds in my/our 
account on the due date to execute the Standing Order, the Bank will stand 
abeoived from its responsibility in the respect. Also if the Bank is unable to 
effect 3 (three) consecutive payments dut to insufficient funds, the above 
Standing Order may be treated as cancelled at the discretion of the Bank 
with no prior notification to the undersigned.

Should I/we decide to cancel or amend the above instructions, I/we 
undertake to do so in writing as we are aware that the Bank will not act on 
instructions received via telephone/facsimile.

I/we agree not to hold the Bank responsible in the event of delay in effecting 
payment and/or non-receipt payment dut to loss in transit, errors of 
transmission, other errors on the part of your correspondent or situation, I/
we agree to indemnity you against all losses, damages and expenses incurred 
by you in relation to the above instructions.

Yours faithfully,

Signature

Customer’s Name:

For Bank use only

Date sig. verified Authorised by Input by

واإين/اأننا اأتعهد/نتعهد بتوفري املبلغ الكايف ح�سابي/ح�سابنا وذلك للقيام بالدفع يف تاريخ اال�ستحقاق. ويف حال 
اأية  البنك �سيكون حال من  بتاريخ اال�ستحقاق فان  الدائمة  اأوامر الدفع  لتنفيذ  عدم توفره يف ح�سابي/ح�سابنا 
م�سئولية يف هذا اخل�سو�س. وكما اأنه يف حال عدم مقدرة البنك على تنفيذ هذه االأوامر لثالث فرتات متتالية 
لعدم. وجود ر�سيد كاف فان له حق اعتبار امر الدفع ملغيا ح�سب ا�ستن�ساب البنك دون اإ�سعار م�سبق للموقع اأدناه.

كما اأنه عند رغبتي/رغبتنا يف اإلغاء اأو تعديل التعليمات اأعاله فاإين/اإننا اأتعهد/نتعهد اأن اأعلمكم/نعلمكم ذلك 
كتابة حيث اأين/اإننا اأعلم/نعلم اأن البنك لن يقوم بتنفيذ طلبنا الهاتفي اأو امل�ستلم بوا�سطة الفاك�س.

كما اأين/اأننا اأوافق/نوافق على عدم حتميل البنك اأو اأي من العاملني فيه اأية م�سئولية يف حال التاأخري يف اجراء 
الدفع و/اأو عند عدم ا�ستالم امل�ستفيد للمبلغ ب�سبب �سياعة اأو خلطاأ يف االإر�سال اأو ب�سبب اأية اأخطاء اأخرى من 
قبل مرا�سلينا اأو اأية ظروف خارجة عن اإرادة البنك. كما اأن عليك تعوي�س البنك يف مثل هذه االأحوال عن كافة 

اخل�سائر واالأ�سرار وامل�ساريف التي حتملها فيما يتعلق بالتعليمات اأعاله.

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام،

التوقيع املعتمد

ا�سم العميل:

ل�ضتخدام البنك فقط

-- - - التاريخ:

Daily يوميًا Weekly ا�سبوعيًا Monthly �سهريًا Quarterly ربع �سنوي Half Yearly ن�سف �سنوي Yearly Fortnightly�سنوي كل ا�سبوعني

Transfer التحويل من احل�ساب Demand Draft Cashiers Order�سيك م�سريف اأمر �سرف Telegraphic Transfer حتويل برقي

ال�ضيد املدير

بنك اأبوظبي التجاري

فرع

طلب اأمر دفع دائم

حتية طيبة وبعد،

اأنا/نحن اأطلب/نطلب منكم ت�سجيل اأمر الدائم بفرعكم للقيام باإجراء الدفعات التالية ابتداء من

وب�سكل دوري ح�سبما هو وارد اأدناه:

كما اإين/اإننا نخولكم بخ�سم املبلغ املدفوع من ح�سابي/ح�سابنا لديكم رقم

حتى اإ�سعار اأخر.

على اأن يتم الدفع بوا�سطة:

التاريخ التوقيع املعتمد توقيع امل�ضوؤول موظف الكمبيوتر

”Exhibit “Dامللحق »د« 





(37)

Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب: Joint Applicant Signature: توقيع مقدم الطلب امل�شرتك:

بيانات الدفع كما هو مو�شح اأدناه:

اإ�سم امل�ستفيد:

رقم ح�ساب امل�ستفيد:

ا�سم البنك:

العنوان:

املبلغ ونوع العملة:

Date:

The Manager

Abu Dhabi Commercial Bank

Branch

Dear Sirs,

request for standing order

I/We request you to record a “Standing Order” at your branch to effect the 

unermentioned payment commencing from 

on a periodic basis as marked below:

I/We authorise you to debit my/our Account No.

with you, until/further notice.

