
Date |

_________________________ Branch |       
United Arab Emirates |                          

  CUSTOMER REFERENCE |

 Customer account number |

 Account title |                  ________________________________________________________________________________________________

  EMPLOYMENT DETAILS |

 Employer name |               _________________________________________________________________________________   

 Job title |                 ______________________________________    Employed on |  

 Monthly income |        Other income | 

  SELF EMPLOYMENT DETAILS |

 Company name |              ____________________________________________ No of employees |  

 Nature of business | ____________________________  Trade License no |             

 First issued on |          Valid upto |

 Type of business |              :        * Sole Proprietorship |                     * Limited Liability |               * Partnership |                             

 * Freezone |                 * Offshore, specify country of incorporation |                                         ___________________________________    

 * Domiciliary Company |           * Other |         : ___________________________________________________________

 Monthly income |        Other income |

  BUSINESS/OFFICE ADDRESS |  

 Number |                      Building |     ______________________  Street |         _________________________________

 P.O. Box/Postal/Zip code |                                                      Nearest landmark |                 ___________________________

 City/Emirate |                _____________________________   Country |      _________________________________________  

 Tel (Off) |                +                   Fax |           +

 Mobile |                +         Email |                 _________________________________ 

* In acceptance to cluase 5 of “Declaration” (Page 3) |  

  OTHER BANK’S DETAILS |

 Specify details of your bank account and list of loan (if any) with
 this bank or with other banks below: ____________________________  ___________________________  _________  _______________  ___________________
 NAME OF BANK & BRANCH           ACCOUNT NUMBER                                CURRENCY     MONTHLY PAYMENT    OUTSTANDING BALANCE
   ____________________________  ___________________________  _________  _______________  ___________________

 ____________________________  ___________________________

 ____________________________  ___________________________

 ____________________________  ___________________________
 Type of outstanding loan(s) |                                     ______________________________________________________________

Vehicle finance application: Personal |                                     
Fill in BLOCK letters and check þ where appropriate

في المكان المناسب þ أكمل البیانات باألحرف الكبیرة وضع عالمة

رقم حساب العمیل

إسم الحساب

التاریخ
day |                month |                      year |السنة                   الشھر                 الیوم

اإلمارات العربیة المتحدة
الفرع

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must initial as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة:-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب

- یتبع في الصفحة التالیة

طلب تمویل مركبة – شخصي

authorized signatory’s initial(s) | األحرف األولى للمفوض/المفوضین بالتوقیع

day |                 month |                       year |السنة                     الشھر                   الیوم

اسم الموظف

مسمى الوظیفة تاریخ التعیین

الدخل الشھري دخل آخر  

جھة العمل/عنوان المكتب

country code/area code/telephone number | رمز البلد/رمز المنطقة/رقم الھاتف country code/area code/telephone number |رمز البلد/رمز المنطقة/رقم الفاكس

الشارع
location/area | | apartment/houseشقة/منزل الموقع/المنطقة

ص.ب./الرمز البریدي

البلد

الرقم

فاكس

اإلمارة/المدینة

 ھاتف (منزل) 

الدخل الشھري دخل آخر  

day |                 month |                       year |السنة                     الشھر                   الیوم day |                 month |                       year |السنة                     الشھر                   الیوم

country code/area code/telephone number | رمز البلد/رمز المنطقة/رقم الھاتف

أخرى

موبایلالبرید االلكتروني

اسم الشركة عدد الموظفین

طبیعة العمل رقم الرخصة التجاریة

أوال صادر عن صالحة لغایة

ملكیة فردیة ذ.م.م. نوع العملشراكة
المنطقة الحرة

شركة أسھم

أو فشور ، تحدید بلد التأسیس

  تفاصیل الوظیفة

تفاصیل العاملین لحسابھم الخاص

أقرب معلم بارز

Habib Bank AG Zurich

بناء

مرجع العمیل
 0  2 -        -        -                     -           -
22 digits
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رقم حساب إسم البنك والفرعالعملة الدفعة الشھریة المبلغ المترصد

البنوك مع  أو  البنك  ھذا  مع   ( وجدت  إن   ) وقروضك  حسابك  تفاصیل  أدناه  أذكر 
األخري:-

نوع القرض / القروض غیر المسدد

المحاذاة للیمین مع النص العربي

بقبول البند (5) من " اإلقرار" (الصفحة 3)



  AUTO LOAN AGREEMENT |

 This agreement is made on this day     

 between:

 First:

 ________________________________________________ Bank

 ______________________________________________ branch,

 with its address at _______________________________________

 ___________________________, represented in this Agreement by

 _________________________ referred to hereinafter as the “Bank”.

 Second:

 _____________________________________________________

 Passport no.           ID no. 

 with his address at: _____________________________________

 _____________________________________________________,
 referred to hereinafter as the “Borrower”.

 Whereas the Borrower has applied to obtain a loan from the Bank to
 finance the partial price of the car decribed below (the Loan).  And
 whereas the Bank has agreed to grant the Borrower the loan in
 accordance with the terms & conditions stipulated in this Agreement.

 The two parties have agreed as follows:

 Loan details

 The car purchase amount         AED

 Advance payment made by the Borrower  AED

 Principal loan amount granted by the Bank  AED

 The interest rate is            % per annum.

 The interest rate on your loan is fixed for the full term of the facility
 and will not change. The interest charged on your loan is calculated
 on the daily reducing balance and collected with the instalment.

 You will be required to pay the accrued interest in arrears on each
 instalment payment date.

 IMPORTANT: Refer to attached repayment schedule of your loan to
 understand the:
 -  Instalment payment allocation between principal and interest
 - The reduction in principal balance after each payment
 - Total interest charged for the loan amount 

 Car specification

 Car type _________________________________________________

 Car model ________________________________________________

 Color  ___________________________________________________

 Car make  ________________________________________________

 Year of manufacturing

 Engine number 

 Chass number 

 Seller ___________________________________________________

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب  

- یتبع في الصفحة التالیة 

authorized signatory’s initial(s) |

إتفاقیة قرض 

day month year

إنھ  في  یوم  الموافق                                           حرر ھذا  العقد  في  ما  بین
كل من: 

أوال: 
بنك _________________________________________________ 

فرع _________________________________________________،

عنوانھ ________________________________________________

__________________________________، ویمثلھ بالتوقیع على ھذا العقد

__________________________________ ویشار إلیھ فیما بعد ب "البنك".

: نیا ثا
 ______________________________________________________

جواز سفر رقم                    ھویة رقم 

عنوانھ _______________________________________________

 ،__________________________________________________
ویشار إلیھ فیما بعد ب "المقترض".

ثمن شراء لتمویل جزء من  للحصول على قرض  البنك  إلي  بطلب  المقترض  تقدم  حیث 
سیارة، وحیث أن البنك وافق على منح المقترض قرضا وفق الشروط واألحكام المنصوص

علیھا في ھذا العقد وذلك لتمویل جزء من ثمن شراء السیارة المبینة مواصفاتھا أدناه، 

فقد اتفق الطرفان على ما یلي:

تفاصیل القرض

درھم  ثمن شراء السیارة   

درھم الدفعة المقدمة من المقترض  

أصل القرض الممنوح من البنك   درھم 

%            سنوي. سعر الفائدة    

معدل الفائدة على القرض الخاص بك ثابت طوال مدة التسھیل ولن یتغیر. یتم احتساب
تحصیلھا ویتم  الیومي  المتناقص  الرصید  أساس  على  قرضك  على  المفروضة  الفائدة 

القسط.  مع 

یخ ر تا كل  في  ت  ا خر لمتأ ا على  كمة  ا لمتر ا ة  ئد لفا ا فع  د منك  سُیطلب 
. قسط فع  د

 ھام: راجع جدول السداد المرفق لقرضك لفھم:

توزیع مبلغ قسط السداد بین أصل الدین والفائدة   -  
تخفیض الرصید األساسي بعد كل دفعة   -  

إجمالي الفائدة المفروضة على مبلغ القرض  -  

مواصفات السیارة
نوع السیارة  ______________________________________________

 _________________________________________________ الطراز 

اللون  __________________________________________________

بلد الصنع ________________________________________________

سنة الصنع 

رقم المحرك 

رقم القاعدة 

البائع  __________________________________________________

الشھر الیوم  السنة

األحرف األولى للمفوض/المفوضین بالتوقیع
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إقــرار العمـیل

  AUTO LOAN AGREEMENT (continued) |

 Payment of the Loan and interest

 The Borrower undertakes to pay the principal amount of the Loan and the

 interests amounting to  AED               (____________

 ________________________________________________________)

 in     monthly installments with the amount of

 AED             (___________________________

 ______________________________________________________)

 for each installment.

 The first installment shall be due on              

 and the last installment shall be due on 

 as per the attached repayment schedule. It is known that the repayment

 schedule shall vary in case the Borrower defaults to pay any amount

 in its due date.

  CUSTOMER’S DECLARATION | 

 1) I/We hereby confirm that all information provided above is
 accurate and can be verfied at the discretion of Habib Bank AG Zurich
 (hereinafter called the “Bank”).

 2) I/we authorize the Bank as it considers necessary to obtain information
 from any credit bureau or agency or financial institution and Bank
 may use its approved verification agency or make references/enquiries
 from any source of information, for me/us or any director or partner
 or owner or authorise signatory or any person/entity nominated herein
 and I/we authorise the source of such information to provide the
 required information to the Bank on my/our behalf. I/we understand
 that I/we shall be liable for any costs, fees and expenses plus any
 Value Added Tax related to such queries.

 3) I/we authorise the Bank to anytime at its absolute discretion to use
 or disclose the particulars and information provided herein or any
 information relating to my/our liabilities towards Bank, of any other
 financial information including any breach of obligations or defaults
 in repayment or any other financial information to other financial
 institutions or Banks or debt collection agencies or credit bureaus.
 The information shared may be used by the financial institution or
 bank for assessing my/our requests for any financial products or
 services applied for.

 4) I/We authorize the Bank or its authorized representatives to
 send copies of my signed documents, securities, legal notices or any
 other relevant documentation to the email address mentioned in
 this application or provided with my/our account opening form.  I/We 
 understand that if I/we require printed copies of any of my /our signed
 documents, we can contact my/our Relationship Manager or visit
 my/our branch.  I/we undertake to inform the Bank of any changes
 in my/our address within 7 (seven) business days failing which the
 Bank will not be responsible for any consequences resulting from
 the lack of communication or notification.

   ____________________________   ___________________________   ____________________________

   Account number | 

   Date | 

day month year

day month year

 البنوك التي تعامل معھا ( استمر ) 
سداد القرض والفوائد

لي جما إ بمبلغ   ئد   ا لفو ا و ض   لقر ا صل   أ د   ا بسد ض   لمقتر ا م   یلتز

 درھم                  (___________________________________

 ( ___________________________________________________________

على                                         قسطا شھریا بقیمة  درھم 

__________________________________________________________ )

_________________________________ ) لكل قسط.

في             والقسط  األخیر  األول  القسط  یستحق  بحیث 

في                                             و ذلك  وفق  جدول  السداد  المرفق  بھدا

مبلغ أي  بسداد  المقترض  إخالل  حالة  في  یتغیر  قد  السداد  جدول  أن  المفھوم  العقد.وم 

اإلستحقاق. بتاریخ 

الشھر الیوم  السنة

الشھر الیوم  السنة

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب  

- یتبع في الصفحة التالیة 

من  التأكد  للبنك  ویحق  دقیقة  أعاله  المذكورة  المعلومات  كل  أن  نقر   / أقر  بھذا   (1
صحتھا وفقا لتقدیر حبیب بنك آي جي زیوریخ (ویشار إلیھ ھنا فیما بعد ب "البنك").

من  معلومات  على  بالحصول  ضروري  یكون  لما  وفقاً  البنك  نفوض  أفوض/   (2
مصدر  أي  من  استفسارات  رجوع/  بأي  القیام  أو  وكالة  أو  ائتمان  مكتب  أي 
أي  أو  بالتوقیع  مفوض  أو  مالك  أو  شریك  أو  مدیر  أي  أو  لي/لنا  معلومات 
المعلومات  بتقدیم  المعلومات  مصدر  نفوض  وافوض/  معینھ،  ھیئة  شخص/ 
مسؤولین  نكون  أنا  مسؤول/  أكون  أنى  أفھم  عنا.  عني/  نیابة  للبنك  المطلوبة 
المتعلقة  المضافة  القیمة  ضریبة  الى  وباإلضافة  ونفقات  رسوم  تكالیف،  أي  عن 

االستفسارات.  بھذه 

3) أفوض/ نفوض البنك في أي وقت من األوقات بناًء على تقدیراتھ المطلقة باستخدام 
أو اإلفصاح عن التفاصیل والمعلومات المقدمة طیھ أو أي معلومات تتعلق بمسؤولیتي/ 
أو  بالمسؤولیات  أو أي معلومات أخرى ویشمل ذلك أي إخالل  البنك،  بمسؤولیتنا تجاه 
أو  بنوك  أو  أخرى  مالیة  لمؤسسة  أخرى  مالیة  معلومات  أي  أو  الدفع  إعادة  في  إخالل 

ائتمان. أو مكاتب  الدیون  وكاالت تحصیل 

المستندات  من  نسخ  إلرسال  المعتمدین  ممثلیھ  من  أي  أو  البنك  نفوض  أفوض/   (4
ذات صلة  أخرى  وثائق  أي  أو  القانونیة  اإلنذارات  أو  المالیة  األوراق  أو  الموقعة 
الحساب  فتح  نموذج  مع  أو  الطلب  ھذا  في  المذكور  اإللكتروني  البرید  لعنوان 
من  أي  من  مطبوعة  نسًخا  طلبنا   / طلبت  إذا  أنھ  نفھم   / أفھم  بنا.  بي/  الخاص 
العالقات  مدیر  مع  التواصل  یمكننا  الموقعة،  بنا   / بي  الخاصة  المستندات 
جي  أیھ  بنك  حبیب  بإبالغ  نتعھد   / أتعھد  فرعي/فرعنا.  زیارة  أو  بنا/بي  الخاص 
عمل،  أیام  (سبعة)   7 غضون  في  عنواننا   / عنواني  في  تغییرات  بأي  زیورخ 
أو اإلخطار. التواصل  ناتجة عن عدم  البنك مسؤوالً عن أي عواقب  یكون  لن  وإال 
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authorized signatory(s) |

التاریخ

رقم حساب  0 2
20 digits |  رقم

المفوض/المفوضین بالتوقیع

day |                 month |                       year |السنة                     الشھر                   الیوم

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________



ملحوظة:-
- في حالة التواقیع المتعددة، یجب على المفوضین بالتوقیع التوقیع بموجب تفویض الحساب.

- بقیة اإلستمارة على الصفحة التالیة.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

_________________________   _________________________   ________________________
authorized signatory(s) | المفوض/المفوضین بالتوقیع

  ANNUAL INCOME & EXPENSES OF APPLICANT(S) |

 _________________________________________________________________________________________     ____________________________________________
 ANNUAL INCOME |                                          AMOUNT (AED) | _________________________________________________________________________________________     ____________________________________________
            PRIMARY APPLICANT      SECONDARY APPLICANT

                                                                                                                                                                       ____________________________________________

    * Salary & Wages Income |                         ............................................................

    * Guaranteed Bonus & Allowances |                      ...........................................

    * Incentives |       ................................................................................................

    * Rental/Real Estate Income (other properties) |         ........................

    * Business Income |                ...............................................................................

    * Others (Please Specify) |                         .............................................................

     TOTAL |           ....................................................................................................

 _____________________________________________________________________________________________________________
 ANNUAL EXPENSES |                              _____________________________________________________________________________________________________________

 Please select the category applicable and mention the total amount
 of the Annual Expenses at the end of this section. In case of more
 than one Applicant, the selection and amount captured should be the
 combined Personal, Lifestyle and Other Expenses for both Applicants.
    _____________________________________________________________________
    PERSONAL & LIFESTYLE EXPENSES |        _____________________________________________________________________

    * Groceries, Food & Dining |         

    * Housing (Rent & Maintenance Services) |  

    * Domestic Worker Wages |                       

    * Electricity, Water, Phone, Internet |                          

    * Education Expenses (incl. dependents) |         

    * Healthcare Expenses (incl. dependents) |      

    * Transportation & Travel Expenses |            

    * Insurance - Property, Life, Healthcare, Auto |         

    * Property Maintenance, Taxes |            

     TOTAL PERSONAL & LIFESTYLE EXPENSES (AED) |                                                        

     ______________________________________________________________________
     OTHER EXPENSES |      ______________________________________________________________________

     * Child & Spouse Maintenance/Alimony |                      

     * Employer/Friend/ Relative Loans |                                                 

     * Leveraged Investments | 

     *  ___________________________________________________________________ 

     *  ___________________________________________________________________ 

      TOTAL OTHER EXPENSES(AED) |                                                 ..........................

 GRAND TOTAL |                      .................................................................................................................        

مبلغ (درھم إماراتي)

دخل الرواتب واألجور

المكافآت والبدالت المضمونة

حوافز

إیجار / دخل عقاري (ممتلكات أخرى)

دخل األعمال

أخرى (یرجى التحدید)

البقالة والطعام والطعام

اإلسكان (خدمات اإلیجار والصیانة)

أجور العمالة المنزلیة

الكھرباء والماء والھاتف واالنترنت

مصاریف التعلیم (بما في ذلك المعالین)

مصاریف الرعایة الصحیة (بما في ذلك المعالین)

مصاریف النقل والسفر

التأمین - الممتلكات ، الحیاة ، الرعایة الصحیة ، السیارات

صیانة الممتلكات والضرائب

نفقة الطفل والزوج / النفقة

صاحب العمل / صدیق / األقارب القروض

االستثمارات ذات الرافعة المالیة

اإلجمالي

إجمالي المصروفات الشخصیة ونمط الحیاة (درھم إماراتي)

لدخل والمصاریف السنویة للمتقدمین / المتقدمین

الدخل السنوي

المصاریف السنویة

مقدم الطلب األساسي مقدم طلب ثانوي

إجمالي المصروفات األخرى (درھم إماراتي)

نفقات أخرى

المصروفات الشخصیة ونمط الحیاة

المجموع اإلجمالي

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________
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یرجى تحدید الفئة المناسبة وذكر المبلغ اإلجمالي من المصاریف السنویة في نھایة 
االختیار  یكون  أن  یجب  واحد،  طلب  مقدم  من  أكثر  وجود  حالة  في  القسم.  ھذا 
لكل  أخرى  ونفقات  الحیاة  ونمط  شخصیة  مصاریف  ھو  تسجیلھ  تم  الذي  والمبلغ 

لمتقدمین. ا



5) The client further understands that in case of advance installments 
or partial payments, the bank will charge advance payment charges as 
per the bank’s schedule of charges.

