شروط الحصول على قرض تمويل
عقاري من البنك التجاري الدولي
یجــوز للعميــل التقـ ُّـدم بطلــب للبنــك للحصــول علــى قــرض تمويــل عقــاري ویخضــع
ھــذا الطلــب للدراســات والموافقــات االئتمانيــة الداخليــة بالبنــك ،وفــي حــال
طبقــا للشــروط واألحــكام
الموافقــة علــى ذلــك الطلــب ،فــإن منــح التمويــل یكــون
ً
المقبولــة لــدى البنــك ،والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ولیــس الحصــر:
طبقــا لســعر العائــد المعلــن
طبــق علــى مبلــغ التمويــل عائــد مدیــن یتحــدد
ً
ُ 1.ي ّ
مــن البنــك.
طبقــا لالئحــة
2.یلتــزم العميــل بســداد مصروفــات وعمــوالت التمويــل للبنــك
ً
المصروفــات والعمــوالت الخاصــة بالبنــك.
3.تُ حتســب رســوم خدمــات الحســاب الجــاري وكــذا إجــراءات الحصــول علــى
طبقــا لالئحــة المصروفــات المعتمــدة.
التمويــل
ً
4.یســري علــى كل قســط یســتحق وال ُیسـ ّـدد فــي میعــاد اســتحقاقه مــن أصــل
ـتحقة الســداد عائــد تأخیــر
الدیــن والعوائــد والعمــوالت وأيــة مبالــغ أخــرى مسـ ّ
ّ
طبقــا لســعر عائــد التأخيــر المحــدد مــن البنــك ،علــى أن یدفــع باإلضافة
ـنويا
ً
سـ ً
يومــا بیــوم مــن تاريــخ التأخیــر
إلــى ســعر العائــد
المبيــن أعــاه ُ
ّ
ویحتســب ً
وحتــى تمــام الســداد ،ویلتــزم العمیــل بســداد عائــد التأخیــر فــور طلبــه .یحــق
للبنــك تعدیــل ســعر عائــد التأخیــر فــي أي وقــت طــوال مــدة ســریان التمویــل
ویحتســب عائــد
وتجديداتــه
ً
طبقــا لمــا یتــم االتّ فــاق عليــه بیــن البنــك والعميــلُ .
التأخیــر یــوم بیــوم مــن تاریــخ االســتحقاق وحتــى تاریــخ الســداد.
طبقــا لالئحــة
معجــل
المعجــل تحتســب عمولــة ســداد
5.فــي حالــة الســداد
ً
ّ
ّ
العمــوالت المصرفيــة للبنــك ،وذلــك ســواء فــي حالــة الســداد الجزئــي أو
طبــق اإلجــراءات.
الســداد الكلــي علــى أن تُ ّ
ّ
االطــاع علــى وقبول الئحــة التعريفات والرســوم والمصروفات
6.علــى العمیــل
ّ
المطبقــة مــن قبــل البنــك علــى المنتجــات والخدمــة
والعمــوالت والعوائــد ُ
علمــا بأنهــا معلنــة لــدى كافــة فــروع
التــي یقدمھــا لــه والموافقــة عليهــاً ،
وقنــوات االتصــال بالبنــك بمــا فیھــا الموقــع اإللكترونــي الرســمي للبنــك،
ویحــق للبنــك تعدیــل تلــك الالئحــة بشــكل دوري دون الحاجــة إلــى الحصــول
المســبقة.
علــى موافقــة العمیــل ُ
حجــة قاطعــة فــي إثبــات األرصــدة والمعامــات الماليــة.
7.تعتبــر دفاتــر البنــك ّ
كمــا يعتبــر إقــرار المقتــرض لرصيــد الفتــرة التاليــة بمثابــة إقــرار للرصيــد
المديــن عــن الفتــرة الســابقة.
ـتحقاته الناشــئة عــن ھــذا التمویــل أو جــزء منــه
8.للبنــك الحــق فــي خصــم مسـ ّ
أو أي مبلــغ آخــر یكــون مطلــوب ألي ســبب مــن األســباب مــن أي حســاب
مفتوحــا للعميــل لــدى أي مــن فروعــه أو تســھیل معتمــد أو ضمانــه
یكــون
ً
مقدمــة مــن الطــرف الثانــي للبنــك ،كمــا یحــق للبنــك أن یخصــم
أو أمانــة
ّ
أي مبلــغ مســتحق أو مطلــوب علــى ھــذا التمویــل ألي ســبب مــن األســباب
ســواء حســاب ّادخــار أو أي حســاب آخــر ،ســواء كانــت األمــوال الموجــودة فــي
ھــذه الحســابات بعملــة التمویــل أو بــأي عملــة أخــرى غیــر عملــة التمویــل حیــث
یحــق للبنــك فــي ھــذه الحالــة بیــع ھــذه األمــوال وتحویلھــا لعملــة التمویــل
المعلنــة مــن البنــك فــي یــوم البیــع أو التحويــل واســتخدام
وذلــك باألســعار ُ
المســتحقة تحــت
المتحصــل نتيجــة البیــع أو التحصیــل فــي ســداد المبالــغ
ّ
التمویــل والعائــد والعمــوالت وكافــة الملحقــات.

