
The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public Joint Stock Company 5 of 13

CLAUSE 1  : DEFINITION AND INTERPRETATION

For the purposes of these Terms and Conditions : 

“Application” means the RAKfinance Loan application in the format prescribed 

by the Bank, duly completed and signed by me/us; 

“Bank/RAKBANK” means “The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) a Public 

Joint Stock Company.” its successors and assigns; 

“Business Day” means a day on which Banks are open for general Banking 

business in Ras Al Khaimah, U.A.E.; 

“Co-Borrowers” The term Borrower/s as used  herein shall mean, unless the 

context otherwise requires, the  Primary Borrower and  each of  the  Co-Borrowers 

and each and every undertaking shall be joint and several between them.

“Dirham” and “AED” means the lawful currency of the U.A.E;

“First Instalment Date” means the date for the payment of the first Monthly 

Instalment of the Loan as communicated to me/us by the Bank which in any case 

shall be no later than 45 days from the date of the disbursal of the Loan; 

“Guarantor” means the party or parties whose name(s) and description(s) are stated 

in the Application who executed the Guarantee in favour of the Bank as security for 

the Loan, and a “Guarantor” means any one of them and includes his/her respective 

heirs, assignees, personal representatives, executors, administrators and estates;

“Guarantee” means the joint and several guarantee in the form prescribed by the 

Bank executed by each of the Guarantors in favour of the Bank as security for the 

Loan, and includes any amendments(s) or variation(s) thereof and addition(s) thereto 

from time to time executed supplemental thereto or in substitute thereof;

“I” and “we” mean each and every person signing the application as applicant 

(s) either on a corporate basis on behalf of the applicant or on personal basis 

as guarantor and all persons liable hereunder (including, without limitation, all 

partners in a partnership of whatever type or form) and the expressions “me” “my” 

“myself”  “us” “our” and “ourselves” will be read accordingly.  

“Indebtedness” means the aggregate sum of the Outstanding Amount and 

other monies payable by me/us under the Application and the  Loan including, 

without limitation, any late payment  charges or interest, additional interests, fees 

and charges thereof;

“Keyman” means the individual in charge of the day-to-day operation of the 

company Borrower and as identified by the Bank from to time as its sole discretion.

“Loan” means the Loan facility to be extended to us upon the terms of the 

Application and these Terms and Conditions.

“Loan Interest Rate” means the interest rate referred to in the Application and 

clause 5 hereof; 

“Last Instalment Date” means the date for the payment of the last Monthly 

Instalment of the Loan as stated in the Application; 

“Letter of Approval” means the formal letter sent by the Bank to me/us 

confirming the Bank’s approval of the Loan; 

“Loan Documents”  means the Application, these Terms and Conditions, the 

Letter of Approval, the Guarantee and any further documents which may be 

entered into in relation to the Loan; . 

“Monthly Instalment”  means the monthly instalment to be paid by me/us in 

the amount stated in the Application; 

“Outstanding Amount” the aggregate principal amount of the Loan and the 

interest payable by me/us for the time being outstanding; 

“Payment Day” means the First Instalment Date and thereafter the same date 

of each month commencing in the month following the First Instalment Date.  

The Bank may change the day to some other day of each month by giving me/us 

reasonable notice in accordance with these Terms and Conditions;   

البند 1: التعريفات والتف�سريات 

لأغرا�ض هذه ال�رشوط والأحكام: 

قررها  التي  ال�سيغة  وفق  فاينن�ض  راك  قر�ض  على  احل�سول  به طلب  يُق�سد  »الطلب« 

البنك، بعد ا�ستكماله والتوقيع عليه ح�سب الأ�سول من قبلي/ من قبلنا.

الوطني  اخليمة  راأ�ض  »بنك  به  يُق�سد  الوطني«  اخليمة  راأ�س  بنك/بنك  »البنك/راك 

)�ض.م.ع(« وَمن يخلفه ويتنازل له.

اأي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة للقيام بالأعمال امل�رشفية  »يوم العمل« يُق�سد به 

العامة يف اإمارة راأ�ض اخليمة بدولة الإمارات العربية املتحدة.

»امل�ساركون يف القرتا�س« يق�سد بعبارة املقرت�ض/املقرت�سني كما هو م�ستخدم هنا، ما 

مل يق�ض �سياق الت�ض خلف ذلك، املقرت�ض ال�سا�سي واملقرت�ض ال�رشيك و كل واحد من 

امل�ساركني يف القرتا�ض/املقرت�سني ال�رشكاء ويعترب اأي تعهد بالتكافل والت�سامن بينهم.

»الدرهم« اأي العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

اإعلمي / اأول ق�سط �سهري من القر�ض مت  تاريخ �سداد  »تاريخ اأول ق�سط« يُق�سد به 

باأي حال من الأحوال لن يكون بعد مدة 45 يوماً من  اإعلمنا به بوا�سطة البنك والذي 

تاريخ �رشف القر�ض. 

»ال�سامن« يُق�سد به الطرف اأو الأطراف الواردة اأ�سماوؤهم واأو�سافهم يف الطلب والذين 

اأي  »ال�سامن«  بلفظ  ويُق�سد  للقر�ض،  ك�سمان  البنك  ل�سالح  ال�سمان  �سند  يحررون 

ال�سخ�سيني  يتنازل لهم وممثليه  ال�سامن ومن  ورثة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سامنني  من هوؤلء 

ومنفذي و�سيته، والقّيمني على تركته، وممتلكاته.

التي يحررها كل �سامن  الت�سامنية والتكافلية  »�سند ال�سمان« يُق�سد به ال�سمانة 

من ال�سامنني ل�سالح البنك بال�سيغة التي يقررها البنك ك�سمان للقر�ض، وي�سمل ذلك 

ال�سند اأي تعديل )تعديلت( اأو تغيري )تغيريات( فيه واأية اإ�سافة )اإ�سافات( عليه مما يتم 

حتريره من حني لآخر كجزء مكمل لذلك ال�سند اأو بديل عنه.

»اأنا« و«نحن« يُق�سد بهما كل �سخ�ض )اأ�سخا�ض( يوّقع )يوقعون( على الطلب ب�سفته 

)ب�سفتهم( مقدماً له )مقدمني له( �سواء على اأ�سا�ض اعتباري بالنيابة عن مقدم الطلب 

اأو ب�سفة �سخ�سية ك�سامن، اإ�سافة اإىل كافة الأ�سخا�ض امل�سوؤولني قانوناً مبوجب هذا 

الطلب )مبن فيهم على �سبيل املثال ل احل�رش كافة ال�رشكاء يف اأية �رشكة اأ�سخا�ض اأياً 

كان نوعها اأو �سكلها(، كما تُقراأ �سمائر »ياء املتكلم« و«ياء امللكية« و«نون املتكلمني« 

و»نون امللكية« اإىل جانب لفظي »نف�سي« و«اأنف�سنا« تبعاً لذلك.  

»املديونية« يُق�سد بها القيمة الإجمالية للمبلغ امل�ستحق والأموال الأخرى امل�ستحقة 

مني/ منا مبوجب الطلب، اإ�سافة اإىل القر�ض مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش اأية 

ر�سوم اأو فوائد اأو غرامات تاأخري واأية فوائد اإ�سافية ور�سوم وم�ساريف.

املقرت�ض  لل�رشكة  اليومية  العمليات  عن  امل�سوؤول  الفرد  يعني  ال�سا�سي«  »ال�سخ�س 

وكما يحدده البنك من وقت لأخر وفقا ل�ستن�سابه املطلق. 

»القر�س« يُق�سد به القر�ض الذي �سيتم منحه لنا مبوجب �رشوط الطلب وهذه ال�رشوط 

والأحكام.