   COOLING-OFF PERIOD | 

 Unless specifically agreed to renounce this clause, Customer can
 withdraw from the Agreement, subject to valid reason and cause,
 without penalty by giving in writing a notice to Habib Bank AG Zurich
 within the period of 05 (five) Business days starting from the
 Agreement date.

 * Waiver of Cooling Off Period

 I/We hereby agree to the waiving my/our right to the Cooling Off
 Period and acknowledge that the Bank will not be liable to refund any
 fees already charged once my facility is duly executed. I acknowledge
 that once the waiver is signed, any cancellation of the facility after
 disbursement of funds will be subject to early settlement charges.

   IMPORTANT REMINDER | 

   To ensure your application is processed at the earliest, please:
 * Provide the complete set of required documents. Missing documents
  or a delay in providing the requested information will significantly
  impact the turnaround time to process your application.
 * Place your signature on all alterations or overwriting in the form.
 * Complete the form accurately and ensure all sections are
  completed in full.
 * Read the “Terms and Conditions” that are available with this
  application, note the Warnings at all times, read and sign the
  Key Facts Statement provided with this application.
 * Please refer to the Schedule of Charges on our website at 
  www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html or the Key Facts
  Statement for the applicable fees and charges.

Bank Signature |

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

Borrower Name & signature |

AUTHORIZED SIGNATORY(1):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(2):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(3):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

authorized signatory initial(s) /األحرف األولى للمفوض بالتوقیع

 WARNING:
 1) In case of late payment or non-payment of instalments or other
  amount due related to your loan / financing, your account will
  go into arrears. This may affect your credit rating, which may
  limit your ability to access financing in the future.
 2) You will have to pay an Early Settlement Fees if you settle your
  loan earlier than the maturity.
 3) Refinancing your loan may result in a tenor extension to pay off
  your original loan amount thereby resulting in paying more
  interest to the bank.
 4) You may lose your vehicle if you do not keep up with the
  repayments of your loan / financing.

TERMS & CONDITIONS:
Article (1): Disbursement of the Loan
The principal Loan shall be drawn from the Borrowers account with the 
Bank and paid directly to the seller of the car upon the completion of all 
the securities and documentation as contained in Article (2) of this 
Agreement.

Article (2): Securities and Documentation
As a guarantee and security to pay the Loan, interests, commissions, 
fees, and any other amounts become due under this Agreement, the 
Borrower commits and undertakes as follows:
1) Place a first degree mortgage / pledge over the car with the compe-
tent authorities in favor of the Bank.
2) Fully insure the car with an insurance company approved by the 
Bank throughout the duration of the Loan until the payment of the last 
installment provided that the Bank shall be the first beneficiary in the 
insurance policy. The Borrower authorizes the Bank to renew the 
insurance policy in the event of the failure of the Borrower to renew 
the same and debit any of the Borrower's account held with the Bank 
with the renewal fees.
3) Provide the bank with a letter from the Borrower's employer, if 
applicable, pursuant to which the employer undertakes to transfer his 
monthly salary and the end of service benefits to the bank throughout 
the Loan period.

Article (3): Interests, Commissions and Fees
1) The interest shall be calculated on the daily balance of the drawn and 
unpaid amounts of the Loan from the date of withdrawal based on 
actual number of days lapsed and a 365 day year, to be added to the 
Loan balance and paid with the monthly installments. The interest 
charged on the loan is in accordance with Article (121), Clause 3 of 
the Decretal Federal Law No (14) of 2018, Regarding the Central 
Bank & Organization of Financial Institutions and Activities.
2) The Bank will charge the commissions, fees, and expenses 
incurred on the Loan as per the instructions of the Central Bank of the 
United Arab Emirates (UAE) as may be amended from time to time.  

Article (4): Borrower's acknowledgments & Undertakings
1) The Borrower acknowledges his consent to utilize and amount 
paid pursuant to the insurance policies as a compensation in part or in 
whole against the car from any authority what-so-ever towards the 
payment of the balance of the Loan, in the event the insurance amount 
is insufficient. The Borrower acknowledges his obligation to cover the 
deficit from his own sources and authorizes the Bank to deduct any 
amount due to the Bank from any account held by the Borrowers with 
the Bank or any of its branches.
2) The Borrower undertake to continuously keep the car in good 
condition and to carry out the necessary maintenance and repairs, to 
annually renew the registration of the car, and not allow any person 
who does not hold a valid driving license to use the car under any 
circumstances.
3) The Borrower undertakes to promptly notify the Bank and the 
insurance company should the car suffer any accident.

4) In the event of seizure and sale of the car by auction and the 
inadequacy of the sale proceeds to payoff the balance of the Loan, the 
Borrowers shall be fully responsible of covering the remaining balance 
in addition to all expenses, fees and charges resulting from the seizure 
and sale of the car.
5) The Borrower undertakes that the purchase of the car had been on 
the full responsibility of the Borrower and the Bank will not bear any 
responsibility whatsoever in this regard.
6)  Regular payment of installments shall not be affected due to any 
accident including total loss of vehicle. The client must inform the 
bank within seven days of any accident to enable the bank to take 
appropriate action in case of total loss, failing which the client will be 
responsible for any consequences.
7)  To pay to the bank the money/monies received in the event of total 
loss to the vehicle towards settlement of finance obtained from the bank.
8) To advise the bank within seven days of any change in client’s 
address failing which the bank is not responsible for any consequences 
in sending reminders or notices at the given address.
9) The Borrower understands and agrees that in case of early settle-
ment of the loan, early settlement charges will be applicable as speci-
fied in the provided Schedule of Charges and also available at 
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

Article (5): Events Of Default
The Loan elapses and all the installments, interests and any other fees 
and expenses become due and payable immediately without having to 
give any notification or any court ruling and without prejudice to any 
other rights of the Bank according to this Agreement or in accordance 
with the law in the event of occurrence of any of the listed below events:
1) If the Borrower is terminated for any reason
2) In case the loan has been granted against salary assignment, If the 
monthly salary of the Borrower or any part of thereof transferred to 
any other body without the prior written approval of the Bank.
3) If the Borrower violated any of its undertakings or obligations 
arising from this Agreement.
4) If the Borrower failed to pay three consecutive installment or six 
nonconsecutive installments of the monthly installments without 
approval of the Bank.
5) If, at any time, the information or documents submitted by the Borrow-
er to the Bank are incorrect or any of acknowledgment or undertaking 
submitted by him or provided for in this Agreement is invalid.
6) If the Bank noticed that there are grounds, which could lead to the 
inability of the Borrower and/or any of his guarantors, as permissible 
under Central Bank's prevailing regulations, to fulfill his obligations 
towards the Bank.
7) In the event of car accident that led to total or partial loss resulted 
in reduction in its value or impossibility of its use or renewal of its 
license, at the absolute discretion of the Bank.
8) The death of the Borrower or his leaving the country permanently.

Article (6) General Provisions
1) All accounts of any kinds or name currently opened or will be opened 
in the future in whatever currency in the name of the Borrower with the 
bank or any of its branches shall be securing each other and the Bank may 
set off any amounts due to the Bank from the Borrower from any funds 
pertain to the Borrower with Bank or any of its branches.
2) If any amount falls due in a non-business day, the payment shall be 
made on the following business day. The business day means any day in 
which banks operating in the United Arab Emirates are open for dealing.
3) The Bank's books and records shall final and conclusive evidence in all 
matters relating to the Borrower's indebtedness unless proved otherwise 
according to the applicable laws.
4) Without prejudice to the applicable laws, the non-exercise of the 
Bank of any of its rights or delay in the exercise shall not detract it from 
this right, nor considered as a waiver for realization of the terms and 
conditions set out in this Agreement.

تحذیر   

في حالة تأخیر السداد أو عدم سداد األقساط أو غیرھا من المبالغ المستحقة المتعلقة  (1  
بالقرض/ التمویل الخاص بك، سیكون حسابك في المتأخرات، یجوز أن یؤدي ھذا   

على تصنیف ائتماني یعیق حصولك على التمویل في المستقبل.   

سیتعین علیك دفع رسوم التسویة المبكرة في حالة قیامك بتسویة القرض قبل تاریخ االستحقاق.  (2  

یجوز أن تؤدي إعادة تمویل قرضك إلى تمدید المدة لسداد مبلغ القرض األصلي، مما  (3  
ینتج دفع المزید من الفوائد للبنك   

یجوز أن یؤدي عدم مواظبتك على سداد القرض/ التمویل الخاص بك إلى فقدانك للمركبة.   (4  

الشروط واالًحكام:

المادة (1): سحب القرض
یتم سحب القرض عن طریق البنك وذلك بسداد أصل القرض إلى البائع مباشرة بعد أستكمال 

جمیع الضمانات والوثائق المبینة في المادة (2) من ھذا العقد.

المادة (2): الضمانات والوثائق
تستحق  قد  أخرى  مبالغ  وأیة  والرسوم  والعموالت  والفوائد  القرض  لسداد  وتأمینا  ضمانا 

بموجب ھذا العقد یلتزم المقترض ویتعھد بما یلي:

رھن السیارة رھنا من الدرجة األولى لصالح البنك وتوثیق الرھن لدى الجھات الرسمیة   (1
المختصة.

التأمین على السیارة تأمینا شامال طیلة فترة القرض ولحین سداد القسط األخیر لدى شركة   (2
التأمین المعتمدة من البنك على أن یكون البنك ھو المستفید األول في وثیقة التأمین. ویفوض 
وقید مصاریف  بتجدیدھا  المقترض  قیام  عدم  حالة  في  التأمین  وثیقة  بتجدید  البنك  المقترض 

التجدید على أي من حساباتھ لى البنك.

موافاة البنك بكتاب من جھة عمل المقترض تلتزم بموجبھ بتحویل راتبھ الشھري ومكافأة   (3
نھایة الخدمة لحسابھ لدى البنك طیلة مدة القرض. وذلك في حالة منح القرض بضمان الراتب 

للمقترض. الشھري 

المادة (3): الفوائد والعموالت والرسوم
القرض  المسددة من  المسحوبة وغیر  للمبالغ  الیومي  الرصید  الفائدة على معدل  تحتسب   (1
من تاریخ سحبھا على اساس ان السنة 365 یوما، وتضاف إلى رصید القرض بحیث تسدد 
ضمن األقساط الشھریة.  الفائدة المفروضة على القرض متوافقة مع المادة (121)، البند 3 
ومنظمة  المركزي  البنك  بشأن   2018 لسنة   (14) رقم  االتحادي  القانون  مرسوم  من 

المالیة. واألنشطة  المؤسسات 

یستوفي البنك العموالت والرسوم المترتبة على القرض حسب تعلیمات مصرف اإلمارات   (2
العربیة المتحدة المركزي وفق ما یتم تعدیلھا من وقت ألخر.

المادة (4): إقرارات وتعھدات المقترض
یقر المقترض موافقتھ على استخدام اي مبلغ یتم صرفھ بموجب وثائق التأمین كتعویض   (1
جزئي أو كلي عن السیارة من أي جھة كانت في سداد رصید القرض. وفي حالة عدم كفایة 
ویفوض  الخاصة.  مصادره  من  النقص  بتغطیة  بإلتزامھ  المقترض  یقر  التأمین،  مبلغ 
لدى  للمقترض  یكون  حساب  أي  من  للبنك  مستحقا  یكون  مبلغ  اي  بخصم  البنك  المقترض 

البنك أو أي من فروعھ.

بإجراء  یقوم  وان  باستمرار  جیدة  حالة  في  السیارة  على  یحافظ  بأن  المقترض  یتعھد   (2
یحمل  ال  شخص  ألي  السماح  وعدم  سنویا  التسجیل  وتجدید  الالزمة  واإلصالحات  الصیانة 

رخصة قیادة ساریة المفعول باستخدامھا تحت أي ظرف من الظروف.

یتعھد المقترض بإخطار البنك وشركة التأمین فورا بأي حادث تتعرض لھ السیارة.  (3

لسداد  البیع  حصیلة  كفایة  وعدم  العلني  المزاد  طریق  عن  السیارة  وبیع  حجز  حالة  في   (4
رصید القرض فإن المقترض مسؤول مسؤولیة تامة عن تغطیة الرصید المتبقي باإلضافة إلى 

كافة المصاریف والرسوم واألتعاب التي ترتبت على حجز السیارة وبیعھا.

البنك لن یتحمل أي  الكاملة وأن  السیارة قد تم على مسئولیتھ  المقترض بأن شراء  یقر   (5
الشأن. بھذا  كانت  مھما  مسئولیة 

سواء  المركبة  یصیب  حادث   بأي  األقساط  سداد  في  العمیل  إنتظام  یتأثر  ال  أن  یجب   (6
البنك   إخطار  العمیل  على  یجب   . كامالً   تلفاً  المركبة  أتلف  حادثاً  أو  بسیطاً  حادثاً   كان 
خالل سبعة أیام في حالة وقوع  أي حادث حتى یتسنى  للبنك اتخاذ اإلجراء المناسب في 
اآلثار  كل  یتحمل  العمیل  فإن  اإلخطار  ذلك  في  العمیل  أخفق  فإذا    ، الكامل  التلف  حالة 
والتبعات التي تترتب على تقصیره في التبلیغ  المطلوب و یكون مسئوال عن  عواقب  ذلك.

أن یدفع للبنك أیة مبالغ یحصل علیھا  مقابل خسارة  المركبة  خسارة  كاملة  لتسویة    (7
البنك.  من  الممنوح  التمویل 

التقصیر  العنوان، وفي حالة  یطرأ على  تغییر  بأي   أیام  البنك  خالل سبعة  یخطر  أن   (8
العنوان  على  مخاطبتھ  على  تترتب  التي  العواقب  عن  مسئول  غیر  البنك  فإن  االبالغ   في 

للبنك.  المعروف 

رسوم  تطبیق  سیتم   ، للقرض  المبكر  السداد  حالة  في  أنھ  على  ویوافق  المقترض  یتفھم   (9
على  أیًضا  والمتوفر  المقدم  الرسوم  جدول  في  المحدد  النحو  على  المبكر  السداد 

www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

المادة (5): حاالت اإلخالل
یسقط اجل القرض وتصبح جمیع األقساط والفوائد وأیة رسوم ومصروفات أخرى مستحقة 
وواجبة السداد فورا دون الحاجة إلى إعذار أو أي حكم قضائي ودون اإلخالل بأیة حقوق 

للقانون في حالة وقوع أي من الحاالت المذكورة أدناه: للبنك وفقا لھذا العقد وفقا  أخرى 

إذا تم إنھا عمل المقترض ألي سبب.  (1

إذا تم تحویل الراتب الشھري للمقترض أو أي جزء منھ ألیة جھة اخرى بدون موافقة   (2
للمقترض. الشھري  الراتب  القرض بضمان  البنك. وذلك في حالة منح  خطیة مسبقة من 

العقد. الناشئة عن ھذا  إلتزاماتھ  المقترض بأي من تعھداتھ أو  إذا اخل   (3

من  متتالیة  غیر  اقساط  ستة  أو  متتالیة  اقساط  ثالثة  سداد  عن  المقترض  تخلف  إذا   (4
البنك. موافقة  بدون  الشھریة  األقساط 

قدمھا  التي  المستندات  أو  البیانات  صحة  عدم  األوقات  من  وقت  أي  في  تبین  إذا   (5
البنك أو عدم صحة أي إقرار أو تعھد مقدم منھ أو منصوص علیھ في ھذا  المقترض إلي 

العقد.

أي  و/أو  المقترض  تمكن  عدم  إلي  یؤدي  قد  ما  األسباب  من  ھناك  أن  البنك  رأى  إذا   (6
بإلتزاماتھ  الوفاء  المركزي) من  المصرف  تعلیمات  بھ  (المعینین وفق ما تسمح  من كفالئھ 

البنك. تجاه 

في  أنخفاض  إلى  أدت  جزئیة  أو خسارة  كاملة  إلى خسارة  أدى  للسیارة  حادث  وقع  إذا   (7
قیمتھا أو عدم إمكانیة استخدامھا أو تجدید ترخیصھا وفق تقدیر البنك المطلق.

وفاة المقترض أو مغادرتھ الدولة بشكل نھائي.  (8

المادة (6): أحكام عامة
جمیع الحسابات من أي نوع أو أي مسمى ومھما كانت عملتھا المفتوحھ حالیا أو التي   (1
البعض  بعضھا  ضامنة  تعتبر  فروعھ  من  أي  أو  البنك  لدى  المقترض  بإسم  مستقبال  تفتح 
وأي  المقترض  على  للبنك  مستحقة  تكون  قد  مبالغ  أیة  بین  المقاصة  إجراء  للبنك  ویجوز 

أموال تكون للمقترض لدى البنك وأي فرع من فروعھ.

التالي.  العمل  یوم  في  الدفع  یتم  العمل  ایام  من  لیس  یوم  في  مبلغ  أي  استحق  إذا   (2
المتحدة  العربیة  اإلمارت  دولة  في  البنوك  فیھ  تكون  یوم  أي  العمل  بیوم  ویقصد 

للتعامل. مفتوحة 

المقترض  بإلتزامات  یتعلق  ما  نھائیة وقاطعة في كل  البنك وسجالتھ حجة  دفاتر  تكون   (3
المطبقة. القوانین  العكس وفق  إثبات  یتم  لم  ما 

أو  حقوقھ  من  حق  األي  البنك  ممارسة  عدم  یؤدي  ال  المطبقة،  القوانین  مراعاة  مع   (4
الشروط  إعمال  عن  منھ  تنازال  یعد  وال  الحق  ھذا  من  اإلنتقاص  إلى  ممارستھ  في  التأخر 

واألحكام الواردة في ھذا العقد.

