الشروط واألحكام
السارية على عرض التأجيل الخاص بشهر رمضان المبارك فيما يتعلق بالتمويل التجاري
تخفيفًا لعبء سداد االلتزام الشهري الخاص بالتمويل التجاري /التمويل ألَ َجل  -تمويل نقاط البيع /التمويل ألَ َجل  -تمويل المعدات (والتي ُيشار إلى كل منها
منفرداَ باسم التمويل المؤهل ،و ُيشار إليها مجتمعة باسم التمويالت المؤهلة) خالل شهر رمضان المعظم ،يسر راك بنك أن يعرض تأجيل قسط رمضان الخاص
المحدد بصورة أكثر تفصي ً
ال أدناه) .لذا فإنه من
بشهر أبريل ( 2022العرض) إلى بعض العمالء الذين يتم اختيارهم وفق بعض الشروط واألحكام (على النحو ُ
المهم بالنسبة للعميل أن يراجع هذه الشروط واألحكام بدقة ،وأن يقرأها بالتزامن مع شروط وأحكام عقد الس ًلم التي تسري على التمويل المؤهل.
1.ال يسري هذا العرض إال على بعض عمالء التمويل المؤهل والذين تلقوا رسائل نصية قصيرة /رسائل بريد إلكتروني من البنك .ال يشمل هذا العرض تمويل
اإلغاثة الخاص بجائحة كوفيد .19
2.ولالستفادة من العرضُ ،يطلب من العمالء الموافقة على العرض واالشتراك فيه بإحدى الطرق الموضحة أدناه:
.أمن خالل إرسال رسالة نصية قصيرة محتواها  RBL DEF APR22إلى الرقم  7011من رقم هاتفهم المتحرك المسجل إلى البنك قبل حلول 25
مارس  .2022أو
.بمن خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني محتواها  APR22RBL DEFإلى  rblramadan2022@rakbank.aeعنوان بريدهم اإللكتروني المسجل إلى
البنك قبل حلول  25مارس .2022
3.إذا كان للعميل المؤهل أكثر من تمويل مؤهل واشترك في العرض ،فسوف يحصل العميل على نفس التأجيل فيما يتعلق بجميع التمويالت المؤهلة.
4.إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم  7011أو إرسال رسالة بريد إلكتروني بنفس المحتوى إلى  ،rblramadan2022@rakbank.aeتعني موافقة العميل
على العرض وإلتزامه بهذه الشروط واألحكام بشكل نهائي.
5.بالنسبة لعمالء راك بنك الذين اشتركوا في العرض ويحق لهم التمتع به ،فسوف يتم تأجيل االلتزام الشهري الخاص بشهر أبريل ( 2022بمعني أنه لن
يتم تحصيله أو استرداده في شهر أبريل  )2022على النحو الموضح بصورة أكثر تفصي ً
ال في الشرح التاليُ .يرجى مالحظة أنه بمجرد قبول العرض ،فلن يتم
تحصيل االلتزام الشهري المؤجل في شهر أبريل  ،2022يكون إجمالي السلع هو إجمالي السلع المعلقة والواجبة التسليم عن شهر أبريل  2022وما بعده .إن
المشاركة في العرض قد تؤدي إلى تغيير في الجدول الزمني أو تغيير في كمية السلع التي يجب تسليمها بشكل شهري ،كما هو موضح في المثال التالي
المثال (األرقام الواردة في المثال لغرض التوضيح فقط)
أ

تاريخ استحقاق االلتزام الشهري:

اليوم الخامس من كل شهر

ب

نسبة الربح

 ٪ 22سنويا على أساس تناقصي

ج

المبلغ غير المسدد كما في  31مارس 2022

 100,000درهم إماراتي

د

األرباح المستحقة الدفع من خالل االلتزام الشهري عن
شهر أبريل 2022
]أي من  05مارس  2022إلى  04أبريل 2022

 1,894.44درهما إماراتيًا

ب  xج  x 31يوما ÷ 360
 31يوماً:
 05مارس  2022إلى  04أبريل 20

ه

المسدد كما في  05أبريل
أصل التمويل الجديد غير ُ
2022
مالحظة :عقب توقيع تعديل عقد السالم المحدد في
النقطة .7

 101,894.44درهما إماراتيًا

ج+د

المسدد( .وهو
وبعد ذلك وبداية من  05أبريل  ،2022يستمر سريان الربح وفق نفس الشروط واألحكام التي تسري على مبلغ أصل التمويل الجديد غير ُ
 101,894.44درهمًا إماراتيًا كما في المثال السابق).
المسدد من التمويل ومدة
6.وبمجرد تطبيق العرض ،يتم زيادة مدة التمويل بمدة تتراوح بين شهر واحد ( )1إلى ستة أشهر ( )6حسب قيمة المبلغ غير ُ
التمويل وقت االستفادة من العرض .وفي حال االستفادة من تمويل اإلغاثة الخاص بجائحة كوفيد  19بالتوازي مع التمويل المؤهل المطلوب تأجيله ،فسوف
المعدل الخاص بالتمويل المؤهل الذي تم
يجري مواءمة تاريخ بدء تسديد تمويل اإلغاثة الخاص بجائحة كوفيد  19ليبدأ في الشهر الذي يلي تاريخ االستحقاق
ُ
تأجيله بموجب العرض.
أ -تعديل عقد الس ًلم
ب -تعديل الجدول الزمني للتسليم،
ج -تعديل تعهد البيع األساسي
7.في حال تطبيق القرض ،فإن وكيلك المعين سيقوم بتوقيع المستندات والوفاء بالمتطلبات التالية بخصوص تأجيل التزامك الخاص بتسليم السلع إلى
البنك بموجب عقد الس ُلم حسبما تسمح به أحكام الشريعة.
8.فض ً
ال عن ذلك يحتفظ راك بنك بالحق في استبعاد أي عميل مؤهل من االستفادة بالعرض في أي وقت وإبالغ العميل باستبعاده من العرض
9.يحتفظ راك بنك أيضًا بالحق في تعديل الشروط واألحكام في أي وقت خالل مدة العرض أو بعدها وفق أحدث الشروط واألحكام التي ينشرها البنك على
موقعه على اإلنترنت.
110.يحتفظ راك بنك أيضًا بالحق في إلغاء العرض في أي وقت وإبالغ العمالء المؤهلين باإللغاء (حتى لو كان العميل المؤهل قد اشترك في العرض)
	11.يجب قراءة هذه الشروط واألحكام بالتزامن مع الشروط واألحكام الخاصة بعقد الس ًلم وتعهد البيع األساسي .بمجرد اشترك العميل المؤهل في العرض
من خالل إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة بريد إلكتروني على النحو السالف البيانُ ،يعد العميل المؤهل قد قرأ هذه الشروط واألحكام وفهمها.
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