»�سعر فائدة القر�س« يُق�سد به �سعر الفائدة امل�سار اإليه يف الطلب والبند اخلام�ض هنا. 

»تاريخ اآخر ق�سط« يُق�سد به تاريخ �سداد اآخر ق�سط �سهري من القر�ض كما هو حمدد 

يف الطلب. 

»خطاب املوافقة« يُق�سد به اخلطاب الر�سمي الذي ير�سله البنك يل/ لنا والذي يوؤكد 

موافقة البنك على منح القر�ض.

و�سند  املوافقة  والأحكام وخطاب  ال�رشوط  وهذه  الطلب  وت�سمل  »م�ستندات القر�س« 

ال�سمان واأية م�ستندات اأخرى قد يتم اإبرامها بخ�سو�ض القر�ض.

بالقيمة  الذي �ساأ�سدده/ �سن�سدده  ال�سهري  الق�سط  به  يُق�سد  »الق�سط ال�سهري« 

املحددة يف الطلب. 

»املبلغ امل�ستحق« يُق�سد به القيمة الإجمالية لأ�سل القر�ض والفائدة امل�ستحقة مني/ 

منا غري امل�سددين يف الوقت احلا�رش.

»يوم ال�سداد« يُق�سد به تاريخ الق�سط الأول ثم التاريخ نف�سه من كل �سهر اعتباراً من 

ال�سهر التايل لتاريخ الق�سط الأول.  ويجوز للبنك اأن يغري ذلك اليوم اإىل اأي يوم اآخر من كل 

ال�سهر وذلك باإعطائي/ باإعطائنا اإخطاراً معقولً طبقاً لهذه ال�رشوط والأحكام. 

�رشوط واأحكام قر�س راك فاينن�س
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“Person” includes any individual, company or corporation and any company, 

partnership or other unincorporated body or persons.

“SME Prime Rate” means the interest rate determined by the Bank to be the SME 

Prime rate from time to time and is subject to change at the discretion of the Bank 

at any time by notice in one or more newspapers published in the UAE or published 

through notice board at RAKBANK branches or through RAKBANK website.

“Tenor” means the tenor of the Loan as specified in the Application; 

“Terms and Conditions” means these terms and conditions which form part of the 

Application and references to the “Application” include these Terms and Conditions.

“U.A.E” means the United Arab Emirates.

CLAUSE  2 : REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

2.1 By signing the Application I/we represent and warrant that :

 a)  All the information in the Application is true, complete and accurate in 

all respects;

 b) I/we have not withheld any material facts;

 c)  the execution and performance of the Application is fully within my/our 

power and the Application creates legally binding obligations on me/us 

that do not contravene any other contractual or legal obligations that I 

or/we may have;

 d)  no litigation, arbitration or administrative proceedings (including 

any which relate to my/our bankruptcy, winding-up or dissolution, as 

applicable) before, by or of any court or government authority  have 

been commenced against me/us or are pending or (to the best of my/

our knowledge and belief) have been threatened against me/us or any 

of my/our assets;

 e) I/we agree to be bound by these Terms and Conditions.

2.2  The representations and warranties set out above shall survive the provisions 

of these Terms and Conditions. 

CLAUSE  3 : AUTHORISATIONS

3.1 By signing the Application, I/we authorise the Bank:

 a)  and third parties, including my/our Bankers, to exchange information 

for the purpose of  processing my/our Application and for the conduct 

of my/our accounts with the Bank so long as I/we shall remain customer 

(s) of the Bank;

 b)  to debit my/our account with the Bank on the due dates for payments 

detailed in the Application or as otherwise communicated to me/us by 

the Bank; 

 c)  at any time to insert the current date on the Security Cheque and to 

present it for payment against any amount due to the Bank; and 

 d)  to appoint any agent, including agents overseas,  to collect all or any 

sums due to the Bank

 e)  to place a lien on the proceeds of the Loan from the date of disbursal 

of the Loan till the Bank receives all necessary documentation or 

information from us in form and substance acceptable to the Bank.

 f)  to settle the current balance outstanding towards any Loans, advances 

or dues against cards from the proceeds of this Rakfinance Loan 

application as required by the Bank as a precondition to sanction the 

Loan less any of the applicable charges.

3.2  I/We hereby authorise the Bank, but without obliging the same, to arrange 

insurance cover on the lives of the owner(s)/proprietor (s) of the borrower 

during the term of the Loan for the amount of the Loan and declare it as a 

beneficiary thereunder. The Bank is authorised to debit all charges incurred 

in this regard to my/our account.

3.3  I/We hereby irrevocably and unconditionally agree, confirm, undertake and 

acknowledge that:

»ال�سخ�س« ي�سمل اأي فرد، �رشكة اأو موؤ�س�سة واأية �رشكة اأو �رشكة اأ�سخا�ض اأو كيان فردي 

اآخر اأو جمموعة اأ�سخا�ض.

»معدل الفائدة الأ�سا�سي لالأعمال ال�سغرية واملتو�سطة« يق�سد به �سعر الفائدة التي 

يحددها البنك من حني لآخر باعتبارها �سعر فائدة راك الأ�سا�سي ويخ�سع للتغيري وفق تقدير 

البنك يف اأي وقت من خلل اإعلن يُن�رش يف �سحيفة واحدة اأو اأكرث يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة اأو يُن�رش على لوحة الإعلنات يف فروع البنك اأو يُن�رش على املوقع الإلكرتوين للبنك.

»املدة« يُق�سد بها مدة القر�ض املحددة يف الطلب.

»ال�رشوط والأحكام« يُق�سد بها هذه ال�رشوط والأحكام التي متثل جزءاً من الطلب واأية 

اإ�سارات اإىل »الطلب« ت�سمل الإ�سارة اإىل هذه ال�رشوط والأحكام.

»الإمارات« يُق�سد بها دولة الإمارات العربية املتحدة.

البند 2: ال�سمانات والإقرارات

بالتوقيع على هذا الطلب، فاأنا اأ�سمن واأقر/ فاإننا ن�سمن ونقر مبا يلي:  2.1

اأ(  اأن كافة املعلومات الواردة يف الطلب �سحيحة وكاملة ودقيقة من كافة   

الأوجه.

اأنني/ اأننا مل نحجب اأية حقائق جوهرية. ب(   

ج(  اأن توقيع  واأداء الطلب يقع بالكامل �سمن نطاق �سلطتي/ �سلطتنا، واأن   

الطلب يُن�سىء واجبات ملزمة قانوناً يل/ لنا  ل تتعار�ض مع اأية التزامات 

/ علينا.
ّ
اأخرى تعاقدية اأو قانونية علي

اأية  اإدارية )مبا فيها  اإجراءات  اأو  اأو حتكيمية  اأية دعاوٍ ق�سائية  د(  اأنه ل توجد   

اإجراءات اإفل�ض اأو ت�سفية اأو حّل تتعلق بي/ بنا، ح�سبما تكون احلالة( مت 

رفعها �سدي/ �سدنا اأمام اأو بوا�سطة اأية حمكمة اأو هيئة حكومية اأو قيد 

اأو  اإنذار �سدي /�سدنا  اأو )ح�سب علمي/ علمنا( �سدر فيها  احلكم فيها 

�سد اأي من اأ�سويل / اأ�سولنا.

هـ(   موافقتي/ موافقتنا باللتزام بهذه ال�رشوط والأحكام.  

الأحكام  انتهاء  بعد  حتى  �سارية  اأعله  املو�سحة  وال�سمانات  الإقرارات  2.2  تظل 

املن�سو�ض عليها هنا. 