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب  

- یتبع في الصفحة التالیة 

5) The Bank shall have the right to delegate advocates and collection 
agents (inside the UAE or abroad) to follow up the collection of any amounts 
due to the Bank from the Borrower.  The Borrower authorizes the Bank to 
provide them with any information or documents relating to the accounts of 
the Borrower. The advocates and collection agents shall have the right to 
take any appropriate action on behalf of the Bank for the purpose of 
carrying out their mission which includes contacting the Borrower.
6) In the event the Loan is granted to more than one Borrower, the 
borrowers shall be jointly and severally responsible for the payment of 
all obligations under the Loan. The Bank shall have the right, at its 
absolute discretion, to claim from any of them singly or jointly as it 
deems appropriate.
7) The Borrower may not assign or transfer to third parties any of his
rights or obligations under this Agreement without obtaining the prior 
written consent of the Bank.  The Borrower agrees that the Bank shall 
have the absolute right to assign or transfer any of its rights under this 
Agreement in addition to mortgages, guarantees, or any other 
securities to any authority or third party after giving due notice of such 
assignment or transfer as mandated by the Central Bank of the UAE.
8) This Agreement is made in two original sets both Arabic and English 
and in the event of any contradiction between the two texts, the text 
written in Arabic language shall prevail. Each party will retain the 
original set after its execution.

Article (7): Applicable Law and Competent Courts
This Agreement is subject to and shall be construed pursuant to the 
applicable laws of the United Arab Emirates and the applicable law of the 
Emirate in which the Loan account is opened as the case may be. In the 
event of any dispute arising in relation to this Agreement, the courts of 
the emirate in which the Loan account is opened shall have jurisdiction 
provided that the Bank may, if it deems appropriate, bring proceedings 
in any other jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates.

Article (8): Notices and Correspondences
1) All notices and correspondences between the parties to this 
Agreement shall deem valid and binding when in writing and addressed to 
the addresses mentioned at the beginning of this Agreement and by 
registered mail or hand delivery with acknowledgment of receipt unless 
any of the two parties notify the other party in writing about the change 
of address.
2) The Borrower consent to receive electronic communications and 
disclosures from HBZ in connection with the Loan. You agree that HBZ can 
contact you by postal mail, email on your registered email/s or SMS the 
mobile number you provide to us or visit your office or residence to meet 
you or your authorised representative in connection with any of your 
account/s with HBZ. It may include contact from companies working on 
our behalf to service your accounts including but not limited to courier 
companies, debt collection agencies or third party staff contracted by 
HBZ. You agree to update your contact information with us when it 
changes.

Article (9): Validity of the Agreement
This Agreement shall be valid, executed with all its terms and 
conditions, and binding among the parties and their successors from 
date of signing and remain valid till the payment of all the Borrowers 
liabilities towards the Bank.

Article (10): General Terms
1) The client hereby authorizes the bank to make such inquiries/credit 
references as may be necessary to confirm correctness of the informa-
tion set-forth in vehiclefinancing application and to disclose such 
information to such person(s) as it deems fit.
2) All notices shall be sent by post to the given address of the 
client/guarantor(s).
3) The vehicle details will be considered as integral parts of this 
agreement.  All terms in the agreement shall have the same meaning 
as are given to them in the vehicle details and financing schedule. All 
singular terms are applied to the plural and vice-versa.
4) The client confirms that no representation of any kind has been 
made to him/her by the bank regarding the vehicle and that the client 
inspected it and found it in good condition and acceptable to him/her.

الدولة)  خارج  أو  داخل  (سواء  التحصیل  ووكالء  المحامین  تفویض  للبنك  یحق   (5
البنك  المقترض  ویفوض  المقترض.  مواجھة  في  للبنك  مستحقة  مبالغ  أیة  تحصیل  لمتابعة 
ووكالء  للمحامین  ویحق  المقترض.  بحسابات  تتعلق  مستندات  أو  معلومات  بأیة  بتزویدھم 
اإلتصال  ذلك  في  بما  بمھمتھم  للقیام  البنك  عن  نیابة  مناسبة  إجراءات  أیة  إتخاذ  التحصیل 

لمقترض. با

مسئولین  لمقترضون  ا یكون  مقترض،  من  ألكثر  القرض  منح  لة  حا في   (6
ویحق  القرض،  على  لمترتبة  ا اإللتزامات  جمیع  سداد  عن  لتضامن  وا لتكافل  با
وفق  مجتمعین  لبتھم  مطا أو  منفردا  منھم  أي  لبة  مطا لمطلق  ا تقدیره  وحسب  للبنك 

. مناسبا ه  یرا ما 

عن  الناشئة  إلتزاماتھ  أو  حقوقھ  من  أي  للغیر  یحیل  أو  یتنازل  أن  للمقترض  یحق  ال   (7
أن  المقترض  ویوافق  البنك.  من  المسبقة  الخطیة  الموافقة  على  الحصول  دون  العقد  ھذا 
العقد  ھذا  بموجب  البنك  حقوق  من  أي  تحویل  أو  عن  التنازل  في  الحق  مطلق  للبنك 
بعد  ثالث  طرف  أو  جھة  ألي  أخرى  ضمانات  وأیة  والكفاالت  الرھونات  إلى  باإلضافة 
العربیة  اإلمارات  مصرف  ألوامر  وفًقا  التحویل  أو  التنازل  بھذا  المناسب  اإلخطار  تقدیم 

المركزي.  المتحدة 

تم تحریر ھذا العقد على نسختین أصلیتین باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وفي حالة وجود   (8
أي تعارض بین النصین یتم إعتماد النص باللغة العربیة. وقد إستلم كل طرف نسخة أصلیة 

من العقد بعد توقیعھ.

المادة (7): القانون الواجب التطبیق والمحاكم المختصة
المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  في  الساریة  للقوانین  وفقا  ویفسر  العقد  ھذا  یخضع 
الحال. وفي حالة  القرض حسب واقع  فیھا حساب  المفتوح  اإلمارة  الساري في  والقانون 
القرض  حساب  فیھا  المفتوح  اإلمارة  لمحاكم  فإن  العقد،  بھذا  یتعلق  نزاع  أي  نشوء 
مناسبا-  ذلك  إذا رأى  للبنك-  أنھ یجوز  النزاع على  ذلك  للنظر في  القضائي  االختصاص 
اإلمارات  دولة  أو خارج  داخل  أي محاكم أخرى  امام  قانونیة  إجراءات  باتخاذ  یقوم  أن 

المتحدة. العربیة 

المادة (8): اإلخطارات والمراسالت
متى  وملزمة  صحیحة  العقد  ھذا  طرفي  بین  والمراسالت  اإلخطارات  كافة  تكون   (1
مسجلة  خطابات  بموجب  العقد  ھذا  في صدر  المبینة  العناوین  إلى  ووجھت  مكتوبة  كانت 
األخر  الطرف  بإخطار  الطرفین  احد  یقم  مالم  باإلستالم  التوقیع  مقابل  بالید  بالتسلیم  أو 

عنوانھ. بتغییر  كتابة 

2) یوافق المقترض على تلقي االتصاالت اإللكترونیة واإلفصاحات من حبیب بنك أي جي 
زیوریخ  جي  آي  بنك  حبیب  إمكان  في  أنھ  توافق  بھذا  بالقرض.  یتعلق  فیما  زیوریخ 
االتصال بك عن طریق البرید العادي أو المسجل أو البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة 
إقامتك  مكان  أو  مكتبك  زیارة  أو  للبنك،  قدمتھ  الذي  المحمول  الھاتف  رقم  على  القصیرة 
یشمل  قد  البنك.   مع  حسابات  حساب/  أي  بخصوص  المفوض  ممثلك  مقابلة  أو  لمقابلتك 
سبیل  على  ذلك  في  بما  حساباتك  لخدمة  عنا  نیابة  تعمل  التي  الشركات  من  االتصال  ذلك 
أي  موظفو  أو  الدیون  تحصیل  وكاالت  أو  والشركات  السریع  البرید  الحصر  ال  المثال 
معلومات  تحدیث  على  توافق  بھذا  زیوریخ.  جي  اي  بنك  حبیب  مع  متعاقد  ثالث  طرف 

تغییر. أي  معنا عند حدوث  بك  الخاصة  االتصال 

المادة (9): سریان العقد
العقد وینفذ بكافة شروطھ واحكامھ ویكون ملزما لطرفیھ وخلفائھما اعتبارا من  یسري ھذا 

البنك. تجاه  المقترض  إلتزامات  توقیعھ ویظل ساریا حتى سداد كامل  تاریخ 

المادة (10): شروط عامة
بھذا  یفوض  العمیل  البنك  بالقیام  بالتحریات  الضروریة  لتأكید صحة  المعلومات    (1
ھذه   عن   باإلفصاح  البنك   العمیل   یفوض   كما   المركبة   تمویل   طلب   في   الواردة 

المعلومات  ألي شخص  إذا  رأى  ذلك  مناسبا.

للبنك. المعروف  العمیل\الكفیل\الكفالء  لعنوان  بالبرید  اإلخطارات  جمیع  ترسل   (2

لكل  ویكون  اإلتفاقیة  ھذه   من  أساسي  جزء  المركبة  مواصفات  جدول   یعتبر   (3
المفرد  تطبق صیغة  كما   اإلتفاقیة   في  الواردة   المعاني  نفس  فیھ  الواردة   المصطلحات  

. الجمع  على 

فیما  نوع   أي  من  مضللة  معلومات  یة  أ لھ  یقدم  لم  لبنك  ا أن  لعمیل  ا یقر   (4
جیدة  لة  حا في  فوجدھا  لمركبة  ا فحص  قد  لعمیل  ا ،وان  لمركبة  ا لة  بحا یتعلق 

. لھا لھ\ ومقبولة 

األقساط  من  جزء  أو  كل  سداده  حالة  في  أنھ  لدیھ  المفھوم  من  انھ  العمیل  یؤكد  كما   (5
المترتبة علیھ  قبل ان یحین تاریخ إستحقاقھا في ھذه الحالة  یدفع العمیل للبنك رسوم الدفع 

المقدم وفقا لجدول  الرسوم الصادر من البن.

االنسحاب   للعمیل  یمكن  التحدید،  البند على وجھ  التخلي عن ھذا  االتفاق عن  یتم  لم  ما   
من االتفاقیة لسبب وجیھ دون أي غرامة وذلك بتقدیم أخطار خطي إلى حبیب بنك آي    

جي زیوریخ خالل 5 (خمسة) أیام عمل من تاریخ االتفاقیة.  

التھدئة التنازل عن فترة   *  

أوافق/نوافق بموجب ھذا على التنازل عن حقي / حقنا في فترة التھدئة وأقر بأن البنك    
لن یكون مسؤوالً عن رد أي رسوم تم تحصیلھا بالفعل بمجرد تنفیذ التسھیالت الخاصة    
بي على النحو الواجب. أقر بأنھ بمجرد التوقیع على التنازل ، فإن أي إلغاء للتسھیل بعد   

المبكرة. التسویة  لرسوم  األموال سیخضع  صرف   

لضمان مباشرة طلبك في أقرب وقت ممكن، یرجى:  
تقدیم في  التأخیر  او  المستندات  نقصان  إن  كاملة،  المطلوبة  المستندات  تقدیم   *  

طلبك. وإجراء  تناول  سرعة  على  مباشر  بشكل  یوثر  المطلوبة  المستندات    

النموذج. الكتابة فوق  أو  التعدیالت  * ضع توقیعك على جمیع   

بالكامل. النموذج بدقة وتأكد من إكمال جمیع األقسام  * أكمل   

جمیع والحظ  لطلب،  ا ا  ھذ مع  لمتوفرة  ا م"  واألحكا لشروط  ا فة"  كا قرأ  ا  *  
الطلب ھذا  مع  لمقدم  ا  ،"KFS " الرئیسیة  الحقائق  بیان  واقرأ  لتحذیرات،  ا   

علیھ.  التوقیع  مع    

على قعنا  مو على  م  سو لر ا ل  و جد لى  إ ع  جو لر ا جى  یر  *  
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html أو بیان الحقائق الرئیسیة    

المطبقة. والتكالیف  للرسوم    
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5) The client further understands that in case of advance installments 
or partial payments, the bank will charge advance payment charges as 
per the bank’s schedule of charges.

   COOLING-OFF PERIOD | 

 Unless specifically agreed to renounce this clause, Customer can
 withdraw from the Agreement, subject to valid reason and cause,
 without penalty by giving in writing a notice to Habib Bank AG Zurich
 within the period of 05 (five) Business days starting from the
 Agreement date.

 * Waiver of Cooling Off Period

 I/We hereby agree to the waiving my/our right to the Cooling Off
 Period and acknowledge that the Bank will not be liable to refund any
 fees already charged once my facility is duly executed. I acknowledge
 that once the waiver is signed, any cancellation of the facility after
 disbursement of funds will be subject to early settlement charges.

   IMPORTANT REMINDER | 

   To ensure your application is processed at the earliest, please:
 * Provide the complete set of required documents. Missing documents
  or a delay in providing the requested information will significantly
  impact the turnaround time to process your application.
 * Place your signature on all alterations or overwriting in the form.
 * Complete the form accurately and ensure all sections are
  completed in full.
 * Read the “Terms and Conditions” that are available with this
  application, note the Warnings at all times, read and sign the
  Key Facts Statement provided with this application.
 * Please refer to the Schedule of Charges on our website at 
  www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html or the Key Facts
  Statement for the applicable fees and charges.

Bank Signature |

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

Borrower Name & signature |

AUTHORIZED SIGNATORY(1):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(2):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(3):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

 WARNING:
 1) In case of late payment or non-payment of instalments or other
  amount due related to your loan / financing, your account will
  go into arrears. This may affect your credit rating, which may
  limit your ability to access financing in the future.
 2) You will have to pay an Early Settlement Fees if you settle your
  loan earlier than the maturity.
 3) Refinancing your loan may result in a tenor extension to pay off
  your original loan amount thereby resulting in paying more
  interest to the bank.
 4) You may lose your vehicle if you do not keep up with the
  repayments of your loan / financing.

TERMS & CONDITIONS:
Article (1): Disbursement of the Loan
The principal Loan shall be drawn from the Borrowers account with the 
Bank and paid directly to the seller of the car upon the completion of all 
the securities and documentation as contained in Article (2) of this 
Agreement.

Article (2): Securities and Documentation
As a guarantee and security to pay the Loan, interests, commissions, 
fees, and any other amounts become due under this Agreement, the 
Borrower commits and undertakes as follows:
1) Place a first degree mortgage / pledge over the car with the compe-
tent authorities in favor of the Bank.
2) Fully insure the car with an insurance company approved by the 
Bank throughout the duration of the Loan until the payment of the last 
installment provided that the Bank shall be the first beneficiary in the 
insurance policy. The Borrower authorizes the Bank to renew the 
insurance policy in the event of the failure of the Borrower to renew 
the same and debit any of the Borrower's account held with the Bank 
with the renewal fees.
3) Provide the bank with a letter from the Borrower's employer, if 
applicable, pursuant to which the employer undertakes to transfer his 
monthly salary and the end of service benefits to the bank throughout 
the Loan period.

Article (3): Interests, Commissions and Fees
1) The interest shall be calculated on the daily balance of the drawn and 
unpaid amounts of the Loan from the date of withdrawal based on 
actual number of days lapsed and a 365 day year, to be added to the 
Loan balance and paid with the monthly installments. The interest 
charged on the loan is in accordance with Article (121), Clause 3 of 
the Decretal Federal Law No (14) of 2018, Regarding the Central 
Bank & Organization of Financial Institutions and Activities.
2) The Bank will charge the commissions, fees, and expenses 
incurred on the Loan as per the instructions of the Central Bank of the 
United Arab Emirates (UAE) as may be amended from time to time.  

Article (4): Borrower's acknowledgments & Undertakings
1) The Borrower acknowledges his consent to utilize and amount 
paid pursuant to the insurance policies as a compensation in part or in 
whole against the car from any authority what-so-ever towards the 
payment of the balance of the Loan, in the event the insurance amount 
is insufficient. The Borrower acknowledges his obligation to cover the 
deficit from his own sources and authorizes the Bank to deduct any 
amount due to the Bank from any account held by the Borrowers with 
the Bank or any of its branches.
2) The Borrower undertake to continuously keep the car in good 
condition and to carry out the necessary maintenance and repairs, to 
annually renew the registration of the car, and not allow any person 
who does not hold a valid driving license to use the car under any 
circumstances.
3) The Borrower undertakes to promptly notify the Bank and the 
insurance company should the car suffer any accident.

4) In the event of seizure and sale of the car by auction and the 
inadequacy of the sale proceeds to payoff the balance of the Loan, the 
Borrowers shall be fully responsible of covering the remaining balance 
in addition to all expenses, fees and charges resulting from the seizure 
and sale of the car.
5) The Borrower undertakes that the purchase of the car had been on 
the full responsibility of the Borrower and the Bank will not bear any 
responsibility whatsoever in this regard.
6)  Regular payment of installments shall not be affected due to any 
accident including total loss of vehicle. The client must inform the 
bank within seven days of any accident to enable the bank to take 
appropriate action in case of total loss, failing which the client will be 
responsible for any consequences.
7)  To pay to the bank the money/monies received in the event of total 
loss to the vehicle towards settlement of finance obtained from the bank.
8) To advise the bank within seven days of any change in client’s 
address failing which the bank is not responsible for any consequences 
in sending reminders or notices at the given address.
9) The Borrower understands and agrees that in case of early settle-
ment of the loan, early settlement charges will be applicable as speci-
fied in the provided Schedule of Charges and also available at 
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

Article (5): Events Of Default
The Loan elapses and all the installments, interests and any other fees 
and expenses become due and payable immediately without having to 
give any notification or any court ruling and without prejudice to any 
other rights of the Bank according to this Agreement or in accordance 
with the law in the event of occurrence of any of the listed below events:
1) If the Borrower is terminated for any reason
2) In case the loan has been granted against salary assignment, If the 
monthly salary of the Borrower or any part of thereof transferred to 
any other body without the prior written approval of the Bank.
3) If the Borrower violated any of its undertakings or obligations 
arising from this Agreement.
4) If the Borrower failed to pay three consecutive installment or six 
nonconsecutive installments of the monthly installments without 
approval of the Bank.
5) If, at any time, the information or documents submitted by the Borrow-
er to the Bank are incorrect or any of acknowledgment or undertaking 
submitted by him or provided for in this Agreement is invalid.
6) If the Bank noticed that there are grounds, which could lead to the 
inability of the Borrower and/or any of his guarantors, as permissible 
under Central Bank's prevailing regulations, to fulfill his obligations 
towards the Bank.
7) In the event of car accident that led to total or partial loss resulted 
in reduction in its value or impossibility of its use or renewal of its 
license, at the absolute discretion of the Bank.
8) The death of the Borrower or his leaving the country permanently.