They payment should be made by: 

Payment details are as follows:

Beneficiary’s name:

Beneficiary’s account no.:

Banker’s name:

Address:

Currency and amount:

I/We undertake to provide adequate fund in my/our account in order to 
effect payment on due date. Should there not be enough funds in my/our 
account on the due date to execute the Standing Order, the Bank will stand 
abeoived from its responsibility in the respect. Also if the Bank is unable to 
effect 3 (three) consecutive payments dut to insufficient funds, the above 
Standing Order may be treated as cancelled at the discretion of the Bank 
with no prior notification to the undersigned.

Should I/we decide to cancel or amend the above instructions, I/we 
undertake to do so in writing as we are aware that the Bank will not act on 
instructions received via telephone/facsimile.

I/we agree not to hold the Bank responsible in the event of delay in effecting 
payment and/or non-receipt payment dut to loss in transit, errors of 
transmission, other errors on the part of your correspondent or situation, I/
we agree to indemnity you against all losses, damages and expenses incurred 
by you in relation to the above instructions.

Yours faithfully,

Signature

Customer’s Name:

For Bank use only

Date sig. verified Authorised by Input by

واإين/اأننا اأتعهد/نتعهد بتوفري املبلغ الكايف ح�سابي/ح�سابنا وذلك للقيام بالدفع يف تاريخ اال�ستحقاق. ويف حال 
اأية  البنك �سيكون حال من  بتاريخ اال�ستحقاق فان  الدائمة  اأوامر الدفع  لتنفيذ  عدم توفره يف ح�سابي/ح�سابنا 
م�سئولية يف هذا اخل�سو�س. وكما اأنه يف حال عدم مقدرة البنك على تنفيذ هذه االأوامر لثالث فرتات متتالية 
لعدم. وجود ر�سيد كاف فان له حق اعتبار امر الدفع ملغيا ح�سب ا�ستن�ساب البنك دون اإ�سعار م�سبق للموقع اأدناه.

كما اأنه عند رغبتي/رغبتنا يف اإلغاء اأو تعديل التعليمات اأعاله فاإين/اإننا اأتعهد/نتعهد اأن اأعلمكم/نعلمكم ذلك 
كتابة حيث اأين/اإننا اأعلم/نعلم اأن البنك لن يقوم بتنفيذ طلبنا الهاتفي اأو امل�ستلم بوا�سطة الفاك�س.

كما اأين/اأننا اأوافق/نوافق على عدم حتميل البنك اأو اأي من العاملني فيه اأية م�سئولية يف حال التاأخري يف اجراء 
الدفع و/اأو عند عدم ا�ستالم امل�ستفيد للمبلغ ب�سبب �سياعة اأو خلطاأ يف االإر�سال اأو ب�سبب اأية اأخطاء اأخرى من 
قبل مرا�سلينا اأو اأية ظروف خارجة عن اإرادة البنك. كما اأن عليك تعوي�س البنك يف مثل هذه االأحوال عن كافة 

اخل�سائر واالأ�سرار وامل�ساريف التي حتملها فيما يتعلق بالتعليمات اأعاله.

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام،

التوقيع املعتمد

ا�سم العميل:

ل�ضتخدام البنك فقط

-- - - التاريخ:

Daily يوميًا Weekly ا�سبوعيًا Monthly �سهريًا Quarterly ربع �سنوي Half Yearly ن�سف �سنوي Yearly Fortnightly�سنوي كل ا�سبوعني

Transfer التحويل من احل�ساب Demand Draft Cashiers Order�سيك م�سريف اأمر �سرف Telegraphic Transfer حتويل برقي

ال�ضيد املدير

بنك اأبوظبي التجاري

فرع

طلب اأمر دفع دائم

حتية طيبة وبعد،

اأنا/نحن اأطلب/نطلب منكم ت�سجيل اأمر الدائم بفرعكم للقيام باإجراء الدفعات التالية ابتداء من

وب�سكل دوري ح�سبما هو وارد اأدناه:

كما اإين/اإننا نخولكم بخ�سم املبلغ املدفوع من ح�سابي/ح�سابنا لديكم رقم

حتى اإ�سعار اأخر.

على اأن يتم الدفع بوا�سطة:

التاريخ التوقيع املعتمد توقيع امل�ضوؤول موظف الكمبيوتر

”Exhibit “Dامللحق »د« 
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