البند 3:  التفوي�سات

بالتوقيع على هذا الطلب، فاإنني/ فاإننا اأفو�ض/نفو�ض البنك:  3.1

اأ(   واأي طرف ثالث، مبا يف ذلك م�ساريف/ م�سارفنا، بتبادل املعلومات لغر�ض   

لدى  بنا  بي/  اخلا�سة  احل�سابات  مع  والتعامل  ولإدارة  طلبنا  طلبي/  اإجناز 

البنك طيلة املدة التي اأظل/ نظل فيها عميلً )عملء( لدى البنك.

ب(   باأن يخ�سم من احل�ساب اخلا�ض بي/ بنا لدى البنك املدفوعات الوارد بيانها   

يف  البنك  بوا�سطة  به  اإعلمي/اإعلمنا  يتم  ما  كما  اأو  الطلب  هذا  يف 

مواعيد ال�ستحقاق املعنية. 

ج(  باأن يوؤرخ �سيك ال�سمان يف اأي وقت بالتاريخ اجلاري واأن يقدمه ل�سداد اأي   

مبلغ م�ستحق للبنك. 

املبالغ  كافة  لتح�سيل  اأجانب،  وكلء  اأي  ذلك  يف  مبا  وكيل،  اأي  يعني  د(  باأن   

امل�ستحقة للبنك.

هـ(  بو�سع رهن علي عائدات القر�ض من تاريخ �رشف القر�ض حتى ي�ستلم البنك   

جميع الوثائق اللزمة اأو املعلومات من قبلنا يف ال�سكل وامل�سمون املقبول 

من البنك.

و(  بت�سديد الر�سيد احلايل املتوجب لأية قرو�ض اأو �سلفات اأو م�ستحقات على   

البطاقات من عائدات طلب قر�ض راك فاينان�ض احلا�رش كما يطلبه البنك 

ك�رشط م�سبق لعطاء القر�ض خم�سوما منه اي من الر�سوم املطبقة..

تغطية  يوفر  باأن  بذلك،  اإلزامه  دون  الطلب،  هذا  مبوجب  البنك  نفو�ض  3.2  اأفو�ض/ 

وبقيمة  القر�ض  مدة  خلل  املقرت�سة  اجلهة  )ملك(  مالك  حياة  على  تاأمينية 

القر�ض، واأقر/ نقر باأنه امل�ستفيد من تلك التغطية. كما يحق للبنك اأن يخ�سم 

كافة امل�ساريف التي يتحّملها يف هذا ال�ساأن من احل�ساب اخلا�ض بي/ بنا.

للنق�ض  قابلة  وغري  م�رشوطة  غري  ب�سورة  التفاق  هذا  مبوجب  توافق  3.3  اأنا/نحن 

وتتعهد:
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 a)  the Loan Amount will be utilized entirely for the Purpose mentioned in 

the RAKFinance Loan application;

 b)  to furnish supporting relevant documents to RAKBANK’s satisfaction, 

evidencing such utilization within the timeline listed under End date for 

Submission;

 c)  the Loan Amount will be utilized through the Borrower’s Bank account 

with RAKBANK in the form of outward money transfers and inward 

clearing of cheques; and

 d)  Cash withdrawals of the Loan Amount will not form part of the Purpose.

   I/We irrevocably and unconditionally agree that in the event of breach 

of any of the above conditions or my/our failure to comply with any of 

the covenants or to submit the documents as listed in the Application, 

to the Bank’s satisfaction, the applicable interest rate on the Loan shall 

be increased by 2%, or any other interest rate as conveyed by the Bank.

   RAKBANK is hereby authorized to recover any additional amounts 

towards the increased interest rate upon our failure to submit the 

required documents.

CLAUSE  4 : REPAYMENT

4.1  I/We hereby irrevocably agree to repay to the Bank the Outstanding Amount 

in equal Monthly Instalments on each Payment Day. 

4.2  If any Monthly Instalment is not received by the Bank on the relevant due 

date the Bank may (without prejudice to its other rights) charge me/us late 

payment interest at 2% above the Loan Interest Rate plus all costs, charges, 

expenses incurred by the Bank (including legal expenses) in enforcing the 

Bank’s rights under the Loan Documents. 

4.3  The amount payable on the Last Instalment Date may vary from the 

previous Monthly Instalments and shall be calculated in accordance with 

and in consideration of the date of the disbursal of the Loan and shall 

represent any monies payable by me/us which remain outstanding under 

the Indebtedness.

 

CLAUSE  5 :  INTEREST   

The Bank may change the Loan Interest Rate at any time by notice to me/us to such 

extent as permitted by law, either by mail to my/our mailing address or by notice 

placed in the Bank’s Branch Premises. I/We accept that this will increase the total 

“Repayable Balance” and I/we request that this is achieved by retaining the Monthly 

Instalment and extending the Tenor of the Loan. For the avoidance of doubt, the 

interest rates noted in these Terms and Conditions are subject to change from time 

to time in line with market conditions or at the Bank’s sole discretion.

CLAUSE  6 : INSTALMENT DEFERRAL

I/We acknowledge that any request for a Monthly Instalment deferral which is 

agreed to by the Bank in its sole discretion will result in additional interest being 

charged and in the final repayment date being extended upon such terms and 

applicable interest rate as prescribed by the Bank.

CLAUSE  7 : PREPAYMENTS

7.1  I/We may, upon giving the Bank written notice to that effect, prepay all 

or part of the Outstanding Amounts together with all accrued interest, 

costs, charges and expenses prior to the Last Instalment Date.  Any such 

prepayment shall be subject to an additional charge details of which can be 

obtained from any of the Bank’s branches upon request.

7.2   I/We are aware that the proportion of the Monthly Instalments towards 

principal, as opposed to interest, varies over the term of the Application.  

قر�ض  طلب  يف  املذكور  للغر�ض  بالكامل  القر�ض  مبلغ  ا�ستخدام  اأ(  يتم   

راكفينان�ض;

اخليمة  راأ�ض  بنك  ر�سا  تنال  التي  ال�سلة  ذات  املوؤيدة  امل�ستندات  ب(  تقدمي   

الوطني، ويدل على اأن اإ�ستخدام الأموال �سمن اجلدول الزمني املحدد املدرج 

حتت التاريخ النهائي لتقدمي الطلب.

للمقرت�ض  امل�رشيف  احل�ساب  خلل  من  القر�ض  مبلغ  ا�ستخدام  ج(  �سيتم   

وت�سوية  الوطني يف �سكل حتويلت نقدية خارجية  اخليمة  راأ�ض  بنك  لدى 

لل�سيكات املقدمة . و

اأنا/نحن  الغر�ض.  من  جزءا  ي�سكل  ل  القر�ض  مبلغ  من  النقدي  د(   ال�سحب   

نوافق ب�سكل غري قابل للرجوع عنه وغري م�رشوط على اأنه يف حال خمالفة 

الحكام  من  امتثايل/امتثالنا لي  عدم  اأو  اأعله  املذكورة  ال�رشوط  من  اأي 

املتفق عليها اأو عدم تقدمي امل�ستندات املذكورة يف الطلب مبا يوافق عليه 

البنك، يتم زيادة �سعر الفائدة املطبق على القر�ض بن�سبة 2٪ اأو اأي �سعر 

فائدة اآخر يقرره البنك.

زيادة  اإ�سافية مقابل  اأي مبالغ  الوطني لإ�سرتداد  اخليمة  راأ�ض  بنك     ونخّول 

�سعر الفائدة يف حالة اإخفاقنا يف تقدمي امل�ستندات املطلوبة.

البند 4: ال�سداد

4.1  اأوافق/ نوافق مبوجب هذا الطلب، موافقًة غري قابلة للإلغاء على اأن ن�سدد للبنك 

املبلغ امل�ستحق على اأق�ساط �سهرية مت�ساوية يف كل تاريخ ال�ستحقاق. 