Article (6) General Provisions
1) All accounts of any kinds or name currently opened or will be opened 
in the future in whatever currency in the name of the Borrower with the 
bank or any of its branches shall be securing each other and the Bank may 
set off any amounts due to the Bank from the Borrower from any funds 
pertain to the Borrower with Bank or any of its branches.
2) If any amount falls due in a non-business day, the payment shall be 
made on the following business day. The business day means any day in 
which banks operating in the United Arab Emirates are open for dealing.
3) The Bank's books and records shall final and conclusive evidence in all 
matters relating to the Borrower's indebtedness unless proved otherwise 
according to the applicable laws.
4) Without prejudice to the applicable laws, the non-exercise of the 
Bank of any of its rights or delay in the exercise shall not detract it from 
this right, nor considered as a waiver for realization of the terms and 
conditions set out in this Agreement.

تحذیر   

في حالة تأخیر السداد أو عدم سداد األقساط أو غیرھا من المبالغ المستحقة المتعلقة  (1  
بالقرض/ التمویل الخاص بك، سیكون حسابك في المتأخرات، یجوز أن یؤدي ھذا   

على تصنیف ائتماني یعیق حصولك على التمویل في المستقبل.   

سیتعین علیك دفع رسوم التسویة المبكرة في حالة قیامك بتسویة القرض قبل تاریخ االستحقاق.  (2  

یجوز أن تؤدي إعادة تمویل قرضك إلى تمدید المدة لسداد مبلغ القرض األصلي، مما  (3  
ینتج دفع المزید من الفوائد للبنك   

یجوز أن یؤدي عدم مواظبتك على سداد القرض/ التمویل الخاص بك إلى فقدانك للمركبة.   (4  

الشروط واالًحكام:

المادة (1): سحب القرض
یتم سحب القرض عن طریق البنك وذلك بسداد أصل القرض إلى البائع مباشرة بعد أستكمال 

جمیع الضمانات والوثائق المبینة في المادة (2) من ھذا العقد.

المادة (2): الضمانات والوثائق
تستحق  قد  أخرى  مبالغ  وأیة  والرسوم  والعموالت  والفوائد  القرض  لسداد  وتأمینا  ضمانا 

بموجب ھذا العقد یلتزم المقترض ویتعھد بما یلي:

رھن السیارة رھنا من الدرجة األولى لصالح البنك وتوثیق الرھن لدى الجھات الرسمیة   (1
المختصة.

التأمین على السیارة تأمینا شامال طیلة فترة القرض ولحین سداد القسط األخیر لدى شركة   (2
التأمین المعتمدة من البنك على أن یكون البنك ھو المستفید األول في وثیقة التأمین. ویفوض 
وقید مصاریف  بتجدیدھا  المقترض  قیام  عدم  حالة  في  التأمین  وثیقة  بتجدید  البنك  المقترض 

التجدید على أي من حساباتھ لى البنك.

موافاة البنك بكتاب من جھة عمل المقترض تلتزم بموجبھ بتحویل راتبھ الشھري ومكافأة   (3
نھایة الخدمة لحسابھ لدى البنك طیلة مدة القرض. وذلك في حالة منح القرض بضمان الراتب 

للمقترض. الشھري 

المادة (3): الفوائد والعموالت والرسوم
القرض  المسددة من  المسحوبة وغیر  للمبالغ  الیومي  الرصید  الفائدة على معدل  تحتسب   (1
من تاریخ سحبھا على اساس ان السنة 365 یوما، وتضاف إلى رصید القرض بحیث تسدد 
ضمن األقساط الشھریة.  الفائدة المفروضة على القرض متوافقة مع المادة (121)، البند 3 
ومنظمة  المركزي  البنك  بشأن   2018 لسنة   (14) رقم  االتحادي  القانون  مرسوم  من 

المالیة. واألنشطة  المؤسسات 

یستوفي البنك العموالت والرسوم المترتبة على القرض حسب تعلیمات مصرف اإلمارات   (2
العربیة المتحدة المركزي وفق ما یتم تعدیلھا من وقت ألخر.

المادة (4): إقرارات وتعھدات المقترض
یقر المقترض موافقتھ على استخدام اي مبلغ یتم صرفھ بموجب وثائق التأمین كتعویض   (1
جزئي أو كلي عن السیارة من أي جھة كانت في سداد رصید القرض. وفي حالة عدم كفایة 
ویفوض  الخاصة.  مصادره  من  النقص  بتغطیة  بإلتزامھ  المقترض  یقر  التأمین،  مبلغ 
لدى  للمقترض  یكون  حساب  أي  من  للبنك  مستحقا  یكون  مبلغ  اي  بخصم  البنك  المقترض 

البنك أو أي من فروعھ.

بإجراء  یقوم  وان  باستمرار  جیدة  حالة  في  السیارة  على  یحافظ  بأن  المقترض  یتعھد   (2
یحمل  ال  شخص  ألي  السماح  وعدم  سنویا  التسجیل  وتجدید  الالزمة  واإلصالحات  الصیانة 

رخصة قیادة ساریة المفعول باستخدامھا تحت أي ظرف من الظروف.

یتعھد المقترض بإخطار البنك وشركة التأمین فورا بأي حادث تتعرض لھ السیارة.  (3

لسداد  البیع  حصیلة  كفایة  وعدم  العلني  المزاد  طریق  عن  السیارة  وبیع  حجز  حالة  في   (4
رصید القرض فإن المقترض مسؤول مسؤولیة تامة عن تغطیة الرصید المتبقي باإلضافة إلى 

كافة المصاریف والرسوم واألتعاب التي ترتبت على حجز السیارة وبیعھا.

البنك لن یتحمل أي  الكاملة وأن  السیارة قد تم على مسئولیتھ  المقترض بأن شراء  یقر   (5
الشأن. بھذا  كانت  مھما  مسئولیة 

سواء  المركبة  یصیب  حادث   بأي  األقساط  سداد  في  العمیل  إنتظام  یتأثر  ال  أن  یجب   (6
البنك   إخطار  العمیل  على  یجب   . كامالً   تلفاً  المركبة  أتلف  حادثاً  أو  بسیطاً  حادثاً   كان 
خالل سبعة أیام في حالة وقوع  أي حادث حتى یتسنى  للبنك اتخاذ اإلجراء المناسب في 
اآلثار  كل  یتحمل  العمیل  فإن  اإلخطار  ذلك  في  العمیل  أخفق  فإذا    ، الكامل  التلف  حالة 
والتبعات التي تترتب على تقصیره في التبلیغ  المطلوب و یكون مسئوال عن  عواقب  ذلك.

أن یدفع للبنك أیة مبالغ یحصل علیھا  مقابل خسارة  المركبة  خسارة  كاملة  لتسویة    (7
البنك.  من  الممنوح  التمویل 

التقصیر  العنوان، وفي حالة  یطرأ على  تغییر  بأي   أیام  البنك  خالل سبعة  یخطر  أن   (8
العنوان  على  مخاطبتھ  على  تترتب  التي  العواقب  عن  مسئول  غیر  البنك  فإن  االبالغ   في 

للبنك.  المعروف 

رسوم  تطبیق  سیتم   ، للقرض  المبكر  السداد  حالة  في  أنھ  على  ویوافق  المقترض  یتفھم   (9
على  أیًضا  والمتوفر  المقدم  الرسوم  جدول  في  المحدد  النحو  على  المبكر  السداد 

www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

المادة (5): حاالت اإلخالل
یسقط اجل القرض وتصبح جمیع األقساط والفوائد وأیة رسوم ومصروفات أخرى مستحقة 
وواجبة السداد فورا دون الحاجة إلى إعذار أو أي حكم قضائي ودون اإلخالل بأیة حقوق 

للقانون في حالة وقوع أي من الحاالت المذكورة أدناه: للبنك وفقا لھذا العقد وفقا  أخرى 

إذا تم إنھا عمل المقترض ألي سبب.  (1

إذا تم تحویل الراتب الشھري للمقترض أو أي جزء منھ ألیة جھة اخرى بدون موافقة   (2
للمقترض. الشھري  الراتب  القرض بضمان  البنك. وذلك في حالة منح  خطیة مسبقة من 

العقد. الناشئة عن ھذا  إلتزاماتھ  المقترض بأي من تعھداتھ أو  إذا اخل   (3

من  متتالیة  غیر  اقساط  ستة  أو  متتالیة  اقساط  ثالثة  سداد  عن  المقترض  تخلف  إذا   (4
البنك. موافقة  بدون  الشھریة  األقساط 

قدمھا  التي  المستندات  أو  البیانات  صحة  عدم  األوقات  من  وقت  أي  في  تبین  إذا   (5
البنك أو عدم صحة أي إقرار أو تعھد مقدم منھ أو منصوص علیھ في ھذا  المقترض إلي 

العقد.

أي  و/أو  المقترض  تمكن  عدم  إلي  یؤدي  قد  ما  األسباب  من  ھناك  أن  البنك  رأى  إذا   (6
بإلتزاماتھ  الوفاء  المركزي) من  المصرف  تعلیمات  بھ  (المعینین وفق ما تسمح  من كفالئھ 

البنك. تجاه 

في  أنخفاض  إلى  أدت  جزئیة  أو خسارة  كاملة  إلى خسارة  أدى  للسیارة  حادث  وقع  إذا   (7
قیمتھا أو عدم إمكانیة استخدامھا أو تجدید ترخیصھا وفق تقدیر البنك المطلق.

وفاة المقترض أو مغادرتھ الدولة بشكل نھائي.  (8

المادة (6): أحكام عامة
جمیع الحسابات من أي نوع أو أي مسمى ومھما كانت عملتھا المفتوحھ حالیا أو التي   (1
البعض  بعضھا  ضامنة  تعتبر  فروعھ  من  أي  أو  البنك  لدى  المقترض  بإسم  مستقبال  تفتح 
وأي  المقترض  على  للبنك  مستحقة  تكون  قد  مبالغ  أیة  بین  المقاصة  إجراء  للبنك  ویجوز 

أموال تكون للمقترض لدى البنك وأي فرع من فروعھ.

التالي.  العمل  یوم  في  الدفع  یتم  العمل  ایام  من  لیس  یوم  في  مبلغ  أي  استحق  إذا   (2
المتحدة  العربیة  اإلمارت  دولة  في  البنوك  فیھ  تكون  یوم  أي  العمل  بیوم  ویقصد 

للتعامل. مفتوحة 

المقترض  بإلتزامات  یتعلق  ما  نھائیة وقاطعة في كل  البنك وسجالتھ حجة  دفاتر  تكون   (3
المطبقة. القوانین  العكس وفق  إثبات  یتم  لم  ما 

أو  حقوقھ  من  حق  األي  البنك  ممارسة  عدم  یؤدي  ال  المطبقة،  القوانین  مراعاة  مع   (4
الشروط  إعمال  عن  منھ  تنازال  یعد  وال  الحق  ھذا  من  اإلنتقاص  إلى  ممارستھ  في  التأخر 

واألحكام الواردة في ھذا العقد.

authorized signatory initial(s) /األحرف األولى للمفوض بالتوقیع
NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب  

- یتبع في الصفحة التالیة 

5) The Bank shall have the right to delegate advocates and collection 
agents (inside the UAE or abroad) to follow up the collection of any amounts 
due to the Bank from the Borrower.  The Borrower authorizes the Bank to 
provide them with any information or documents relating to the accounts of 
the Borrower. The advocates and collection agents shall have the right to 
take any appropriate action on behalf of the Bank for the purpose of 
carrying out their mission which includes contacting the Borrower.
6) In the event the Loan is granted to more than one Borrower, the 
borrowers shall be jointly and severally responsible for the payment of 
all obligations under the Loan. The Bank shall have the right, at its 
absolute discretion, to claim from any of them singly or jointly as it 
deems appropriate.
7) The Borrower may not assign or transfer to third parties any of his
rights or obligations under this Agreement without obtaining the prior 
written consent of the Bank.  The Borrower agrees that the Bank shall 
have the absolute right to assign or transfer any of its rights under this 
Agreement in addition to mortgages, guarantees, or any other 
securities to any authority or third party after giving due notice of such 
assignment or transfer as mandated by the Central Bank of the UAE.
8) This Agreement is made in two original sets both Arabic and English 
and in the event of any contradiction between the two texts, the text 
written in Arabic language shall prevail. Each party will retain the 
original set after its execution.

Article (7): Applicable Law and Competent Courts
This Agreement is subject to and shall be construed pursuant to the 
applicable laws of the United Arab Emirates and the applicable law of the 
Emirate in which the Loan account is opened as the case may be. In the 
event of any dispute arising in relation to this Agreement, the courts of 
the emirate in which the Loan account is opened shall have jurisdiction 
provided that the Bank may, if it deems appropriate, bring proceedings 
in any other jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates.

Article (8): Notices and Correspondences
1) All notices and correspondences between the parties to this 
Agreement shall deem valid and binding when in writing and addressed to 
the addresses mentioned at the beginning of this Agreement and by 
registered mail or hand delivery with acknowledgment of receipt unless 
any of the two parties notify the other party in writing about the change 
of address.
2) The Borrower consent to receive electronic communications and 
disclosures from HBZ in connection with the Loan. You agree that HBZ can 
contact you by postal mail, email on your registered email/s or SMS the 
mobile number you provide to us or visit your office or residence to meet 
you or your authorised representative in connection with any of your 
account/s with HBZ. It may include contact from companies working on 
our behalf to service your accounts including but not limited to courier 
companies, debt collection agencies or third party staff contracted by 
HBZ. You agree to update your contact information with us when it 
changes.

Article (9): Validity of the Agreement
This Agreement shall be valid, executed with all its terms and 
conditions, and binding among the parties and their successors from 
date of signing and remain valid till the payment of all the Borrowers 
liabilities towards the Bank.

Article (10): General Terms
1) The client hereby authorizes the bank to make such inquiries/credit 
references as may be necessary to confirm correctness of the informa-
tion set-forth in vehiclefinancing application and to disclose such 
information to such person(s) as it deems fit.
2) All notices shall be sent by post to the given address of the 
client/guarantor(s).
3) The vehicle details will be considered as integral parts of this 
agreement.  All terms in the agreement shall have the same meaning 
as are given to them in the vehicle details and financing schedule. All 
singular terms are applied to the plural and vice-versa.
4) The client confirms that no representation of any kind has been 
made to him/her by the bank regarding the vehicle and that the client 
inspected it and found it in good condition and acceptable to him/her.

الدولة)  خارج  أو  داخل  (سواء  التحصیل  ووكالء  المحامین  تفویض  للبنك  یحق   (5
البنك  المقترض  ویفوض  المقترض.  مواجھة  في  للبنك  مستحقة  مبالغ  أیة  تحصیل  لمتابعة 
ووكالء  للمحامین  ویحق  المقترض.  بحسابات  تتعلق  مستندات  أو  معلومات  بأیة  بتزویدھم 
اإلتصال  ذلك  في  بما  بمھمتھم  للقیام  البنك  عن  نیابة  مناسبة  إجراءات  أیة  إتخاذ  التحصیل 

لمقترض. با

مسئولین  لمقترضون  ا یكون  مقترض،  من  ألكثر  القرض  منح  لة  حا في   (6
ویحق  القرض،  على  لمترتبة  ا اإللتزامات  جمیع  سداد  عن  لتضامن  وا لتكافل  با
وفق  مجتمعین  لبتھم  مطا أو  منفردا  منھم  أي  لبة  مطا لمطلق  ا تقدیره  وحسب  للبنك 

. مناسبا ه  یرا ما 

عن  الناشئة  إلتزاماتھ  أو  حقوقھ  من  أي  للغیر  یحیل  أو  یتنازل  أن  للمقترض  یحق  ال   (7
أن  المقترض  ویوافق  البنك.  من  المسبقة  الخطیة  الموافقة  على  الحصول  دون  العقد  ھذا 
العقد  ھذا  بموجب  البنك  حقوق  من  أي  تحویل  أو  عن  التنازل  في  الحق  مطلق  للبنك 
بعد  ثالث  طرف  أو  جھة  ألي  أخرى  ضمانات  وأیة  والكفاالت  الرھونات  إلى  باإلضافة 
العربیة  اإلمارات  مصرف  ألوامر  وفًقا  التحویل  أو  التنازل  بھذا  المناسب  اإلخطار  تقدیم 

المركزي.  المتحدة 

تم تحریر ھذا العقد على نسختین أصلیتین باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وفي حالة وجود   (8
أي تعارض بین النصین یتم إعتماد النص باللغة العربیة. وقد إستلم كل طرف نسخة أصلیة 

من العقد بعد توقیعھ.