والتعهــدات
9.إنــه فــي حــال عــدم التــزام العمیــل بــأي مــن الشــروط
ُّ
المتفــق علیھــا مــع مصرفنــا بمناســبة تنفيــذ الطلــب  /العقــد المشــار
ّ
المســتحقة علینــا لصالــح البنــك)،
إليــه (بمــا فیھــا عــدم ســداد المبالــغ
ّ
وفقــا إلرادتــه المنفــردة – اتّ خــاذ كافــة اإلجــراءات
فإنــه یجــوز للبنــك –
ً
التــي یراھــا مناســبة للحفــاظ علــى حقوقــه فــي أي مرحلــة مــن
		
المراحل ،والتي تشمل على سبيل المثال:
خصمــا مــن
المســتحقة لــه وذلــك
•یحــق للبنــك تســوية المديونيــات
ً
ً
األرصــدة المتاحــة فــي الحســابات الخاصــة بالعميــل دون الرجــوع الیــه.
ـتحقة
•یحــق للبنــك مطالبــة العمــاء
المتأخريــن بجميــع المبالــغ المسـ ً
ً
علیھــم وذلــك عــن طريــق االتصــال الهاتفــي أو إرســال رســائل نصيــة
علــى جميــع األرقــام المتاحــة لــدى البنــك (رقــم تليفــون المنــزل ،رقــم
تليفــون العمــل ،رقــم المحمــول ،رقــم تليفــون مــن ینــوب عــن العمیــل
فــي الســداد ،رقــم تليفــون الشــخص المحــدد للرجــوع إليــه مــن طــرف
العمیــل فــي حالــة عــدم القــدرة علــى التواصــل مــع العمیــل).
•یحق للبنك إجراء زیارة میدانیة إلى العناوين المتاحة لدى البنك.
المتأخــرة إلــى الــوكالء الخارجییــن
•یحــق للبنــك إســناد الحــاالت
ّ
المتعاقديــن مــع البنــك بغــرض التحصیــل أو اتّ خــاذ اإلجــراءات القانونيــة
ً
نیابــة عــن البنــك.
الالزمــة
المتأخريــن فــي التقاريــر الدوریــة لــكل
•یحــق للبنــك اإلبــاغ عــن العمــاء
ّ
مــن البنــك المركــزي والشــركة المصريــة لالســتعالم االئتمانــي.
10.یلتــزم العمیــل باســتخدام كافــة المبالــغ المســحوبة مــن مبلــغ ھــذا القــرض
مســؤول عــن أي إخــال مــن
فــي الغــرض المذكــور وال ُیعتبــر البنــك
ً
العمیــل فیمــا یتعلــق باســتخدام المبالــغ المســحوبة فــي الغــرض المحــدد،
یتحمــل كافــة الجــزاءات المنصــوص
وأنــه فــي حالــة اإلخــال فــإن العمیــل
ّ
		
علیھا بالقانون وعقد التمویل في ھذا الشأن.
یتحمل العمیل كافة المســئوليات ًأیا كانت التي تقع علیه بصورة مباشــرة أو
ّ 11.
غیــر مباشــرة ،وذلــك علــى ســبیل المثــال ولیــس الحصــر بــدون أدنى مســئولية
علــى البنــك نتيجــة اســتخدام خاصية المكالمات المســجلة مــع مركز اتصاالت
البنك التجاري الدولي في اآلتي :تحديث البيانات ،أو تفعيل أي من الخدمات
ـتقبل ،كمــا
حالیــا أو مسـ
ً
التــي قــد یتیحھــا البنــك مــن خــال مركــز اإلتصــاالت ً
وحجــة فــي مواجهتــه ،والیحــق لــه االعتــراض علیھــا
أنھــا تعتبــر ملزمــة لــه
ّ
بــأي شــكل فــي الحــال أو المســتقبل ،ویحــق للبنــك مراجعــة كافــة بياناتــه
		
للتحقق من شخصیته قبل تفعيل أي خدمة.
ُّ
12.یتحمــل العميــل حصتــه مــن ضریبــة الدمغــة النســبية المحتســبة علــى
			
طبقا للقانون.
التمویل
ً
ویرجــي العلــم أن الشــروط واألحــكام المنصــوص علیھــا بعقــد التمویــل ھــي
ھــذا ُ
التــي تســري فــي حــال االختــاف ومــع األخــذ فــي االعتبــار أن الشــروط واألحــكام
أعــاه قابلــة للتعديــل واإلضافــة بشــكل دوري مــن قبــل البنــك دون الحاجــة إلخطــار
ـبقا بذلــك.
العمیــل مسـ ً