يجوز  ا�ستحقاقه،  تاريخ  ال�سلة يف  ذي  �سهري  اأي ق�سط  البنك  يت�سلم  4.2  اإذا مل 

متاأخر  �سداد  غرامة  علينا   /
ّ
علي يفر�ض  اأن  الأخرى(  بحقوقه  الإخلل  )دون  له 

تزيد بن�سبة ٪2 عن �سعر فائدة القر�ض، واأن يحّملني/ يحّملنا كافة التكاليف 

وامل�ساريف والنفقات )مبا يف ذلك امل�ساريف الق�سائية( التي يتحّملها يف �سبيل 

اإنفاذه حلقوقه مبوجب م�ستندات القر�ض. 

4.3  املبلغ الواجب الدفع يف تاريخ اأخر ق�سط قد يختلف عن الق�سط ال�سهري. يجب 

ومع الأخذ بعني  اأخر ق�سط تبعاً  تاريخ  الواجب الدفع يف  املبلغ  اأن يتم ح�ساب 

العتبار لتاريخ �رشف القر�ض ويجب اأن ميثل الأموال املتبقية وامل�ستحقة الدفع 

من قبلي/قبلنا مبوجب املديونية. 

 

البند 5: الفائدة   

 يجوز للبنك اأن يغري �سعر فائدة القر�ض يف اأي وقت اإىل احلد الذي يجيزه القانون مبوجب 

اأو باإخطار  اإخطار ير�سله يل/ لنا اإما من خلل الربيد اإىل العنوان الربيدي اخلا�ض بي/ بنا 

ي�سعه يف مقر فرع البنك. واأوافق/ نوافق على اأن ذلك �سيزيد من اإجمايل »الر�سيد واجب 

ال�سداد«، كما اأطلب/ نطلب باأن يتم حتقيق هذه الزيادة عرب الحتفاظ بقيمة الق�سط 

يف  اإليها  امل�سار  الفائدة  معدلت  تخ�سع  ال�سك،  لتجنب  القر�ض.  مدة  ومتديد  ال�سهري 

التفاقية اإىل التغيري من حني لآخر مبا يتما�سى مع اأحوال ال�سوق اأو وفق تقدير البنك وحده.

البند 6:  تاأجيل  الق�سط

لتقديره  اأي ق�سط �سهري يوافق عليه البنك وفقاً  اأي طلب لتاأجيل �سداد  باأن  اأقر/ نقر 

املطلق �سيرتتب عليه فر�ض فائدة اإ�سافية واأي�ساً تاأجيل ملوعد ال�سداد وفق ما يقرره البنك 

من �رشوط وح�سب �سعر الفائدة املطبق واملحّدد من قبله.

البند 7: ال�سداد امل�سبق

اأو جزء منها مع كافة  املبالغ امل�ستحقة  اأن ن�سدد م�سبقاً كافة  7.1  يجوز يل/ لنا 

الفوائد امل�ستحقة والتكاليف والر�سوم والنفقات قبل تاريخ اآخر ق�سط، مبوجب 

اإخطار خطي مر�سل اإىل البنك بذلك املعنى، على اأن يخ�سع هذا ال�سداد امل�سبق 

عند  البنك  فروع  فرع من  اأي  من  تفا�سيله  على  احل�سول  اإ�سايف ميكن  لر�ْسم 

الطلب.

القر�ض،  لأ�سل  ال�سهرية  الأق�ساط  ن�سبة  اأن  بعلمنا  نقر   / بعلمي  7.2   اأقر 

اأي  فاإن  لذلك،  ونتيجًة  الطلب.  فرتة  مدار  على  تتفاوت  الفائدة،  مقابل  يف 
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As a consequence, any decision to effect partial early settlement of the 

Outstanding Amount may result in a high proportion of the principal part of 

the Outstanding Amounts remaining outstanding. Details of the payment 

calculations can be obtained from the Bank upon request.

CLAUSE  8   : UNDERTAKINGS 

I/We undertake as follows : 

8.1  Information: I/we shall promptly supply to the Bank such information as to 

my/our or the Guarantor’s financial condition and such other information as 

reasonably  requested by the Bank time to time; and 

8.2  Material Adverse Effect: I/we shall promptly advise the Bank on becoming 

aware that any event has occurred which (whether with or without the lapse 

of time or giving of notice or fulfilment of any other condition) may have 

a material adverse effect on my / our ability or the Guarantor’s ability to 

perform the obligations under the Terms and Conditions.

8.3.  Unless expressly provided otherwise in the Application, these Terms and 

Conditions apply to and shall be deemed incorporated into the Application 

and, read together, the Application and these Terms and Conditions shall 

constitute and evidence the entire agreement between the Borrower and 

the Bank in respect of the Loan, together with any security documents, and 

shall supersede, cancel and replace all prior agreements between them, 

which relate to the same subject matter whether written, oral or implied.

8.4.  The Borrower agrees that all charges pertaining to this application , including 

payment defaults, will be applicable as per the fees and charges stipulated 

in the Bank’s Service & Price Guide.

CLAUSE   9 : THE BANK’S RIGHT TO TERMINATE 

9.1 If:

 a)  I/We fail to pay on the Payment Date, any Monthly Instalment or 

payment due (whether principal, interest or otherwise) from me/us 

under the Loan or the Application; or

 b)  I/We are in breach of any of the undertakings,  terms and conditions of 

the Application ; or

 c)  any representation or undertaking made or given by me/us is, or proves 

to have been, at any time, or from time to time, incorrect or misleading; 

or

 d)  proceedings are commenced either by or against me/us for my/our 

bankruptcy, winding-up or dissolution; or

 e)  I/We am/are unable to pay my/our debts as they fall due or am/are 

otherwise insolvent, or am/are convicted by a competent court of a 

criminal offence; or 

 f)  any guarantee given in respect of my/our obligations under the 

Application and/or the Loan ceases to be valid or enforceable for any 

reason whatsoever; or

 g)  the Application and/or the Loan is declared or becomes illegal, void or 

voidable  or unenforceable for any reason whatsoever; or 

 h)  any cheques supplied by me/us to the Bank for my/our payment 

obligations under the Application and/or the Loan is rejected or 

dishonoured, whether due to insufficient funds or otherwise; or

 i)  a material adverse change has occurred or is likely to occur in my/our 

financial position or business which is likely in the Bank’s sole opinion 

to adversely affect my/our willingness or ability to comply with my/our 

repayment obligations; or

 j)  any other event occurs which, in the Bank’s reasonable opinion, may 

result in me/us being unable, for whatever reason,  to comply fully 

with any obligations expressed or to be assumed by me/us under, or 

pursuant to the Loan Documents;

  then the Indebtedness shall become immediately due and payable and the 

Bank shall have the right to terminate the Loan. 

ارتفاع  عنه  ينجم  قد  امل�ستحق  املبلغ  من  جلزء  مبكرة  ت�سوية  باإجراء  قرار 

بعد.  تُ�سدد  مل  التي  امل�ستحقة  املبالغ  من  اجلزء  ذلك  اأ�سل  ن�سبة   يف 

وميكن احل�سول على تفا�سيل ح�سابات عملية ال�سداد من البنك عند الطلب.

البند 8: التعهدات 

اأتعهد/ نتعهد مبا يلي: 

8.1  املعلومات: اأن اأقدم/ نقدم للبنك يف احلال املعلومات املتعلقة بالو�سع املايل اخلا�ض 

بي/ بنا اأو بال�سامن وكافة املعلومات الأخرى التي يطلبها البنك من حني لآخر.