المادة (7): القانون الواجب التطبیق والمحاكم المختصة
المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  في  الساریة  للقوانین  وفقا  ویفسر  العقد  ھذا  یخضع 
الحال. وفي حالة  القرض حسب واقع  فیھا حساب  المفتوح  اإلمارة  الساري في  والقانون 
القرض  حساب  فیھا  المفتوح  اإلمارة  لمحاكم  فإن  العقد،  بھذا  یتعلق  نزاع  أي  نشوء 
مناسبا-  ذلك  إذا رأى  للبنك-  أنھ یجوز  النزاع على  ذلك  للنظر في  القضائي  االختصاص 
اإلمارات  دولة  أو خارج  داخل  أي محاكم أخرى  امام  قانونیة  إجراءات  باتخاذ  یقوم  أن 

المتحدة. العربیة 

المادة (8): اإلخطارات والمراسالت
متى  وملزمة  صحیحة  العقد  ھذا  طرفي  بین  والمراسالت  اإلخطارات  كافة  تكون   (1
مسجلة  خطابات  بموجب  العقد  ھذا  في صدر  المبینة  العناوین  إلى  ووجھت  مكتوبة  كانت 
األخر  الطرف  بإخطار  الطرفین  احد  یقم  مالم  باإلستالم  التوقیع  مقابل  بالید  بالتسلیم  أو 

عنوانھ. بتغییر  كتابة 

2) یوافق المقترض على تلقي االتصاالت اإللكترونیة واإلفصاحات من حبیب بنك أي جي 
زیوریخ  جي  آي  بنك  حبیب  إمكان  في  أنھ  توافق  بھذا  بالقرض.  یتعلق  فیما  زیوریخ 
االتصال بك عن طریق البرید العادي أو المسجل أو البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة 
إقامتك  مكان  أو  مكتبك  زیارة  أو  للبنك،  قدمتھ  الذي  المحمول  الھاتف  رقم  على  القصیرة 
یشمل  قد  البنك.   مع  حسابات  حساب/  أي  بخصوص  المفوض  ممثلك  مقابلة  أو  لمقابلتك 
سبیل  على  ذلك  في  بما  حساباتك  لخدمة  عنا  نیابة  تعمل  التي  الشركات  من  االتصال  ذلك 
أي  موظفو  أو  الدیون  تحصیل  وكاالت  أو  والشركات  السریع  البرید  الحصر  ال  المثال 
معلومات  تحدیث  على  توافق  بھذا  زیوریخ.  جي  اي  بنك  حبیب  مع  متعاقد  ثالث  طرف 

تغییر. أي  معنا عند حدوث  بك  الخاصة  االتصال 

المادة (9): سریان العقد
العقد وینفذ بكافة شروطھ واحكامھ ویكون ملزما لطرفیھ وخلفائھما اعتبارا من  یسري ھذا 

البنك. تجاه  المقترض  إلتزامات  توقیعھ ویظل ساریا حتى سداد كامل  تاریخ 

المادة (10): شروط عامة
بھذا  یفوض  العمیل  البنك  بالقیام  بالتحریات  الضروریة  لتأكید صحة  المعلومات    (1
ھذه   عن   باإلفصاح  البنك   العمیل   یفوض   كما   المركبة   تمویل   طلب   في   الواردة 

المعلومات  ألي شخص  إذا  رأى  ذلك  مناسبا.

للبنك. المعروف  العمیل\الكفیل\الكفالء  لعنوان  بالبرید  اإلخطارات  جمیع  ترسل   (2

لكل  ویكون  اإلتفاقیة  ھذه   من  أساسي  جزء  المركبة  مواصفات  جدول   یعتبر   (3
المفرد  تطبق صیغة  كما   اإلتفاقیة   في  الواردة   المعاني  نفس  فیھ  الواردة   المصطلحات  

. الجمع  على 

فیما  نوع   أي  من  مضللة  معلومات  یة  أ لھ  یقدم  لم  لبنك  ا أن  لعمیل  ا یقر   (4
جیدة  لة  حا في  فوجدھا  لمركبة  ا فحص  قد  لعمیل  ا ،وان  لمركبة  ا لة  بحا یتعلق 

. لھا لھ\ ومقبولة 

األقساط  من  جزء  أو  كل  سداده  حالة  في  أنھ  لدیھ  المفھوم  من  انھ  العمیل  یؤكد  كما   (5
المترتبة علیھ  قبل ان یحین تاریخ إستحقاقھا في ھذه الحالة  یدفع العمیل للبنك رسوم الدفع 

المقدم وفقا لجدول  الرسوم الصادر من البن.

االنسحاب   للعمیل  یمكن  التحدید،  البند على وجھ  التخلي عن ھذا  االتفاق عن  یتم  لم  ما   
من االتفاقیة لسبب وجیھ دون أي غرامة وذلك بتقدیم أخطار خطي إلى حبیب بنك آي    

جي زیوریخ خالل 5 (خمسة) أیام عمل من تاریخ االتفاقیة.  

التھدئة التنازل عن فترة   *  

أوافق/نوافق بموجب ھذا على التنازل عن حقي / حقنا في فترة التھدئة وأقر بأن البنك    
لن یكون مسؤوالً عن رد أي رسوم تم تحصیلھا بالفعل بمجرد تنفیذ التسھیالت الخاصة    
بي على النحو الواجب. أقر بأنھ بمجرد التوقیع على التنازل ، فإن أي إلغاء للتسھیل بعد   

المبكرة. التسویة  لرسوم  األموال سیخضع  صرف   

لضمان مباشرة طلبك في أقرب وقت ممكن، یرجى:  
تقدیم في  التأخیر  او  المستندات  نقصان  إن  كاملة،  المطلوبة  المستندات  تقدیم   *  

طلبك. وإجراء  تناول  سرعة  على  مباشر  بشكل  یوثر  المطلوبة  المستندات    

النموذج. الكتابة فوق  أو  التعدیالت  * ضع توقیعك على جمیع   

بالكامل. النموذج بدقة وتأكد من إكمال جمیع األقسام  * أكمل   

جمیع والحظ  لطلب،  ا ا  ھذ مع  لمتوفرة  ا م"  واألحكا لشروط  ا فة"  كا قرأ  ا  *  
الطلب ھذا  مع  لمقدم  ا  ،"KFS " الرئیسیة  الحقائق  بیان  واقرأ  لتحذیرات،  ا   

علیھ.  التوقیع  مع    

على قعنا  مو على  م  سو لر ا ل  و جد لى  إ ع  جو لر ا جى  یر  *  
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html أو بیان الحقائق الرئیسیة    

المطبقة. والتكالیف  للرسوم    
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5) The client further understands that in case of advance installments 
or partial payments, the bank will charge advance payment charges as 
per the bank’s schedule of charges.

   COOLING-OFF PERIOD | 

 Unless specifically agreed to renounce this clause, Customer can
 withdraw from the Agreement, subject to valid reason and cause,
 without penalty by giving in writing a notice to Habib Bank AG Zurich
 within the period of 05 (five) Business days starting from the
 Agreement date.

 * Waiver of Cooling Off Period

 I/We hereby agree to the waiving my/our right to the Cooling Off
 Period and acknowledge that the Bank will not be liable to refund any
 fees already charged once my facility is duly executed. I acknowledge
 that once the waiver is signed, any cancellation of the facility after
 disbursement of funds will be subject to early settlement charges.

   IMPORTANT REMINDER | 

   To ensure your application is processed at the earliest, please:
 * Provide the complete set of required documents. Missing documents
  or a delay in providing the requested information will significantly
  impact the turnaround time to process your application.
 * Place your signature on all alterations or overwriting in the form.
 * Complete the form accurately and ensure all sections are
  completed in full.
 * Read the “Terms and Conditions” that are available with this
  application, note the Warnings at all times, read and sign the
  Key Facts Statement provided with this application.
 * Please refer to the Schedule of Charges on our website at 
  www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html or the Key Facts
  Statement for the applicable fees and charges.

Bank Signature |

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

Borrower Name & signature |

AUTHORIZED SIGNATORY(1):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(2):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(3):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

 WARNING:
 1) In case of late payment or non-payment of instalments or other
  amount due related to your loan / financing, your account will
  go into arrears. This may affect your credit rating, which may
  limit your ability to access financing in the future.
 2) You will have to pay an Early Settlement Fees if you settle your
  loan earlier than the maturity.
 3) Refinancing your loan may result in a tenor extension to pay off
  your original loan amount thereby resulting in paying more
  interest to the bank.
 4) You may lose your vehicle if you do not keep up with the
  repayments of your loan / financing.

TERMS & CONDITIONS:
Article (1): Disbursement of the Loan
The principal Loan shall be drawn from the Borrowers account with the 
Bank and paid directly to the seller of the car upon the completion of all 
the securities and documentation as contained in Article (2) of this 
Agreement.

Article (2): Securities and Documentation
As a guarantee and security to pay the Loan, interests, commissions, 
fees, and any other amounts become due under this Agreement, the 
Borrower commits and undertakes as follows:
1) Place a first degree mortgage / pledge over the car with the compe-
tent authorities in favor of the Bank.
2) Fully insure the car with an insurance company approved by the 
Bank throughout the duration of the Loan until the payment of the last 
installment provided that the Bank shall be the first beneficiary in the 
insurance policy. The Borrower authorizes the Bank to renew the 
insurance policy in the event of the failure of the Borrower to renew 
the same and debit any of the Borrower's account held with the Bank 
with the renewal fees.
3) Provide the bank with a letter from the Borrower's employer, if 
applicable, pursuant to which the employer undertakes to transfer his 
monthly salary and the end of service benefits to the bank throughout 
the Loan period.

Article (3): Interests, Commissions and Fees
1) The interest shall be calculated on the daily balance of the drawn and 
unpaid amounts of the Loan from the date of withdrawal based on 
actual number of days lapsed and a 365 day year, to be added to the 
Loan balance and paid with the monthly installments. The interest 
charged on the loan is in accordance with Article (121), Clause 3 of 
the Decretal Federal Law No (14) of 2018, Regarding the Central 
Bank & Organization of Financial Institutions and Activities.
2) The Bank will charge the commissions, fees, and expenses 
incurred on the Loan as per the instructions of the Central Bank of the 
United Arab Emirates (UAE) as may be amended from time to time.  

Article (4): Borrower's acknowledgments & Undertakings
1) The Borrower acknowledges his consent to utilize and amount 
paid pursuant to the insurance policies as a compensation in part or in 
whole against the car from any authority what-so-ever towards the 
payment of the balance of the Loan, in the event the insurance amount 
is insufficient. The Borrower acknowledges his obligation to cover the 
deficit from his own sources and authorizes the Bank to deduct any 
amount due to the Bank from any account held by the Borrowers with 
the Bank or any of its branches.
2) The Borrower undertake to continuously keep the car in good 
condition and to carry out the necessary maintenance and repairs, to 
annually renew the registration of the car, and not allow any person 
who does not hold a valid driving license to use the car under any 
circumstances.
3) The Borrower undertakes to promptly notify the Bank and the 
insurance company should the car suffer any accident.

4) In the event of seizure and sale of the car by auction and the 
inadequacy of the sale proceeds to payoff the balance of the Loan, the 
Borrowers shall be fully responsible of covering the remaining balance 
in addition to all expenses, fees and charges resulting from the seizure 
and sale of the car.
5) The Borrower undertakes that the purchase of the car had been on 
the full responsibility of the Borrower and the Bank will not bear any 
responsibility whatsoever in this regard.
6)  Regular payment of installments shall not be affected due to any 
accident including total loss of vehicle. The client must inform the 
bank within seven days of any accident to enable the bank to take 
appropriate action in case of total loss, failing which the client will be 
responsible for any consequences.
7)  To pay to the bank the money/monies received in the event of total 
loss to the vehicle towards settlement of finance obtained from the bank.
8) To advise the bank within seven days of any change in client’s 
address failing which the bank is not responsible for any consequences 
in sending reminders or notices at the given address.
9) The Borrower understands and agrees that in case of early settle-
ment of the loan, early settlement charges will be applicable as speci-
fied in the provided Schedule of Charges and also available at 
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

Article (5): Events Of Default
The Loan elapses and all the installments, interests and any other fees 
and expenses become due and payable immediately without having to 
give any notification or any court ruling and without prejudice to any 
other rights of the Bank according to this Agreement or in accordance 
with the law in the event of occurrence of any of the listed below events:
1) If the Borrower is terminated for any reason
2) In case the loan has been granted against salary assignment, If the 
monthly salary of the Borrower or any part of thereof transferred to 
any other body without the prior written approval of the Bank.
3) If the Borrower violated any of its undertakings or obligations 
arising from this Agreement.
4) If the Borrower failed to pay three consecutive installment or six 
nonconsecutive installments of the monthly installments without 
approval of the Bank.
5) If, at any time, the information or documents submitted by the Borrow-
er to the Bank are incorrect or any of acknowledgment or undertaking 
submitted by him or provided for in this Agreement is invalid.
6) If the Bank noticed that there are grounds, which could lead to the 
inability of the Borrower and/or any of his guarantors, as permissible 
under Central Bank's prevailing regulations, to fulfill his obligations 
towards the Bank.
7) In the event of car accident that led to total or partial loss resulted 
in reduction in its value or impossibility of its use or renewal of its 
license, at the absolute discretion of the Bank.
8) The death of the Borrower or his leaving the country permanently.

Article (6) General Provisions
1) All accounts of any kinds or name currently opened or will be opened 
in the future in whatever currency in the name of the Borrower with the 
bank or any of its branches shall be securing each other and the Bank may 
set off any amounts due to the Bank from the Borrower from any funds 
pertain to the Borrower with Bank or any of its branches.
2) If any amount falls due in a non-business day, the payment shall be 
made on the following business day. The business day means any day in 
which banks operating in the United Arab Emirates are open for dealing.
3) The Bank's books and records shall final and conclusive evidence in all 
matters relating to the Borrower's indebtedness unless proved otherwise 
according to the applicable laws.
4) Without prejudice to the applicable laws, the non-exercise of the 
Bank of any of its rights or delay in the exercise shall not detract it from 
this right, nor considered as a waiver for realization of the terms and 
conditions set out in this Agreement.

تحذیر   

في حالة تأخیر السداد أو عدم سداد األقساط أو غیرھا من المبالغ المستحقة المتعلقة  (1  
بالقرض/ التمویل الخاص بك، سیكون حسابك في المتأخرات، یجوز أن یؤدي ھذا   

على تصنیف ائتماني یعیق حصولك على التمویل في المستقبل.   

سیتعین علیك دفع رسوم التسویة المبكرة في حالة قیامك بتسویة القرض قبل تاریخ االستحقاق.  (2  

یجوز أن تؤدي إعادة تمویل قرضك إلى تمدید المدة لسداد مبلغ القرض األصلي، مما  (3  
ینتج دفع المزید من الفوائد للبنك   

یجوز أن یؤدي عدم مواظبتك على سداد القرض/ التمویل الخاص بك إلى فقدانك للمركبة.   (4  

الشروط واالًحكام:

المادة (1): سحب القرض
یتم سحب القرض عن طریق البنك وذلك بسداد أصل القرض إلى البائع مباشرة بعد أستكمال 

جمیع الضمانات والوثائق المبینة في المادة (2) من ھذا العقد.

المادة (2): الضمانات والوثائق
تستحق  قد  أخرى  مبالغ  وأیة  والرسوم  والعموالت  والفوائد  القرض  لسداد  وتأمینا  ضمانا 

بموجب ھذا العقد یلتزم المقترض ویتعھد بما یلي:

رھن السیارة رھنا من الدرجة األولى لصالح البنك وتوثیق الرھن لدى الجھات الرسمیة   (1
المختصة.

التأمین على السیارة تأمینا شامال طیلة فترة القرض ولحین سداد القسط األخیر لدى شركة   (2
التأمین المعتمدة من البنك على أن یكون البنك ھو المستفید األول في وثیقة التأمین. ویفوض 
وقید مصاریف  بتجدیدھا  المقترض  قیام  عدم  حالة  في  التأمین  وثیقة  بتجدید  البنك  المقترض 

التجدید على أي من حساباتھ لى البنك.

موافاة البنك بكتاب من جھة عمل المقترض تلتزم بموجبھ بتحویل راتبھ الشھري ومكافأة   (3
نھایة الخدمة لحسابھ لدى البنك طیلة مدة القرض. وذلك في حالة منح القرض بضمان الراتب 

للمقترض. الشھري 

المادة (3): الفوائد والعموالت والرسوم
القرض  المسددة من  المسحوبة وغیر  للمبالغ  الیومي  الرصید  الفائدة على معدل  تحتسب   (1
من تاریخ سحبھا على اساس ان السنة 365 یوما، وتضاف إلى رصید القرض بحیث تسدد 
ضمن األقساط الشھریة.  الفائدة المفروضة على القرض متوافقة مع المادة (121)، البند 3 
ومنظمة  المركزي  البنك  بشأن   2018 لسنة   (14) رقم  االتحادي  القانون  مرسوم  من 

المالیة. واألنشطة  المؤسسات 

یستوفي البنك العموالت والرسوم المترتبة على القرض حسب تعلیمات مصرف اإلمارات   (2
العربیة المتحدة المركزي وفق ما یتم تعدیلھا من وقت ألخر.

المادة (4): إقرارات وتعھدات المقترض
یقر المقترض موافقتھ على استخدام اي مبلغ یتم صرفھ بموجب وثائق التأمین كتعویض   (1
جزئي أو كلي عن السیارة من أي جھة كانت في سداد رصید القرض. وفي حالة عدم كفایة 
ویفوض  الخاصة.  مصادره  من  النقص  بتغطیة  بإلتزامھ  المقترض  یقر  التأمین،  مبلغ 
لدى  للمقترض  یكون  حساب  أي  من  للبنك  مستحقا  یكون  مبلغ  اي  بخصم  البنك  المقترض 

البنك أو أي من فروعھ.

بإجراء  یقوم  وان  باستمرار  جیدة  حالة  في  السیارة  على  یحافظ  بأن  المقترض  یتعھد   (2
یحمل  ال  شخص  ألي  السماح  وعدم  سنویا  التسجیل  وتجدید  الالزمة  واإلصالحات  الصیانة 

رخصة قیادة ساریة المفعول باستخدامھا تحت أي ظرف من الظروف.

یتعھد المقترض بإخطار البنك وشركة التأمین فورا بأي حادث تتعرض لھ السیارة.  (3

لسداد  البیع  حصیلة  كفایة  وعدم  العلني  المزاد  طریق  عن  السیارة  وبیع  حجز  حالة  في   (4
رصید القرض فإن المقترض مسؤول مسؤولیة تامة عن تغطیة الرصید المتبقي باإلضافة إلى 

كافة المصاریف والرسوم واألتعاب التي ترتبت على حجز السیارة وبیعھا.

البنك لن یتحمل أي  الكاملة وأن  السیارة قد تم على مسئولیتھ  المقترض بأن شراء  یقر   (5
الشأن. بھذا  كانت  مھما  مسئولیة 

سواء  المركبة  یصیب  حادث   بأي  األقساط  سداد  في  العمیل  إنتظام  یتأثر  ال  أن  یجب   (6
البنك   إخطار  العمیل  على  یجب   . كامالً   تلفاً  المركبة  أتلف  حادثاً  أو  بسیطاً  حادثاً   كان 
خالل سبعة أیام في حالة وقوع  أي حادث حتى یتسنى  للبنك اتخاذ اإلجراء المناسب في 
اآلثار  كل  یتحمل  العمیل  فإن  اإلخطار  ذلك  في  العمیل  أخفق  فإذا    ، الكامل  التلف  حالة 
والتبعات التي تترتب على تقصیره في التبلیغ  المطلوب و یكون مسئوال عن  عواقب  ذلك.