8.2  التاأثري ال�سلبي اجلوهري: اأن اأخطر/ نخطر البنك فور علمي /علمنا بوقوع اأي 

حدث )�سواء مع اأو بدون فا�سل زمني اأو اإعطاء اإخطار اأو ا�ستيفاء اأي �رشط اآخر( 

قد يكون له تاأثري �سلبي جوهري على قدرتي/ قدرتنا اأو قدرة ال�سامن على اأداء 

اللتزامات الواردة يف هذه ال�رشوط والأحكام.

8.3  ما مل يذكر خلف ذلك �رشاحة يف الطلب، تطبق هذه ال�رشوط والأحكام على، 

ال�رشوط  اعتبارها مت�سمنة يف الطلب وتقراأ معاً، وي�سكل الطلب وهذه  ويتم 

يتعلق  فيما  والبنك  املقرت�ض  بني  الكامل  التفاق  على  ويوؤكدان  والأحكام 

حمل  وحتل  وتلغي  التفاقية  هذه  وتن�سخ  �سمان،  م�ستندات  اأي  مع  بالقر�ض، 

كافة التفاقيات ال�سابقة بينهما املرتبطة بنف�ض املو�سوع �سواء كانت خطية 

اأو �سفهية اأو �سمنية.

عن  التلكوؤ  فيه  مبا  الطلب  بهذا  املتعلقة  امل�ساريف  جميع  ان  املقرت�ض  8.4  يقر 

اخلدمة  دليل  عنها يف  املن�سو�ض  وامل�ساريف  للر�سوم  وفقاً  تقيد  �سوف  الدفع 

وال�سعارالعائد للبنك.

البند 9: حق البنك يف الإنهاء

اإذا:  9.1

اأ(  عجزت/ عجزنا يف تاريخ ال�سداد عن دفع اأي ق�سط �سهري اأو مبلغ م�ستحق   

)�سواء من اأ�سل القر�ض اأو الفائدة اأو ما  غري ذلك( مبوجب القر�ض اأو الطلب؛ 

اأو

ب(  اأخللت/ اأخللنا باأي من التعهدات وال�رشوط والأحكام الواردة يف هذا الطلب؛   

اأو

ج(  ثبت اأن اأي اإقرار اأو تعهد قمت/ قمنا بتقدميه غري �سحيح اأو ُم�سلل، يف اأي   

وقت اأو من وقت لآخر؛ اأو

د(  مت رفع دعوى اإفل�ض اأو ت�سفية اأو حّل بوا�سطتي اأو �سدي/ بوا�سطتنا اأو   

�سدنا؛ اأو

وقت  بنا  بي/  اخلا�سة  الديون  �سداد  على  قدرتنا  قدرتي/  عدم  ثبت  هـ(  اأو   

ا�ستحقاقها اأو كنت/ كنا مع�رشاً / مع�رشين باأية �سورة وعلى اأي نحو، اأو 

متت اإدانتي/ اإدانتنا من قبل اأية حمكمة خمت�سة يف جرمية جنائية؛ اأو

اأ�سبح اأي �سمان، مت تقدميه بخ�سو�ض اللتزامات اخلا�سة بي/ بنا و(   

   مبوجب هذا الطلب و/اأو القر�ض، غري �سالح اأو غري واجب النفاذ لأي �سبب 

من الأ�سباب؛ اأو

ز(  اأ�سبح الطلب و/اأو القر�ض غري قانوين اأو لغياً اأو واجب الإلغاء اأو غري واجب   

النفاذ لأي �سبب من الأ�سباب اأو مت اإعلنه كذلك؛ اأو

ح(  مت رف�ض اأو رد اأية �سيكات قدمتُها/ قدمناها للبنك نظري التزامات ال�سداد   

اخلا�سة بي/ بنا مبقت�سى الطلب و/اأو القر�ض، نظراً لعدم كفاية الر�سيد 

اأو غري ذلك؛ اأو

اأو  املايل  الو�سع  �سلبي جوهري يف  تغيري  اأي  اأو كان حمتمل حدوث  ط(  حدث   

العمل اخلا�ض بي/ بنا، والذي من املرجح من وجهة نظر البنك وحده اأن يوؤثر 

ب�سكل �سلبي على ا�ستعدادي اأو قدرتي/ ا�ستعدادنا اأو قدرتنا على الوفاء 

بالتزامات ال�سداد؛ اأو

يت�سبب يف عجزي/ عجزنا، لأي �سبب من  اأن  اآخر من �ساأنه  اأمر  اأي  ي(  حدث   

الأ�سباب ووفق ما يراه البنك، عن الوفاء ب�سكل كامل باأية التزامات �رشحُت/ 

/علينا حتّملها مبوجب م�ستندات القر�ض اأو مبقت�ساها.
ّ
�رشحنا بها اأو علي

  عندها، ت�سبح املديونية واجبة الأداء يف احلال كما يكون للبنك احلق يف اإنهاء القر�ض. 
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9.2  The Indebtedness will be due on the day an event set out in Clause 9.1 

(a) to (j) above occurs and will be payable immediately following demand 

by the Bank and if it is not paid on such day the Bank may charge late 

payment interest (at such rate as applied by the Bank in accordance with its 

usual practice from time to time) on the Indebtedness until the full amount 

of such Indebtedness are paid/repaid in full.  I/We shall pay all the Bank’s 

costs and expenses (including legal expenses) incurred in connection with 

or arising from:

 a) tracing me/us; 

 b)  obtaining payment from me/us of amounts owed by me/us to the Bank 

under the Application and/or the Loan;

 c)  the occurrence of any of the events listed in Clause 9.1 (a) to 

(j) above;

 d) enforcing the Guarantee; and  

 e) termination of the Application and/or Loan. 

CLAUSE  10  : WAIVERS AND REMEDIES; INVALIDITY 

10.1  No failure to exercise and no delay in exercising any right, power or remedy 

under the Loan Documents by the Bank shall operate as a waiver, nor shall 

any single or partial exercise of any right, power or remedy preclude any 

other or further exercise of that or any other right, power or remedy. The 

rights, powers and remedies provided to the Bank in the Loan Documents:

 a)  may be exercised as often as necessary;

 b)  are cumulative and not exclusive of any rights, powers or remedies 

provided by law; and

 c) may be waived only in writing and specifically.

10.2  Time wherever mentioned shall be of the essence in relation to my / our 

and the Guarantor’s obligations under the Loan Documents. 

10.3  Any provision of the Loan Documents which is prohibited or unenforceable 

in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of 

such prohibition or unenforceability but that shall not invalidate the remaining 

provisions of that document or affect such provision in any other jurisdiction. 

CLAUSE  11 : ASSIGNMENT 

11.1  The Bank may at any time and from time to time assign or transfer all or 

any of its rights under the Loan Documents to any other person. I/We may 

not assign or transfer my/our rights and/or obligations under the Loan 

Documents.

11.2  References in the Loan Document to the “Bank” shall be deemed to include 

references to its successors and assignees to the intent that all function to 

be performed by the Bank and (when the Bank is no longer a party to the 

Agreement) all matters relating to the Bank shall be deemed to be functions 

and matters relating to the successors and assignees. 

11.3  The Bank may disclose to a proposed assignee, transferee or sub-participant 

any information it may have relating to me/us and the Guarantor or the Loan 

or the Loan Documents;

11.4  If the Bank changes its office or an assignee of the Loan Documents is 

resident outside the United Arab Emirates, the Bank or the assignee (as 

the case may be) may at its option by notice to me/us vary all, some or 

any references in the Loan Documents to the United Arab Emirates to the 

jurisdiction in which the Bank or the assignee is resident (as appropriate) 

provided that such variation is made without additional cost to me/us.