أن یدفع للبنك أیة مبالغ یحصل علیھا  مقابل خسارة  المركبة  خسارة  كاملة  لتسویة    (7
البنك.  من  الممنوح  التمویل 

التقصیر  العنوان، وفي حالة  یطرأ على  تغییر  بأي   أیام  البنك  خالل سبعة  یخطر  أن   (8
العنوان  على  مخاطبتھ  على  تترتب  التي  العواقب  عن  مسئول  غیر  البنك  فإن  االبالغ   في 

للبنك.  المعروف 

رسوم  تطبیق  سیتم   ، للقرض  المبكر  السداد  حالة  في  أنھ  على  ویوافق  المقترض  یتفھم   (9
على  أیًضا  والمتوفر  المقدم  الرسوم  جدول  في  المحدد  النحو  على  المبكر  السداد 

www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

المادة (5): حاالت اإلخالل
یسقط اجل القرض وتصبح جمیع األقساط والفوائد وأیة رسوم ومصروفات أخرى مستحقة 
وواجبة السداد فورا دون الحاجة إلى إعذار أو أي حكم قضائي ودون اإلخالل بأیة حقوق 

للقانون في حالة وقوع أي من الحاالت المذكورة أدناه: للبنك وفقا لھذا العقد وفقا  أخرى 

إذا تم إنھا عمل المقترض ألي سبب.  (1

إذا تم تحویل الراتب الشھري للمقترض أو أي جزء منھ ألیة جھة اخرى بدون موافقة   (2
للمقترض. الشھري  الراتب  القرض بضمان  البنك. وذلك في حالة منح  خطیة مسبقة من 

العقد. الناشئة عن ھذا  إلتزاماتھ  المقترض بأي من تعھداتھ أو  إذا اخل   (3

من  متتالیة  غیر  اقساط  ستة  أو  متتالیة  اقساط  ثالثة  سداد  عن  المقترض  تخلف  إذا   (4
البنك. موافقة  بدون  الشھریة  األقساط 

قدمھا  التي  المستندات  أو  البیانات  صحة  عدم  األوقات  من  وقت  أي  في  تبین  إذا   (5
البنك أو عدم صحة أي إقرار أو تعھد مقدم منھ أو منصوص علیھ في ھذا  المقترض إلي 

العقد.

أي  و/أو  المقترض  تمكن  عدم  إلي  یؤدي  قد  ما  األسباب  من  ھناك  أن  البنك  رأى  إذا   (6
بإلتزاماتھ  الوفاء  المركزي) من  المصرف  تعلیمات  بھ  (المعینین وفق ما تسمح  من كفالئھ 

البنك. تجاه 

في  أنخفاض  إلى  أدت  جزئیة  أو خسارة  كاملة  إلى خسارة  أدى  للسیارة  حادث  وقع  إذا   (7
قیمتھا أو عدم إمكانیة استخدامھا أو تجدید ترخیصھا وفق تقدیر البنك المطلق.

وفاة المقترض أو مغادرتھ الدولة بشكل نھائي.  (8

المادة (6): أحكام عامة
جمیع الحسابات من أي نوع أو أي مسمى ومھما كانت عملتھا المفتوحھ حالیا أو التي   (1
البعض  بعضھا  ضامنة  تعتبر  فروعھ  من  أي  أو  البنك  لدى  المقترض  بإسم  مستقبال  تفتح 
وأي  المقترض  على  للبنك  مستحقة  تكون  قد  مبالغ  أیة  بین  المقاصة  إجراء  للبنك  ویجوز 

أموال تكون للمقترض لدى البنك وأي فرع من فروعھ.

التالي.  العمل  یوم  في  الدفع  یتم  العمل  ایام  من  لیس  یوم  في  مبلغ  أي  استحق  إذا   (2
المتحدة  العربیة  اإلمارت  دولة  في  البنوك  فیھ  تكون  یوم  أي  العمل  بیوم  ویقصد 

للتعامل. مفتوحة 

المقترض  بإلتزامات  یتعلق  ما  نھائیة وقاطعة في كل  البنك وسجالتھ حجة  دفاتر  تكون   (3
المطبقة. القوانین  العكس وفق  إثبات  یتم  لم  ما 

أو  حقوقھ  من  حق  األي  البنك  ممارسة  عدم  یؤدي  ال  المطبقة،  القوانین  مراعاة  مع   (4
الشروط  إعمال  عن  منھ  تنازال  یعد  وال  الحق  ھذا  من  اإلنتقاص  إلى  ممارستھ  في  التأخر 

واألحكام الواردة في ھذا العقد.

5) The Bank shall have the right to delegate advocates and collection 
agents (inside the UAE or abroad) to follow up the collection of any amounts 
due to the Bank from the Borrower.  The Borrower authorizes the Bank to 
provide them with any information or documents relating to the accounts of 
the Borrower. The advocates and collection agents shall have the right to 
take any appropriate action on behalf of the Bank for the purpose of 
carrying out their mission which includes contacting the Borrower.
6) In the event the Loan is granted to more than one Borrower, the 
borrowers shall be jointly and severally responsible for the payment of 
all obligations under the Loan. The Bank shall have the right, at its 
absolute discretion, to claim from any of them singly or jointly as it 
deems appropriate.
7) The Borrower may not assign or transfer to third parties any of his
rights or obligations under this Agreement without obtaining the prior 
written consent of the Bank.  The Borrower agrees that the Bank shall 
have the absolute right to assign or transfer any of its rights under this 
Agreement in addition to mortgages, guarantees, or any other 
securities to any authority or third party after giving due notice of such 
assignment or transfer as mandated by the Central Bank of the UAE.
8) This Agreement is made in two original sets both Arabic and English 
and in the event of any contradiction between the two texts, the text 
written in Arabic language shall prevail. Each party will retain the 
original set after its execution.

Article (7): Applicable Law and Competent Courts
This Agreement is subject to and shall be construed pursuant to the 
applicable laws of the United Arab Emirates and the applicable law of the 
Emirate in which the Loan account is opened as the case may be. In the 
event of any dispute arising in relation to this Agreement, the courts of 
the emirate in which the Loan account is opened shall have jurisdiction 
provided that the Bank may, if it deems appropriate, bring proceedings 
in any other jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates.

Article (8): Notices and Correspondences
1) All notices and correspondences between the parties to this 
Agreement shall deem valid and binding when in writing and addressed to 
the addresses mentioned at the beginning of this Agreement and by 
registered mail or hand delivery with acknowledgment of receipt unless 
any of the two parties notify the other party in writing about the change 
of address.
2) The Borrower consent to receive electronic communications and 
disclosures from HBZ in connection with the Loan. You agree that HBZ can 
contact you by postal mail, email on your registered email/s or SMS the 
mobile number you provide to us or visit your office or residence to meet 
you or your authorised representative in connection with any of your 
account/s with HBZ. It may include contact from companies working on 
our behalf to service your accounts including but not limited to courier 
companies, debt collection agencies or third party staff contracted by 
HBZ. You agree to update your contact information with us when it 
changes.

Article (9): Validity of the Agreement
This Agreement shall be valid, executed with all its terms and 
conditions, and binding among the parties and their successors from 
date of signing and remain valid till the payment of all the Borrowers 
liabilities towards the Bank.

Article (10): General Terms
1) The client hereby authorizes the bank to make such inquiries/credit 
references as may be necessary to confirm correctness of the informa-
tion set-forth in vehiclefinancing application and to disclose such 
information to such person(s) as it deems fit.
2) All notices shall be sent by post to the given address of the 
client/guarantor(s).
3) The vehicle details will be considered as integral parts of this 
agreement.  All terms in the agreement shall have the same meaning 
as are given to them in the vehicle details and financing schedule. All 
singular terms are applied to the plural and vice-versa.
4) The client confirms that no representation of any kind has been 
made to him/her by the bank regarding the vehicle and that the client 
inspected it and found it in good condition and acceptable to him/her.

الدولة)  خارج  أو  داخل  (سواء  التحصیل  ووكالء  المحامین  تفویض  للبنك  یحق   (5
البنك  المقترض  ویفوض  المقترض.  مواجھة  في  للبنك  مستحقة  مبالغ  أیة  تحصیل  لمتابعة 
ووكالء  للمحامین  ویحق  المقترض.  بحسابات  تتعلق  مستندات  أو  معلومات  بأیة  بتزویدھم 
اإلتصال  ذلك  في  بما  بمھمتھم  للقیام  البنك  عن  نیابة  مناسبة  إجراءات  أیة  إتخاذ  التحصیل 

لمقترض. با

مسئولین  لمقترضون  ا یكون  مقترض،  من  ألكثر  القرض  منح  لة  حا في   (6
ویحق  القرض،  على  لمترتبة  ا اإللتزامات  جمیع  سداد  عن  لتضامن  وا لتكافل  با
وفق  مجتمعین  لبتھم  مطا أو  منفردا  منھم  أي  لبة  مطا لمطلق  ا تقدیره  وحسب  للبنك 

. مناسبا ه  یرا ما 

عن  الناشئة  إلتزاماتھ  أو  حقوقھ  من  أي  للغیر  یحیل  أو  یتنازل  أن  للمقترض  یحق  ال   (7
أن  المقترض  ویوافق  البنك.  من  المسبقة  الخطیة  الموافقة  على  الحصول  دون  العقد  ھذا 
العقد  ھذا  بموجب  البنك  حقوق  من  أي  تحویل  أو  عن  التنازل  في  الحق  مطلق  للبنك 
بعد  ثالث  طرف  أو  جھة  ألي  أخرى  ضمانات  وأیة  والكفاالت  الرھونات  إلى  باإلضافة 
العربیة  اإلمارات  مصرف  ألوامر  وفًقا  التحویل  أو  التنازل  بھذا  المناسب  اإلخطار  تقدیم 

المركزي.  المتحدة 

تم تحریر ھذا العقد على نسختین أصلیتین باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وفي حالة وجود   (8
أي تعارض بین النصین یتم إعتماد النص باللغة العربیة. وقد إستلم كل طرف نسخة أصلیة 

من العقد بعد توقیعھ.

المادة (7): القانون الواجب التطبیق والمحاكم المختصة
المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  في  الساریة  للقوانین  وفقا  ویفسر  العقد  ھذا  یخضع 
الحال. وفي حالة  القرض حسب واقع  فیھا حساب  المفتوح  اإلمارة  الساري في  والقانون 
القرض  حساب  فیھا  المفتوح  اإلمارة  لمحاكم  فإن  العقد،  بھذا  یتعلق  نزاع  أي  نشوء 
مناسبا-  ذلك  إذا رأى  للبنك-  أنھ یجوز  النزاع على  ذلك  للنظر في  القضائي  االختصاص 
اإلمارات  دولة  أو خارج  داخل  أي محاكم أخرى  امام  قانونیة  إجراءات  باتخاذ  یقوم  أن 

المتحدة. العربیة 

المادة (8): اإلخطارات والمراسالت
متى  وملزمة  صحیحة  العقد  ھذا  طرفي  بین  والمراسالت  اإلخطارات  كافة  تكون   (1
مسجلة  خطابات  بموجب  العقد  ھذا  في صدر  المبینة  العناوین  إلى  ووجھت  مكتوبة  كانت 
األخر  الطرف  بإخطار  الطرفین  احد  یقم  مالم  باإلستالم  التوقیع  مقابل  بالید  بالتسلیم  أو 

عنوانھ. بتغییر  كتابة 

2) یوافق المقترض على تلقي االتصاالت اإللكترونیة واإلفصاحات من حبیب بنك أي جي 
زیوریخ  جي  آي  بنك  حبیب  إمكان  في  أنھ  توافق  بھذا  بالقرض.  یتعلق  فیما  زیوریخ 
االتصال بك عن طریق البرید العادي أو المسجل أو البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة 
إقامتك  مكان  أو  مكتبك  زیارة  أو  للبنك،  قدمتھ  الذي  المحمول  الھاتف  رقم  على  القصیرة 
یشمل  قد  البنك.   مع  حسابات  حساب/  أي  بخصوص  المفوض  ممثلك  مقابلة  أو  لمقابلتك 
سبیل  على  ذلك  في  بما  حساباتك  لخدمة  عنا  نیابة  تعمل  التي  الشركات  من  االتصال  ذلك 
أي  موظفو  أو  الدیون  تحصیل  وكاالت  أو  والشركات  السریع  البرید  الحصر  ال  المثال 
معلومات  تحدیث  على  توافق  بھذا  زیوریخ.  جي  اي  بنك  حبیب  مع  متعاقد  ثالث  طرف 

تغییر. أي  معنا عند حدوث  بك  الخاصة  االتصال 

المادة (9): سریان العقد
العقد وینفذ بكافة شروطھ واحكامھ ویكون ملزما لطرفیھ وخلفائھما اعتبارا من  یسري ھذا 

البنك. تجاه  المقترض  إلتزامات  توقیعھ ویظل ساریا حتى سداد كامل  تاریخ 

المادة (10): شروط عامة
بھذا  یفوض  العمیل  البنك  بالقیام  بالتحریات  الضروریة  لتأكید صحة  المعلومات    (1
ھذه   عن   باإلفصاح  البنك   العمیل   یفوض   كما   المركبة   تمویل   طلب   في   الواردة 

المعلومات  ألي شخص  إذا  رأى  ذلك  مناسبا.

للبنك. المعروف  العمیل\الكفیل\الكفالء  لعنوان  بالبرید  اإلخطارات  جمیع  ترسل   (2

لكل  ویكون  اإلتفاقیة  ھذه   من  أساسي  جزء  المركبة  مواصفات  جدول   یعتبر   (3
المفرد  تطبق صیغة  كما   اإلتفاقیة   في  الواردة   المعاني  نفس  فیھ  الواردة   المصطلحات  

. الجمع  على 

فیما  نوع   أي  من  مضللة  معلومات  یة  أ لھ  یقدم  لم  لبنك  ا أن  لعمیل  ا یقر   (4
جیدة  لة  حا في  فوجدھا  لمركبة  ا فحص  قد  لعمیل  ا ،وان  لمركبة  ا لة  بحا یتعلق 

. لھا لھ\ ومقبولة 

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب  

- یتبع في الصفحة التالیة 

authorized signatory initial(s) /األحرف األولى للمفوض بالتوقیع

األقساط  من  جزء  أو  كل  سداده  حالة  في  أنھ  لدیھ  المفھوم  من  انھ  العمیل  یؤكد  كما   (5
المترتبة علیھ  قبل ان یحین تاریخ إستحقاقھا في ھذه الحالة  یدفع العمیل للبنك رسوم الدفع 

المقدم وفقا لجدول  الرسوم الصادر من البن.

االنسحاب   للعمیل  یمكن  التحدید،  البند على وجھ  التخلي عن ھذا  االتفاق عن  یتم  لم  ما   
من االتفاقیة لسبب وجیھ دون أي غرامة وذلك بتقدیم أخطار خطي إلى حبیب بنك آي    

جي زیوریخ خالل 5 (خمسة) أیام عمل من تاریخ االتفاقیة.  

التھدئة التنازل عن فترة   *  

أوافق/نوافق بموجب ھذا على التنازل عن حقي / حقنا في فترة التھدئة وأقر بأن البنك    
لن یكون مسؤوالً عن رد أي رسوم تم تحصیلھا بالفعل بمجرد تنفیذ التسھیالت الخاصة    
بي على النحو الواجب. أقر بأنھ بمجرد التوقیع على التنازل ، فإن أي إلغاء للتسھیل بعد   

المبكرة. التسویة  لرسوم  األموال سیخضع  صرف   

لضمان مباشرة طلبك في أقرب وقت ممكن، یرجى:  
تقدیم في  التأخیر  او  المستندات  نقصان  إن  كاملة،  المطلوبة  المستندات  تقدیم   *  

طلبك. وإجراء  تناول  سرعة  على  مباشر  بشكل  یوثر  المطلوبة  المستندات    

النموذج. الكتابة فوق  أو  التعدیالت  * ضع توقیعك على جمیع   

بالكامل. النموذج بدقة وتأكد من إكمال جمیع األقسام  * أكمل   

جمیع والحظ  لطلب،  ا ا  ھذ مع  لمتوفرة  ا م"  واألحكا لشروط  ا فة"  كا قرأ  ا  *  
الطلب ھذا  مع  لمقدم  ا  ،"KFS " الرئیسیة  الحقائق  بیان  واقرأ  لتحذیرات،  ا   

علیھ.  التوقیع  مع    

على قعنا  مو على  م  سو لر ا ل  و جد لى  إ ع  جو لر ا جى  یر  *  
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html أو بیان الحقائق الرئیسیة    

المطبقة. والتكالیف  للرسوم    
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5) The client further understands that in case of advance installments 
or partial payments, the bank will charge advance payment charges as 
per the bank’s schedule of charges.

   COOLING-OFF PERIOD | 

 Unless specifically agreed to renounce this clause, Customer can
 withdraw from the Agreement, subject to valid reason and cause,
 without penalty by giving in writing a notice to Habib Bank AG Zurich
 within the period of 05 (five) Business days starting from the
 Agreement date.

 * Waiver of Cooling Off Period

 I/We hereby agree to the waiving my/our right to the Cooling Off
 Period and acknowledge that the Bank will not be liable to refund any
 fees already charged once my facility is duly executed. I acknowledge
 that once the waiver is signed, any cancellation of the facility after
 disbursement of funds will be subject to early settlement charges.

   IMPORTANT REMINDER | 

   To ensure your application is processed at the earliest, please:
 * Provide the complete set of required documents. Missing documents
  or a delay in providing the requested information will significantly
  impact the turnaround time to process your application.
 * Place your signature on all alterations or overwriting in the form.
 * Complete the form accurately and ensure all sections are
  completed in full.
 * Read the “Terms and Conditions” that are available with this
  application, note the Warnings at all times, read and sign the
  Key Facts Statement provided with this application.
 * Please refer to the Schedule of Charges on our website at 
  www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html or the Key Facts
  Statement for the applicable fees and charges.

Bank Signature |

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

Borrower Name & signature |

AUTHORIZED SIGNATORY(1):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(2):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

AUTHORIZED SIGNATORY(3):

Signature |         _________________________________________
Name |       ____________________________________________

 WARNING:
 1) In case of late payment or non-payment of instalments or other
  amount due related to your loan / financing, your account will
  go into arrears. This may affect your credit rating, which may
  limit your ability to access financing in the future.
 2) You will have to pay an Early Settlement Fees if you settle your
  loan earlier than the maturity.
 3) Refinancing your loan may result in a tenor extension to pay off
  your original loan amount thereby resulting in paying more
  interest to the bank.
 4) You may lose your vehicle if you do not keep up with the
  repayments of your loan / financing.

TERMS & CONDITIONS:
Article (1): Disbursement of the Loan
The principal Loan shall be drawn from the Borrowers account with the 
Bank and paid directly to the seller of the car upon the completion of all 
the securities and documentation as contained in Article (2) of this 
Agreement.

Article (2): Securities and Documentation
As a guarantee and security to pay the Loan, interests, commissions, 
fees, and any other amounts become due under this Agreement, the 
Borrower commits and undertakes as follows:
1) Place a first degree mortgage / pledge over the car with the compe-
tent authorities in favor of the Bank.
2) Fully insure the car with an insurance company approved by the 
Bank throughout the duration of the Loan until the payment of the last 
installment provided that the Bank shall be the first beneficiary in the 
insurance policy. The Borrower authorizes the Bank to renew the 
insurance policy in the event of the failure of the Borrower to renew 
the same and debit any of the Borrower's account held with the Bank 
with the renewal fees.
3) Provide the bank with a letter from the Borrower's employer, if 
applicable, pursuant to which the employer undertakes to transfer his 
monthly salary and the end of service benefits to the bank throughout 
the Loan period.

Article (3): Interests, Commissions and Fees
1) The interest shall be calculated on the daily balance of the drawn and 
unpaid amounts of the Loan from the date of withdrawal based on 
actual number of days lapsed and a 365 day year, to be added to the 
Loan balance and paid with the monthly installments. The interest 
charged on the loan is in accordance with Article (121), Clause 3 of 
the Decretal Federal Law No (14) of 2018, Regarding the Central 
Bank & Organization of Financial Institutions and Activities.
2) The Bank will charge the commissions, fees, and expenses 
incurred on the Loan as per the instructions of the Central Bank of the 
United Arab Emirates (UAE) as may be amended from time to time.  

Article (4): Borrower's acknowledgments & Undertakings
1) The Borrower acknowledges his consent to utilize and amount 
paid pursuant to the insurance policies as a compensation in part or in 
whole against the car from any authority what-so-ever towards the 
payment of the balance of the Loan, in the event the insurance amount 
is insufficient. The Borrower acknowledges his obligation to cover the 
deficit from his own sources and authorizes the Bank to deduct any 
amount due to the Bank from any account held by the Borrowers with 
the Bank or any of its branches.
2) The Borrower undertake to continuously keep the car in good 
condition and to carry out the necessary maintenance and repairs, to 
annually renew the registration of the car, and not allow any person 
who does not hold a valid driving license to use the car under any 
circumstances.
3) The Borrower undertakes to promptly notify the Bank and the 
insurance company should the car suffer any accident.

4) In the event of seizure and sale of the car by auction and the 
inadequacy of the sale proceeds to payoff the balance of the Loan, the 
Borrowers shall be fully responsible of covering the remaining balance 
in addition to all expenses, fees and charges resulting from the seizure 
and sale of the car.
5) The Borrower undertakes that the purchase of the car had been on 
the full responsibility of the Borrower and the Bank will not bear any 
responsibility whatsoever in this regard.
6)  Regular payment of installments shall not be affected due to any 
accident including total loss of vehicle. The client must inform the 
bank within seven days of any accident to enable the bank to take 
appropriate action in case of total loss, failing which the client will be 
responsible for any consequences.
7)  To pay to the bank the money/monies received in the event of total 
loss to the vehicle towards settlement of finance obtained from the bank.
8) To advise the bank within seven days of any change in client’s 
address failing which the bank is not responsible for any consequences 
in sending reminders or notices at the given address.
9) The Borrower understands and agrees that in case of early settle-
ment of the loan, early settlement charges will be applicable as speci-
fied in the provided Schedule of Charges and also available at 
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

Article (5): Events Of Default
The Loan elapses and all the installments, interests and any other fees 
and expenses become due and payable immediately without having to 
give any notification or any court ruling and without prejudice to any 
other rights of the Bank according to this Agreement or in accordance 
with the law in the event of occurrence of any of the listed below events:
1) If the Borrower is terminated for any reason
2) In case the loan has been granted against salary assignment, If the 
monthly salary of the Borrower or any part of thereof transferred to 
any other body without the prior written approval of the Bank.
3) If the Borrower violated any of its undertakings or obligations 
arising from this Agreement.
4) If the Borrower failed to pay three consecutive installment or six 
nonconsecutive installments of the monthly installments without 
approval of the Bank.
5) If, at any time, the information or documents submitted by the Borrow-
er to the Bank are incorrect or any of acknowledgment or undertaking 
submitted by him or provided for in this Agreement is invalid.
6) If the Bank noticed that there are grounds, which could lead to the 
inability of the Borrower and/or any of his guarantors, as permissible 
under Central Bank's prevailing regulations, to fulfill his obligations 
towards the Bank.
7) In the event of car accident that led to total or partial loss resulted 
in reduction in its value or impossibility of its use or renewal of its 
license, at the absolute discretion of the Bank.
8) The death of the Borrower or his leaving the country permanently.

Article (6) General Provisions
1) All accounts of any kinds or name currently opened or will be opened 
in the future in whatever currency in the name of the Borrower with the 
bank or any of its branches shall be securing each other and the Bank may 
set off any amounts due to the Bank from the Borrower from any funds 
pertain to the Borrower with Bank or any of its branches.
2) If any amount falls due in a non-business day, the payment shall be 
made on the following business day. The business day means any day in 
which banks operating in the United Arab Emirates are open for dealing.
3) The Bank's books and records shall final and conclusive evidence in all 
matters relating to the Borrower's indebtedness unless proved otherwise 
according to the applicable laws.
4) Without prejudice to the applicable laws, the non-exercise of the 
Bank of any of its rights or delay in the exercise shall not detract it from 
this right, nor considered as a waiver for realization of the terms and 
conditions set out in this Agreement.

تحذیر   

في حالة تأخیر السداد أو عدم سداد األقساط أو غیرھا من المبالغ المستحقة المتعلقة  (1  
بالقرض/ التمویل الخاص بك، سیكون حسابك في المتأخرات، یجوز أن یؤدي ھذا   

على تصنیف ائتماني یعیق حصولك على التمویل في المستقبل.   

سیتعین علیك دفع رسوم التسویة المبكرة في حالة قیامك بتسویة القرض قبل تاریخ االستحقاق.  (2  

یجوز أن تؤدي إعادة تمویل قرضك إلى تمدید المدة لسداد مبلغ القرض األصلي، مما  (3  
ینتج دفع المزید من الفوائد للبنك   

یجوز أن یؤدي عدم مواظبتك على سداد القرض/ التمویل الخاص بك إلى فقدانك للمركبة.   (4  

الشروط واالًحكام:

المادة (1): سحب القرض
یتم سحب القرض عن طریق البنك وذلك بسداد أصل القرض إلى البائع مباشرة بعد أستكمال 

جمیع الضمانات والوثائق المبینة في المادة (2) من ھذا العقد.

المادة (2): الضمانات والوثائق
تستحق  قد  أخرى  مبالغ  وأیة  والرسوم  والعموالت  والفوائد  القرض  لسداد  وتأمینا  ضمانا 

بموجب ھذا العقد یلتزم المقترض ویتعھد بما یلي:

رھن السیارة رھنا من الدرجة األولى لصالح البنك وتوثیق الرھن لدى الجھات الرسمیة   (1
المختصة.

التأمین على السیارة تأمینا شامال طیلة فترة القرض ولحین سداد القسط األخیر لدى شركة   (2
التأمین المعتمدة من البنك على أن یكون البنك ھو المستفید األول في وثیقة التأمین. ویفوض 
وقید مصاریف  بتجدیدھا  المقترض  قیام  عدم  حالة  في  التأمین  وثیقة  بتجدید  البنك  المقترض 

التجدید على أي من حساباتھ لى البنك.

موافاة البنك بكتاب من جھة عمل المقترض تلتزم بموجبھ بتحویل راتبھ الشھري ومكافأة   (3
نھایة الخدمة لحسابھ لدى البنك طیلة مدة القرض. وذلك في حالة منح القرض بضمان الراتب 

للمقترض. الشھري 

المادة (3): الفوائد والعموالت والرسوم
القرض  المسددة من  المسحوبة وغیر  للمبالغ  الیومي  الرصید  الفائدة على معدل  تحتسب   (1
من تاریخ سحبھا على اساس ان السنة 365 یوما، وتضاف إلى رصید القرض بحیث تسدد 
ضمن األقساط الشھریة.  الفائدة المفروضة على القرض متوافقة مع المادة (121)، البند 3 
ومنظمة  المركزي  البنك  بشأن   2018 لسنة   (14) رقم  االتحادي  القانون  مرسوم  من 

المالیة. واألنشطة  المؤسسات 

یستوفي البنك العموالت والرسوم المترتبة على القرض حسب تعلیمات مصرف اإلمارات   (2
العربیة المتحدة المركزي وفق ما یتم تعدیلھا من وقت ألخر.

المادة (4): إقرارات وتعھدات المقترض
یقر المقترض موافقتھ على استخدام اي مبلغ یتم صرفھ بموجب وثائق التأمین كتعویض   (1
جزئي أو كلي عن السیارة من أي جھة كانت في سداد رصید القرض. وفي حالة عدم كفایة 
ویفوض  الخاصة.  مصادره  من  النقص  بتغطیة  بإلتزامھ  المقترض  یقر  التأمین،  مبلغ 
لدى  للمقترض  یكون  حساب  أي  من  للبنك  مستحقا  یكون  مبلغ  اي  بخصم  البنك  المقترض 

البنك أو أي من فروعھ.

بإجراء  یقوم  وان  باستمرار  جیدة  حالة  في  السیارة  على  یحافظ  بأن  المقترض  یتعھد   (2
یحمل  ال  شخص  ألي  السماح  وعدم  سنویا  التسجیل  وتجدید  الالزمة  واإلصالحات  الصیانة 

رخصة قیادة ساریة المفعول باستخدامھا تحت أي ظرف من الظروف.

یتعھد المقترض بإخطار البنك وشركة التأمین فورا بأي حادث تتعرض لھ السیارة.  (3

لسداد  البیع  حصیلة  كفایة  وعدم  العلني  المزاد  طریق  عن  السیارة  وبیع  حجز  حالة  في   (4
رصید القرض فإن المقترض مسؤول مسؤولیة تامة عن تغطیة الرصید المتبقي باإلضافة إلى 

كافة المصاریف والرسوم واألتعاب التي ترتبت على حجز السیارة وبیعھا.

البنك لن یتحمل أي  الكاملة وأن  السیارة قد تم على مسئولیتھ  المقترض بأن شراء  یقر   (5
الشأن. بھذا  كانت  مھما  مسئولیة 

سواء  المركبة  یصیب  حادث   بأي  األقساط  سداد  في  العمیل  إنتظام  یتأثر  ال  أن  یجب   (6
البنك   إخطار  العمیل  على  یجب   . كامالً   تلفاً  المركبة  أتلف  حادثاً  أو  بسیطاً  حادثاً   كان 
خالل سبعة أیام في حالة وقوع  أي حادث حتى یتسنى  للبنك اتخاذ اإلجراء المناسب في 
اآلثار  كل  یتحمل  العمیل  فإن  اإلخطار  ذلك  في  العمیل  أخفق  فإذا    ، الكامل  التلف  حالة 
والتبعات التي تترتب على تقصیره في التبلیغ  المطلوب و یكون مسئوال عن  عواقب  ذلك.

أن یدفع للبنك أیة مبالغ یحصل علیھا  مقابل خسارة  المركبة  خسارة  كاملة  لتسویة    (7
البنك.  من  الممنوح  التمویل 

التقصیر  العنوان، وفي حالة  یطرأ على  تغییر  بأي   أیام  البنك  خالل سبعة  یخطر  أن   (8
العنوان  على  مخاطبتھ  على  تترتب  التي  العواقب  عن  مسئول  غیر  البنك  فإن  االبالغ   في 

للبنك.  المعروف 

رسوم  تطبیق  سیتم   ، للقرض  المبكر  السداد  حالة  في  أنھ  على  ویوافق  المقترض  یتفھم   (9
على  أیًضا  والمتوفر  المقدم  الرسوم  جدول  في  المحدد  النحو  على  المبكر  السداد 

www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html

المادة (5): حاالت اإلخالل
یسقط اجل القرض وتصبح جمیع األقساط والفوائد وأیة رسوم ومصروفات أخرى مستحقة 
وواجبة السداد فورا دون الحاجة إلى إعذار أو أي حكم قضائي ودون اإلخالل بأیة حقوق 

للقانون في حالة وقوع أي من الحاالت المذكورة أدناه: للبنك وفقا لھذا العقد وفقا  أخرى 

إذا تم إنھا عمل المقترض ألي سبب.  (1

إذا تم تحویل الراتب الشھري للمقترض أو أي جزء منھ ألیة جھة اخرى بدون موافقة   (2
للمقترض. الشھري  الراتب  القرض بضمان  البنك. وذلك في حالة منح  خطیة مسبقة من 

العقد. الناشئة عن ھذا  إلتزاماتھ  المقترض بأي من تعھداتھ أو  إذا اخل   (3

من  متتالیة  غیر  اقساط  ستة  أو  متتالیة  اقساط  ثالثة  سداد  عن  المقترض  تخلف  إذا   (4
البنك. موافقة  بدون  الشھریة  األقساط 

قدمھا  التي  المستندات  أو  البیانات  صحة  عدم  األوقات  من  وقت  أي  في  تبین  إذا   (5
البنك أو عدم صحة أي إقرار أو تعھد مقدم منھ أو منصوص علیھ في ھذا  المقترض إلي 

العقد.

أي  و/أو  المقترض  تمكن  عدم  إلي  یؤدي  قد  ما  األسباب  من  ھناك  أن  البنك  رأى  إذا   (6
بإلتزاماتھ  الوفاء  المركزي) من  المصرف  تعلیمات  بھ  (المعینین وفق ما تسمح  من كفالئھ 

البنك. تجاه 

في  أنخفاض  إلى  أدت  جزئیة  أو خسارة  كاملة  إلى خسارة  أدى  للسیارة  حادث  وقع  إذا   (7
قیمتھا أو عدم إمكانیة استخدامھا أو تجدید ترخیصھا وفق تقدیر البنك المطلق.

وفاة المقترض أو مغادرتھ الدولة بشكل نھائي.  (8

المادة (6): أحكام عامة
جمیع الحسابات من أي نوع أو أي مسمى ومھما كانت عملتھا المفتوحھ حالیا أو التي   (1
البعض  بعضھا  ضامنة  تعتبر  فروعھ  من  أي  أو  البنك  لدى  المقترض  بإسم  مستقبال  تفتح 
وأي  المقترض  على  للبنك  مستحقة  تكون  قد  مبالغ  أیة  بین  المقاصة  إجراء  للبنك  ویجوز 

أموال تكون للمقترض لدى البنك وأي فرع من فروعھ.

التالي.  العمل  یوم  في  الدفع  یتم  العمل  ایام  من  لیس  یوم  في  مبلغ  أي  استحق  إذا   (2
المتحدة  العربیة  اإلمارت  دولة  في  البنوك  فیھ  تكون  یوم  أي  العمل  بیوم  ویقصد 

للتعامل. مفتوحة 

المقترض  بإلتزامات  یتعلق  ما  نھائیة وقاطعة في كل  البنك وسجالتھ حجة  دفاتر  تكون   (3
المطبقة. القوانین  العكس وفق  إثبات  یتم  لم  ما 

أو  حقوقھ  من  حق  األي  البنك  ممارسة  عدم  یؤدي  ال  المطبقة،  القوانین  مراعاة  مع   (4
الشروط  إعمال  عن  منھ  تنازال  یعد  وال  الحق  ھذا  من  اإلنتقاص  إلى  ممارستھ  في  التأخر 

واألحكام الواردة في ھذا العقد.

5) The Bank shall have the right to delegate advocates and collection 
agents (inside the UAE or abroad) to follow up the collection of any amounts 
due to the Bank from the Borrower.  The Borrower authorizes the Bank to 
provide them with any information or documents relating to the accounts of 
the Borrower. The advocates and collection agents shall have the right to 
take any appropriate action on behalf of the Bank for the purpose of 
carrying out their mission which includes contacting the Borrower.
6) In the event the Loan is granted to more than one Borrower, the 
borrowers shall be jointly and severally responsible for the payment of 
all obligations under the Loan. The Bank shall have the right, at its 
absolute discretion, to claim from any of them singly or jointly as it 
deems appropriate.
7) The Borrower may not assign or transfer to third parties any of his
rights or obligations under this Agreement without obtaining the prior 
written consent of the Bank.  The Borrower agrees that the Bank shall 
have the absolute right to assign or transfer any of its rights under this 
Agreement in addition to mortgages, guarantees, or any other 
securities to any authority or third party after giving due notice of such 
assignment or transfer as mandated by the Central Bank of the UAE.
8) This Agreement is made in two original sets both Arabic and English 
and in the event of any contradiction between the two texts, the text 
written in Arabic language shall prevail. Each party will retain the 
original set after its execution.

Article (7): Applicable Law and Competent Courts
This Agreement is subject to and shall be construed pursuant to the 
applicable laws of the United Arab Emirates and the applicable law of the 
Emirate in which the Loan account is opened as the case may be. In the 
event of any dispute arising in relation to this Agreement, the courts of 
the emirate in which the Loan account is opened shall have jurisdiction 
provided that the Bank may, if it deems appropriate, bring proceedings 
in any other jurisdiction, inside or outside the United Arab Emirates.