يف  املو�سحة  احلالت  من  اأي  وقوع  يوم  يف  الدفع  م�ستحقة  املديونية  9.2   ت�سبح 

البند 9.1 اأعله من )اأ( اإىل )ي( كما تكون واجبة الأداء يف احلال عند طلبها من 

البنك، واإذا مل ت�سدد يف ذلك اليوم يجوز للبنك اأن يفر�ض  غرامة �سداد متاأخر 

ملمار�ساته املعتادة واملطبقة من حني لآخر(  البنك طبقاً  )بال�سعر الذي ي�سعه 

األتزم/ نلتزم  على املديونية حتى يتم �سداد قيمة تلك املديونية بالكامل. كما 

ب�سداد كافة التكاليف والنفقات التي يتحّملها البنك التي قد تن�ساأ عما يلي اأو 

بخ�سو�سه:

الت�سال بي/ بنا.  اأ(   

ب(  احل�سول مني/ منا على املبالغ التي اأدين/ ندين بها للبنك مبوجب الطلب   

و/اأو القر�ض.

ج(  حـدوث اأي مـن احلـالت املن�سـو�ض عـليهـا يف الـبـنـد 9.1 اأعـله مـن )اأ(   

اإىل )ي(.

تنفيذ �سند ال�سمان. د(   

اإنهاء الطلب و/اأو القر�ض.  هـ(   

البند 10: التنازلت والتعوي�سات؛ البطالن

اأو  �سلحية  اأو  حق  اأي  ممار�سة  يف  البنك  جانب  من  تاأخري  اأو  اإخفاق  اأي  يعد  10.1  ل 

ممار�سة  اأية  حتول  ل  كما  جانبه،  من  تنازلً  القر�ض  م�ستندات  مبوجب  التعوي�ض 

فردية اأو جزئية لأي حق اأو �سلطة اأو التعوي�ض دون اأية ممار�سة اأخرى لذلك احلق 

اأو ال�سلحية اأو التعوي�ض اأو ما �سواهم من حقوق اأو �سلحيات اأو �سبل. كما اأن 

احلقوق وال�سلحيات والتعوي�سات املمنوحة للبنك يف م�ستندات القر�ض:

يجوز ممار�ستها كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. اأ(   

ب(  تراكمية ول ت�سمل احلقوق اأو ال�سلحيات اأو التعوي�سات املقررة قانوناً.  

ل يجوز التنازل عنها اإل يف �سورة كتابية وب�سيغة حمددة. ج(   

10.2  الأجل هو جوهر هذا التفاق اأينما ورد ذكره فيما يتعلق باللتزامات اخلا�سة بي/ 

بنا اأو اخلا�سة بال�سامن مبقت�سى م�ستندات القر�ض. 

10.3  اأي حكم من اأحكام م�ستندات القر�ض اأ�سبح حمظوراً اأو غري واجب النفاذ يف اأية 

اخت�سا�ض ق�سائي، فاإن بطلنه ي�رشي يف حدود  ذلك الخت�سا�ض الق�سائي بقدر 

ذلك احلظر اأو عدم النفاذ، ول يجوز اأن يُبطل ذلك باقي اأحكام ذلك امل�ستند اأو يوؤثر 

على ذلك احلكم يف اأية اخت�سا�ض ق�سائي اأخرى. 

البند 11: التنازل

مبوجب  حقوقه  كافة  عن  يتنازل  اأن  لآخر  حني  ومن  وقت  اأي  يف  للبنك  11.1  يجوز 

لنا  اآخر، ول يجوز يل/  اأي �سخ�ض  اإىل  ينقلها  اأو  اأي منها  اأو  القر�ض  م�ستندات 

التنازل عن احلقوق و/اأو اللتزامات اخلا�سة بي/ بنا مبوجب م�ستندات القر�ض اأو 

نقلها.

خلفاء  اإىل  الإ�سارة  ت�سمل  القر�ض  م�ستندات  وردت يف  »البنك«  اإىل  اإ�سارة  11.2  اأية 

البنك وَمن يتنازل لهم والق�سد من ذلك اعتبار كافة الوظائف التي يجب قيام 

باخللفاء  مرتبطة  واأمور  وظائف  هي  به  املرتبطة  الأمور  كافة  وكذا  بها  البنك 

واملتنازل لهم )يف حال مل يعد البنك طرفاً يف التفاق(. 

اأية  عن  فرعي  �رشيك  اأو  اإليه  منقول  اأو  له  متنازَل  لأي  يف�سح  اأن  للبنك  11.3  يجوز 

معلومات قد تكون لديه فيما يتعلق بي/ بنا وبال�سامن اأو القر�ض اأو م�ستندات 

القر�ض.

11.4  اإذا غرّي البنك مقره اأو كان اأحد َمن مت التنازل لهم عن م�ستندات القر�ض مقيماً 

مقت�سى  )ح�سب  له  املتنازَل  اأو  له  يجوز  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  خارج 

احلال( وفقاً لختياره اأن يغرّي كل الإ�سارات الواردة يف م�ستندات القر�ض والعائدة 

اإ�سارات  اأٍي منها، لت�سبح  اأو  اأو بع�ساً منها  اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة، 

اأو الذي يقيم فيه املتنازَل له  اإىل الخت�سا�ض الق�سائي الذي  يقع فيه البنك 

)ح�سب احلالة(، وذلك مبوجب اإخطار مر�سل اإيّل/اإلينا، �رشيطة اأن يتم ذلك التغيري 

/ علينا.
ّ
دون تكلفة اإ�سافية علي
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CLAUSE  12  : INDEMNITY

I/We shall fully indemnify the Bank from and against any expense, loss, damage or 

liability (as to the amount of which the certificate of the Bank shall, in the absence 

of manifest error, be conclusive) which the Bank may incur under or in connection 

with Loan Documents including, without limitation the consequence of the 

occurrence of any event under clause 9.1 hereof.

CLAUSE  13  : OTHER TERMS AND CONDITIONS 

13.1 Rights of Set Off

 a)  The Bank may, in addition to its rights as Bankers, at any time and 

without notice to me/us combine or consolidate all or any of the 

amounts (in whatever currency) now or hereafter standing to the 

credit of any of my/our accounts against all sums due hereunder or 

any other of my/our obligations to the Bank whether such liabilities 

are actual or contingent, primary or collateral and several or joint. 

I/we hereby authorise the Bank  (but without obligation on the 

Bank’s party) to debit any of my / our accounts with any branch of 

the Bank: 

  i)  in or towards satisfaction of the Indebtedness or any part thereof 

at any time due and payable by me/us under or in relation to the 

Loan Documents; and 

  ii)  with the amount of any unpaid premiums for the relevant life 

assurance policy. Such deduction may only be made upon 

reasonable notice thereof to me/us.

 b)  The Bank may effect such currency exchanges as are appropriate to 

implement such set-off.

13.2 Control accounts 

  The accounts kept by the Bank shall constitute conclusive evidence in the 

absence of manifest error of the amount at any time due from me/us under 

the Loan Documents. 

13.3 Expenses 

  I/We shall on demand reimburse the Bank for the expenses (including but 

not limited to travelling and out of pocket expenses, and all telephone, 

fax, telex, and courier charges) of the Bank in connection with (a) the 

preparation, execution and completion of the Loan Documents and any 

subsequent consent, approval, waiver or amendment; (b) the actual or 

contemplated enforcement of, or the actual or contemplated preservation 

of any rights under, the Loan Dcouments, including administrative and 

management costs, including time of its executives (whose time and costs 

are to be charged at rates determined by the Bank in its absolute discretion); 

and (c) communicating with me/us or any other person in relation to the 

Loan Documents, including in the case of each of paragraphs (a), (b) and 

(c), without limitation, legal costs and expenses, including, costs related to 

enforcement orders and services charges, each on a full indemnity basis.

13.4 Stamp duties 

  I/we shall pay all transaction costs and fees, registration and similar taxes 

(including fines and penalties) which may be payable or determined to 

be payable in connection with the execution, delivery, performance or 

enforcement of the Loan Documents or any payment or receipt or any 

other transaction contemplated thereby. I/We shall indemnify the Bank 

on demand against any liabilities resulting from delay or omission to pay 

such taxes. 

13.5 Instructions/enquiries by facsimile/telephone

  Unless I/we instruct the Bank in writing to the contrary, the Bank is 

authorised, but not obliged, to act on or respond to instructions/enquiries 

made by facsimile or by telephone by me/us.

البند 12: التعوي�س

/ علينا اأن نقوم بتعوي�ض البنك ب�سكل تام عن اأية نفقات اأو خ�سائر اأو اأ�رشار 
ّ
يتعني علي

اأو م�سوؤولية )فيما يتعلق باملبلغ الذي تكون فيه �سهادة البنك قاطعة ونهائية، يف حال 

اأو فيما  القر�ض  البنك مبقت�سى م�ستندات  يتحّملها  وا�سح فيها( قد  عدم وجود خطاأ 

يت�سل بها، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش عواقب اأية حالة من احلالت الواردة يف 

البند 9.1 من هذا الطلب.

البند 13: �رشوط واأحكام اأخرى

حقوق املقا�سة  13.1

اأ(  يحق للبنك، اإ�سافة اإىل حقوقه كجهة م�رشفية، يف اأي وقت ودون اإخطاري/   

اأو جزء منها )اأياً كانت عملتها(  اأو يجمع كافة املبالغ  اإخطارنا، اأن ي�سم 

مما هو موجود وقائم يف ر�سيد الدائن يف اأي من احل�سابات اخلا�سة بي/ بنا 

اأخرى  التزامات  اأية  اأو  الطلب  هذا  امل�ستحقة مبوجب  املبالغ  كافة  مقابل 

اأو حمتملة،  فعلية  اللتزامات  تلك  اأكانت  �سواء  البنك  جتاه  علينا   /
ّ
علي

البنك  نفو�ض  اأفو�ض/  كما  ت�سامنية.  اأو  فردية  اإ�سافية،  اأو  اأ�سا�سية 

)تفوي�ساً غري ملزم للبنك( باأن يَخ�سم من اأي من احل�سابات اخلا�سة بي/ 

بنا لدى اأي فرع من فروعه: 

1(  ل�ستيفاء املديونية بالكامل اأو اأي جزء منها يف وقت ا�ستحقاقها اأو    

وجوب اأدائها مني/ منا مبوجب م�ستندات القر�ض اأو فيما يتعلق بها. 

املرتبطة  التاأمني على احلياة  اأق�ساط غري مدفوعة من بولي�سة  2(  اأية    

بالقر�ض. ول يجوز اأن يتم ذلك اخل�سم اإل مبوجب اإر�سال اإخطار بذلك 

اإيّل/ اإلينا.

ب(  يجوز للبنك اأن يقوم بتحويل العملت بالطريقة التي يراها منا�سبة لتنفيذ   

تلك املقا�سة.

مراقبة احل�سابات   13.2

  تعترب احل�سابات التي يحتفظ بها البنك دليلً قاطعاً باملبالغ امل�ستحقة  علي/ 

علينا يف اأي وقت مبوجب م�ستندات القر�ض، ما مل يكن بها اأي خطاأ وا�سح. 

النفقات   13.3

  اأتعهـد/ نتـعهد بتعـوي�ض البنـك بناًء على طلبـه تعـوي�ساً كـامـلً عن اأيـة 

والنرثيات  ال�سـفر  م�ساريف  احلـ�رش  ل  املثـال  �سـبيل  على  فيـها  )مبا  نفقات 

بخ�سـو�ض:  الأخري  يتحّملهـا  والـربيد(  والتلكـ�ض  والفـاك�ض  الهاتـف  ور�سـوم 

اإعـداد وتنـفيذ وا�سـتكمال م�سـتندات الـقر�ض وما يعقبهـا من موافقـة  )اأ( 

لأية  امل�رشوط  اأو  الفعلي  احلفاظ  اأو  الإنفاذ  )ب(  تعـديل.  اأو  تنـازل  اأو  اعتـماد  اأو 

حقوق ن�ست عليها م�ستندات القر�ض، مبا فيها امل�ساريف الإدارية ووقت مديريه 

وم�سوؤولية، )الذين تتحدد اأتعابهم باأ�سعار يقررها البنك وفقاً لتقديره املطلق(. 

)ج( الت�سال بي/ بنا اأو باأي �سخ�ض اآخر فيما يخ�ض م�ستندات القر�ض، على اأن 

ت�سمل تلك النفقات من دون ح�رش، يف احلالت الواردة يف الفقرات: )اأ( و)ب( و)ج(، 

النفقات وامل�ساريف القانونية، مبا فيها التكاليف املتعلقة باأوامر التنفيذ ور�سوم 

اخلدمات.

ر�سوم الطوابع    13.4

الت�سجيل  ور�سوم  املعاملت  ور�سوم  تكاليف  كافة  ب�سداد  نتعهد    اأتعهد/ 

والر�سوم الأخرى املماثلة )مبا فيها الغرامات واجلزاءات( التي قد تكون م�ستحقة 

اأو تقرر ا�ستحقاقها فيما يتعلق باإم�ساء اأو اأداء اأو تنفيذ م�ستندات القر�ض اأو اأي 

ت عليها تلك امل�ستندات. كما اأتعهد/  �سداد اأو ا�ستلم اأو اأية معاملة اأخرى ن�سّ

اأية التزامات تن�ساأ عن التاأخري يف �سداد  نتعهد بتعوي�ض البنك حال طلبه عن 

تلك الر�سوم اأو التق�سري يف �سدادها. 

التعليمات/ ال�ستف�سارات املر�سلة بوا�سطة الفاك�س/ الهاتف  13.5

التعليمات/  على  بناًء  الت�رشف  اأو  بالرد  عليه،  اإلزام  دون  من  للبنك،    يحق 

البنك  نخطر   / اأخطر  مل  ما  الهاتف،  اأو  الفاك�ض  عرب  املر�سلة  ال�ستف�سارات 

كتابياً بخلف ذلك.
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13.6 Preservation of Rights

  The Bank’s rights under the Loan Documents shall be in addition to, and shall 

be independent of, every other security which the Bank may at any time hold in 

respect of any of  my/our obligations to the Bank under the Loan Documents.

13.7  Mistakes and Miscalculations

  If the Bank makes a mistake or there is an omission in any statement or information 

given to me/us in connection with any account I / we have in connection with 

the Loan and the repayment thereunder, such a mistake or omission shall not 

prejudicially affect the Bank’s rights under the Loan Documents. The Bank may, 

without prior notice to me/us, reverse any entry made in error and accepts no 

responsibility for, or liability in respect of, any loss or damage arising out of or 

relating to such operating errors. In the event I/we discover any such error, I/we 

shall immediately notify the Bank in writing of such error.