Article (8): Notices and Correspondences
1) All notices and correspondences between the parties to this 
Agreement shall deem valid and binding when in writing and addressed to 
the addresses mentioned at the beginning of this Agreement and by 
registered mail or hand delivery with acknowledgment of receipt unless 
any of the two parties notify the other party in writing about the change 
of address.
2) The Borrower consent to receive electronic communications and 
disclosures from HBZ in connection with the Loan. You agree that HBZ can 
contact you by postal mail, email on your registered email/s or SMS the 
mobile number you provide to us or visit your office or residence to meet 
you or your authorised representative in connection with any of your 
account/s with HBZ. It may include contact from companies working on 
our behalf to service your accounts including but not limited to courier 
companies, debt collection agencies or third party staff contracted by 
HBZ. You agree to update your contact information with us when it 
changes.

Article (9): Validity of the Agreement
This Agreement shall be valid, executed with all its terms and 
conditions, and binding among the parties and their successors from 
date of signing and remain valid till the payment of all the Borrowers 
liabilities towards the Bank.

Article (10): General Terms
1) The client hereby authorizes the bank to make such inquiries/credit 
references as may be necessary to confirm correctness of the informa-
tion set-forth in vehiclefinancing application and to disclose such 
information to such person(s) as it deems fit.
2) All notices shall be sent by post to the given address of the 
client/guarantor(s).
3) The vehicle details will be considered as integral parts of this 
agreement.  All terms in the agreement shall have the same meaning 
as are given to them in the vehicle details and financing schedule. All 
singular terms are applied to the plural and vice-versa.
4) The client confirms that no representation of any kind has been 
made to him/her by the bank regarding the vehicle and that the client 
inspected it and found it in good condition and acceptable to him/her.

الدولة)  خارج  أو  داخل  (سواء  التحصیل  ووكالء  المحامین  تفویض  للبنك  یحق   (5
البنك  المقترض  ویفوض  المقترض.  مواجھة  في  للبنك  مستحقة  مبالغ  أیة  تحصیل  لمتابعة 
ووكالء  للمحامین  ویحق  المقترض.  بحسابات  تتعلق  مستندات  أو  معلومات  بأیة  بتزویدھم 
اإلتصال  ذلك  في  بما  بمھمتھم  للقیام  البنك  عن  نیابة  مناسبة  إجراءات  أیة  إتخاذ  التحصیل 

لمقترض. با

مسئولین  لمقترضون  ا یكون  مقترض،  من  ألكثر  القرض  منح  لة  حا في   (6
ویحق  القرض،  على  لمترتبة  ا اإللتزامات  جمیع  سداد  عن  لتضامن  وا لتكافل  با
وفق  مجتمعین  لبتھم  مطا أو  منفردا  منھم  أي  لبة  مطا لمطلق  ا تقدیره  وحسب  للبنك 

. مناسبا ه  یرا ما 

عن  الناشئة  إلتزاماتھ  أو  حقوقھ  من  أي  للغیر  یحیل  أو  یتنازل  أن  للمقترض  یحق  ال   (7
أن  المقترض  ویوافق  البنك.  من  المسبقة  الخطیة  الموافقة  على  الحصول  دون  العقد  ھذا 
العقد  ھذا  بموجب  البنك  حقوق  من  أي  تحویل  أو  عن  التنازل  في  الحق  مطلق  للبنك 
بعد  ثالث  طرف  أو  جھة  ألي  أخرى  ضمانات  وأیة  والكفاالت  الرھونات  إلى  باإلضافة 
العربیة  اإلمارات  مصرف  ألوامر  وفًقا  التحویل  أو  التنازل  بھذا  المناسب  اإلخطار  تقدیم 

المركزي.  المتحدة 

تم تحریر ھذا العقد على نسختین أصلیتین باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وفي حالة وجود   (8
أي تعارض بین النصین یتم إعتماد النص باللغة العربیة. وقد إستلم كل طرف نسخة أصلیة 

من العقد بعد توقیعھ.

المادة (7): القانون الواجب التطبیق والمحاكم المختصة
المتحدة  العربیة  اإلمارات  دولة  في  الساریة  للقوانین  وفقا  ویفسر  العقد  ھذا  یخضع 
الحال. وفي حالة  القرض حسب واقع  فیھا حساب  المفتوح  اإلمارة  الساري في  والقانون 
القرض  حساب  فیھا  المفتوح  اإلمارة  لمحاكم  فإن  العقد،  بھذا  یتعلق  نزاع  أي  نشوء 
مناسبا-  ذلك  إذا رأى  للبنك-  أنھ یجوز  النزاع على  ذلك  للنظر في  القضائي  االختصاص 
اإلمارات  دولة  أو خارج  داخل  أي محاكم أخرى  امام  قانونیة  إجراءات  باتخاذ  یقوم  أن 

المتحدة. العربیة 

المادة (8): اإلخطارات والمراسالت
متى  وملزمة  صحیحة  العقد  ھذا  طرفي  بین  والمراسالت  اإلخطارات  كافة  تكون   (1
مسجلة  خطابات  بموجب  العقد  ھذا  في صدر  المبینة  العناوین  إلى  ووجھت  مكتوبة  كانت 
األخر  الطرف  بإخطار  الطرفین  احد  یقم  مالم  باإلستالم  التوقیع  مقابل  بالید  بالتسلیم  أو 

عنوانھ. بتغییر  كتابة 

2) یوافق المقترض على تلقي االتصاالت اإللكترونیة واإلفصاحات من حبیب بنك أي جي 
زیوریخ  جي  آي  بنك  حبیب  إمكان  في  أنھ  توافق  بھذا  بالقرض.  یتعلق  فیما  زیوریخ 
االتصال بك عن طریق البرید العادي أو المسجل أو البرید اإللكتروني أو الرسائل النصیة 
إقامتك  مكان  أو  مكتبك  زیارة  أو  للبنك،  قدمتھ  الذي  المحمول  الھاتف  رقم  على  القصیرة 
یشمل  قد  البنك.   مع  حسابات  حساب/  أي  بخصوص  المفوض  ممثلك  مقابلة  أو  لمقابلتك 
سبیل  على  ذلك  في  بما  حساباتك  لخدمة  عنا  نیابة  تعمل  التي  الشركات  من  االتصال  ذلك 
أي  موظفو  أو  الدیون  تحصیل  وكاالت  أو  والشركات  السریع  البرید  الحصر  ال  المثال 
معلومات  تحدیث  على  توافق  بھذا  زیوریخ.  جي  اي  بنك  حبیب  مع  متعاقد  ثالث  طرف 

تغییر. أي  معنا عند حدوث  بك  الخاصة  االتصال 

المادة (9): سریان العقد
العقد وینفذ بكافة شروطھ واحكامھ ویكون ملزما لطرفیھ وخلفائھما اعتبارا من  یسري ھذا 

البنك. تجاه  المقترض  إلتزامات  توقیعھ ویظل ساریا حتى سداد كامل  تاریخ 

المادة (10): شروط عامة
بھذا  یفوض  العمیل  البنك  بالقیام  بالتحریات  الضروریة  لتأكید صحة  المعلومات    (1
ھذه   عن   باإلفصاح  البنك   العمیل   یفوض   كما   المركبة   تمویل   طلب   في   الواردة 

المعلومات  ألي شخص  إذا  رأى  ذلك  مناسبا.

للبنك. المعروف  العمیل\الكفیل\الكفالء  لعنوان  بالبرید  اإلخطارات  جمیع  ترسل   (2

لكل  ویكون  اإلتفاقیة  ھذه   من  أساسي  جزء  المركبة  مواصفات  جدول   یعتبر   (3
المفرد  تطبق صیغة  كما   اإلتفاقیة   في  الواردة   المعاني  نفس  فیھ  الواردة   المصطلحات  

. الجمع  على 

فیما  نوع   أي  من  مضللة  معلومات  یة  أ لھ  یقدم  لم  لبنك  ا أن  لعمیل  ا یقر   (4
جیدة  لة  حا في  فوجدھا  لمركبة  ا فحص  قد  لعمیل  ا ،وان  لمركبة  ا لة  بحا یتعلق 

. لھا لھ\ ومقبولة 

األقساط  من  جزء  أو  كل  سداده  حالة  في  أنھ  لدیھ  المفھوم  من  انھ  العمیل  یؤكد  كما   (5
المترتبة علیھ  قبل ان یحین تاریخ إستحقاقھا في ھذه الحالة  یدفع العمیل للبنك رسوم الدفع 

المقدم وفقا لجدول  الرسوم الصادر من البن.

االنسحاب   للعمیل  یمكن  التحدید،  البند على وجھ  التخلي عن ھذا  االتفاق عن  یتم  لم  ما   
من االتفاقیة لسبب وجیھ دون أي غرامة وذلك بتقدیم أخطار خطي إلى حبیب بنك آي    

جي زیوریخ خالل 5 (خمسة) أیام عمل من تاریخ االتفاقیة.  

التھدئة التنازل عن فترة   *  

أوافق/نوافق بموجب ھذا على التنازل عن حقي / حقنا في فترة التھدئة وأقر بأن البنك    
لن یكون مسؤوالً عن رد أي رسوم تم تحصیلھا بالفعل بمجرد تنفیذ التسھیالت الخاصة    
بي على النحو الواجب. أقر بأنھ بمجرد التوقیع على التنازل ، فإن أي إلغاء للتسھیل بعد   

المبكرة. التسویة  لرسوم  األموال سیخضع  صرف   

لضمان مباشرة طلبك في أقرب وقت ممكن، یرجى:  
تقدیم في  التأخیر  او  المستندات  نقصان  إن  كاملة،  المطلوبة  المستندات  تقدیم   *  

طلبك. وإجراء  تناول  سرعة  على  مباشر  بشكل  یوثر  المطلوبة  المستندات    

النموذج. الكتابة فوق  أو  التعدیالت  * ضع توقیعك على جمیع   

بالكامل. النموذج بدقة وتأكد من إكمال جمیع األقسام  * أكمل   

جمیع والحظ  لطلب،  ا ا  ھذ مع  لمتوفرة  ا م"  واألحكا لشروط  ا فة"  كا قرأ  ا  *  
الطلب ھذا  مع  لمقدم  ا  ،"KFS " الرئیسیة  الحقائق  بیان  واقرأ  لتحذیرات،  ا   

علیھ.  التوقیع  مع    

على قعنا  مو على  م  سو لر ا ل  و جد لى  إ ع  جو لر ا جى  یر  *  
www.habibbank.com/uae/home/uaeHome.html أو بیان الحقائق الرئیسیة    

المطبقة. والتكالیف  للرسوم    

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب  

- یتبع في الصفحة التالیة 

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________
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تذكیر ھام

فترة تھدئة

البنك توقیع 

التوقیع
اإلسم

التوقیع
اإلسم

التوقیع
اإلسم

التوقیع
اإلسم

وتوقیعھ المقترض  اسم 



day month year

in words

day month year currency           amount

مرجع العمیل

المفوض/المفوضین بالتوقیع

Date

The Manager,

__________________________ Branch,
United Arab Emirates.

            CUSTOMER REFERENCE |

   Auto loan account number

   Account title _____________________________________________________________________________________

Dear Sir/Madam,

With  reference  to  my / our  Auto  Loan  account   specified   above,
I / we  hereby   request  you  to  debit  my  Current  Account  number

regularly  on                       day  of  every  month,  effective  from

          by               

(________________________________________________________

_______________________________________________________)
being monthly installment towards adjustment of my/our above Auto Loan.

This instruction is irrevocable and will remain in force until my Auto Loan
with interest accrued thereon is fully adjusted.

Yours faithfully.

_________________________   _________________________   ________________________
authorized signatory(s) | 

Date

I/We promise to pay, on demand, to Habib Bank AG Zurich or order the sum

of       (________________________

__________________________________________) for value received

with interest thereon from this date @                    %  per annum.

AUTHORIZED SIGNATORY (S) |                   :

_________________________________      _________________________________      _________________________________
authorized signatory(s) | 

_________________________________      _________________________________      _________________________________
names | 

l/We hereby irrevocably and unconditionally guarantee the due

and punctual performance of the above obligation of the Client.

GUARANTOR (S) |          :

_________________________________      _________________________________      _________________________________
signature | 

_________________________________      _________________________________      _________________________________
name | 

السنة                             الشھر                    الیوم
التاریخ

المدیر،
الفرع _________________________،

اإلمارات العربیة المتحدة.

  حساب قرض رقم

  إسم الحساب  

السید/السیدة،

ا   بھذ   ، ه عـال أ ر    كو لمذ ا كبة    لمر ا یل   تمو ب    لحسا ة    ر شا إل با
قم  ر ي    ر لجا ا بي    حسا من    ا    تخصمو ن   ا منكم   طلب   أ

بإنتظام   في   الیوم   ال                               من  كل  شھر  إعتباراً   من

                                           بمبلغ 

__________________________________________________(

)__________________________________________________
والتي تمثل قسطاً من تسویة قرض تمویل المركبة المذكور أعاله.

تمویل مبلغ قرض  كامل  تسویة  ونافذة  حتى  تظل  ساریة   و  نھائیة  التعلیمات   ھذه 
علیھ. المترتبة  الفائدة  ومعھ  المركبة 

المخلص.

المبلغ                                            العملة السنة                         الشھر                   الیوم

Standing instructions |                    
  Fill in BLOCK letters |                                    أكمل البیانات  باألحرف الكبیرة

تعلیمات مستدیمة

NOTE:
- In the case of multiple signatories, authorized signatories must sign as per the account mandate.
- Form continued on next page.

ملحوظة :-
- في حالة تعدد الموقعین بالتوقیع  یجب التوقیع  وفقا  لتفویض بالحساب 

- یتبع في الصفحة التالیة 

بالحروف

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________

currency            amount

الكفیل

Promissory note |                 
Fill in BLOCK letters |                                     

سنـــد إذنــي
أكمل البیانات  باألحرف الكبیرة

التاریخ 

أنا أتعھد/نحن نتعھد بأن ندفع عند الطلب إلى حبیب بنك آي جي زیوریخ أو ألمره مبلغ

وقدره باألرقام                                                      (_______________

__________________________________) والقیمة وصلتنا ویضاف إلى 

ذلك الفوائد المترتبة علیھا في ھذا التاریخ بواقع                  %    / في السنة .

بھذا أنا أضمن / نحن نضمن بشكل غیر قابل للرجوع فیھ ودون شرط سداد إلتزامات 

العمیل المذكورة أعاله في حینھا.  

السنة                      الشھر               الیوم

المبلغ              العملة

day month year

المفوض/المفوضین بالتوقیع

المفوض/المفوضین بالتوقیع

التوقیع

اإلسم

اإلسم

Habib Bank AG Zurich

 0  2 -        -        -                     -           -
22 digits

 0 2 -      -       -                  -         -
  22 digits

 0 2 -      -       -                  -         -
  22 digits
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Guarantee |          
Fill in BLOCK letters |                                     

كـــفالــة
أكمل البیانات  باألحرف الكبیرة

Date

I/We the undersigned hereby agree to stand as guarantor(s) for

M/s. ______________________________________________

being the borrower(s) that in case the borrower(s) fails to pay

to the bank any installment of the ________________ loan of

                                             granted to him/them by you on

                                            or fails to pay any accrued interest

or any other due charges.  I/We agree to pay any outstanding

amount not paid by the borrower(s) upon receiving any notice

from the bank without any objection, failing which the bank

shall have the right to take any legal action it may deem fit

against me/us solely or jointly with the borrower(s) to recover

their money along with the fees, expenses or charges incurred

by the bank in the processing of recovering their money from

me/us and or the borrower(s).

This guarantee will continue until full and final adjustment of

the borrower(s) liability despite any lapse of period of time or

any subsequent arrangement(s) made by the bank with the

borrower(s) and/or any rescheduling of the finance amount

and/or not claiming the unpaid due liability within six months

from its due date.

This guarantee shall also not be prejudiced by the death or

bankruptcy or insolvency or the change of financial or legal

status of the borrower(s) or by change of the financial or legal

status of the bank or by lapse of time after the date of the last

installment.

The Guarantor(s) Name(s) & Signature

GUARANTOR (1):

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________

GUARANTOR (2):

Signature :________________________________________________

Name :________________________________________________

day month year

day month year

التاریخ

 أنا الموقع أدناه بھذا أوافق وأقبل أن أكفل/نحن الموقعین أدناه بھذا نوافق ونقبل أن نكفل

السید/السادة  _____________________________________________________________________________

بإعتباره مقترض/مقترضین بحیث التزم/نلتزم نیابة عنھ/عنھم بالسداد في حالة 

إخفاقھم في سداد أي قسط للقرض المعني البالغ قدره _____________________________

الذي منحھ البنك لھ / لھم بتاریخ                                                 أو 

أي مبالغ                                           یفشل  في  سدادھا  المقترض /

المقترضین بمجرد إستالمنا إشعارا من البنك  یفید ذلك دون إبداء إي إعتراض

من جانبنا و أوافق/نوافق أنھ في حالة تقاعسنا عن السداد،  یحق للبنك أن یتخذ

أي إجراء قانوني یراه  مناسباً ضدي منفرداً أو بالتضامن مع المدین / المدینین 

لسداد  المبلغ المطلوب  مع الرسوم  والمصروفات التي یتكبدھا البنك في سبیل 

تحصیل حقوقھ مني/منا أو من المقترض\المقترضین.

طال  مھما  إلتزاماتھ  بكامل  المقترض  وفاء  حتى  مستمرة  الكفالة  ھذه  تعتبر 

الزمن وحتى لو كانت ھناك أي ترتیب/تریبات الحقة بین البنك والمقترض 

و/أو إعادة جدولة المدیونیة، وال یؤثر في ذلك عدم المطالبة القضائیة خالل 

ستة أشھر من تاریخ إستحقاقھا.

كما ال تتأثر ھذه  الكفالة  بموت أو إفالس أو إعسار أو تغییر الوضع المالي أو 

الشكل القانوني للعمیل أو بتغییر الوضع  المالي  أو الشكل  القانوني  للبنك  أو 

مرور الزمن بعد أخر تاریخ محدد لسداد أخر قسط .

اسم وتوقیع الكفیل/أسماء وتوقیعات الكفالء

: الكفیل (1) 

_____________________________________________________________________________: التوقیع 

_____________________________________________________________________________: اإلسم 

: الكفیل (2) 

_____________________________________________________________________________: التوقیع 

_____________________________________________________________________________: اإلسم 

currency       amount

السنة                       الشھر              الیوم

السنة                       الشھر               الیوم

المبلغ             العملة

SV
    FOR OFFICE USE

___________________________________
signature

Verified by __________________________

Habib Bank AG Zurich
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