13.8  Notice

  All notices, requests, demands, consents, approvals, agreements or other 

communications to or by a party to the Loan Documents shall be in writing 

addressed to the address of the recipient shown in the Application or to 

such other address as it may have notified the sender, and in the case of any 

communication to the Bank shall be deemed to be given only upon actual 

receipt, and in the case of any communication to me/us shall be deemed to 

be duly given or made (in the case of delivery in person) when delivered to 

such address, (in the case of delivery by post) 2 Business Days (for local mail) 

or 7 Business days (for international mail) after posting, (in the case of delivery 

by facsimile) on receipt by the sender of an OK transmission code at the end 

of transmission, or (in the case of delivery by telex) on receipt by the sender 

of the answerback code of the recipient at the end of transmission, PROVIDED 

THAT if delivery or receipt in any case is later than 4 p.m. (local time) on 

a day on which business is generally carried on in the place to which such 

communication is sent, it shall be deemed to have been duly given or made 

at the commencement of business on the next such day in that place. 

13.9 Severability

  If any provision of the Loan Documents is found to be unenforceable, invalid 

or illegal, such provision shall be deemed to be deleted and the remainder 

of the Loan Documents shall be unaffected by such unenforceability, 

invalidity or illegality.

13.10 Law and Jurisdiction

 I/We hereby irrevocably:

 i)  submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Ras Al-Khaimah in respect 

of any legal proceedings to be commenced in the UAE in connection with 

the Loan; and 

 ii)  agree that nothing will preclude the right of the Bank to initiate legal 

proceedings against me/us before any other UAE Court if such Court has 

jurisdiction over me/us for any reason or to initiate legal proceedings 

before any non-UAE Court for any remedy available to the Bank against 

me/us before such non-UAE Court.

CLAUSE  14 : JOINT LIABILITY

Borrowers are jointly and severally liable for all the obligations arising out of this 

application and the finance documents signed with the Bank (the Obligations). The 

Bank may proceed against any Borrower to enforce the Obligations without waiving 

its right to proceed against the other Borrower(s). Each Borrower shall be fully liable 

for all existing and future Obligations.

حفظ احلقوق  13.6

  تكون حقوق البنك الواردة يف م�ستندات القر�ض اإ�سافة على، وم�ستقلة عن، اأية 

�سمانات اأخرى قد ميتلكها البنك يف اأي وقت بخ�سو�ض اأي من اللتزامات اخلا�سة 

بي/ بنا جتاه البنك مبوجب تلك امل�ستندات.

الأخطاء واحل�سابات غري ال�سحيحة  13.7

  اإذا اأخطاأ البنك اأو حدث اأي �سهو يف اأي بيان اأو معلومات اأعطيت يل/ لنا بخ�سو�ض 

اأي ح�ساب يل/ لنا فيما يتعلق بالقر�ض و�سداده، فل يجوز اأن يوؤثر ذلك اخلطاأ اأو 

ال�سهو على نحو يُ�رش ويجحف بحقوق البنك الواردة يف م�ستندات القر�ض. ويجوز 

 
ً
للبنك، دون اإخطاري/ اإخطارنا ب�سكل م�سبق، اأن يُ�سحح اأي قْيد مت اإدخاله باخلطاأ

كما ل يتحّمل اأية م�سوؤولية اأو التزام بخ�سو�ض اأية خ�سارة اأو �رشر ينجم عن تلك 

الأخطاء الت�سغيلية اأو فيما يتعلق بها. ويف حال اكت�سايف/ اكت�سافنا لأي خطاأ 

/ علينا اإخطار البنك فوراً وخطياً بذلك اخلطاأ.
ّ
من ذلك القبيل، يجب علي

الإخطار  13.8

اأو  التفاقات  اأو  العتمادات  اأو  املوافقات  اأو  الطلبات  اأو  الإخطارات  كافة    تتم 

املرا�سلت الأخرى التي تر�سل من اأو اإىل اأي طرف من اأطراف م�ستندات القر�ض يف 

�سورة كتابية وتُر�سل اإىل عنوان امل�ستلم املو�سح يف الطلب اأو اإىل اأي عنوان اآخر 

خطر به الطرف املر�سل. ويف حالة اعتبار وقوع ال�ستلم الفعلي لأية مرا�سلت 
ُ
اأ

ر�سلت اإىل البنك، ويف حال اعتبار وقوع ال�ستلم اأو الإر�سال اأ�سولً وعلى النحو 
ُ
اأ

الواجب قانوناً لأية ر�سالة موجهة اإيّل /اإلينا )يف حال الت�سليم ب�سفة �سخ�سية( 

حال ت�سليمها اإىل ذلك العنوان، اأو )يف حالة الت�سليم بالربيد( بعد يومي عمل 

)للربيد املحلي( اأو �سبعة اأيام )للربيد الدويل( من الإر�سال، اأو فور ا�ستلم املر�ِسل 

اأو  بالفاك�ض(،  الت�سليم  حال  )يف  الإر�سال  عملية  نهاية  الإر�سال يف  تاأكيد  رمز 

عند ا�ستلم املر�سل لرمز الرد اخلا�ض بامل�ستلم يف نهاية عملية الإر�سال )يف حال 

الت�سليم بالتلك�ض(، وب�رشط األ يتم الت�سليم اأو ال�ستلم يف اأي من تلك احلالت 

بعد ال�ساعة الرابعة م�ساًء )بالتوقيت املحلي( ويف يوم من اأيام مزاولة الأعمال 

املعتادة يف املكان املر�سلة اإليه، فاإن تلك املرا�سلت تعترب قد وقع ا�ستلمها اأ�سولً 

وعلى النحو الواجب قانوناً يف بداية العمل يف اليوم التايل لذلك اليوم ويف هذا 

املكان. 

ا�ستقاللية الن�سو�س  13.9

  اإذا تبني اأن اأياً من اأحكام م�ستندات القر�ض غري واجبة التنفيذ اأو باطلة اأو غري 

قانونية، فاإن ذلك احلكم يعترب حمذوفاً ول تتاأثر باقي اأحكام م�ستندات القر�ض 

بعدم نفاذ ذلك احلكم اأو بطلنه اأو عدم قانونيته.

القانون الخت�سا�س الق�سائي  13.10

  اأقر / نقر مبوجب هذا ال�سمان اإقراراً غري قابل للإلغاء مبا يلي:

اأ(  اأخ�سع/ نخ�سع للخت�سا�ض الق�سائي احل�رشي اخلا�ض مبحاكم اإمارة راأ�ض   

اخليمة، وذلك فيما يتعلق باأية دعاوٍ ق�سائية يتم رفعها داخل دولة الإمارات 

العربية املتحدة بخ�سو�ض القر�ض.

رفع  حلقه يف  البنك  ممار�سة  دون  اأمر  اأي  يحول  ل  اأن   على  نوافق  ب(  اأوافق/   

الدعاوي الق�سائية �سدي/ �سدنا اأمام اأية حمكمة اإماراتية اأخرى اإذا كانت 

/ علينا لأي �سبب من الأ�سباب اأو حلقه يف رفع 
ّ
لتلك املحكمة ولية علي

اإماراتية للمطالبة باأي تعوي�ض  اأية حمكمة غري  الدعاوي الق�سائية اأمام 

متاح للبنك �سدي/ �سدنا اأمام تلك املحكمة.

البند 14: امل�سوؤولية امل�سرتكة

النـا�ســئـة  اللتـزامـات  جميــع  عن  والت�سامـن  بالتكـافل   املقرت�سـون م�ســوؤولون 

عـن هــذا الـطلب ووثائـق التمـويـل املوقعـة مـع البنـك )اللتـزامـات( ويحـق للبنـك 

مقا�سـاة اأي مقـرت�ض لتنـفيذ اللتـزامات دون التنـازل عن حقـه يف مقـا�سـاة املقـرت�ض 

)املقرت�سـني( الآخـرين. ويعـترب كـل مقـرت�ض م�سـوؤول بالكـامـل عـن جميــع اللتــزامات 

احلـاليــة وامل�ســتقبلية.
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