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التاريخ

بيانات القر�ض

 cقر�ض جديد

الفرع

 cتكملة القر�ض

ريال عماني	الغر�ض من القر�ض
نوع القر�ض	المبلغ المطلوب
يبد�أ �سداد الأق�ساط بتاريخ c c / c c / c c
			
� c cشهر � /أ�شهر
فترة ال�سداد			
البيانات ال�شخ�صية
(الأخير)
(الأو�سط)
الإ�سم بالكامل (الأول)
الجن�س ذكر � cأنثى c
مكان الوالدة (الدولة)
تاريخ الميالد c c / c c / c c
درا�سات عليا c
جامعي c
ثانوي c
�إبتدائي c
الم�ستوى التعليمي
عدد الأطفال c c
مطلق c
�أرمل c
متزوج c
�أعزب c
الحالة الإجتماعية
رقم جواز ال�سفر /بطاقة الهوية
تاريخ الإنتهاء cc - cc - cc
تاريخ الإ�صدار cc - cc - cc
بلد الإ�صدار
ال c
نعم c
هل لديك جن�سيات متعددة
الجن�سية 3
الجن�سية 2
الجن�سية 1
�إذا كانت الإجابة نعم (يرجى ذكر الجن�سيات)
نعم c

ال c

تاريخ �إنتهاء �صالحية الإقامة (للوافدين)

/cc /

ملكية ال�سيارة
عنوان الإقامة في �سلطنة عمان
�إ�سم البناية
رقم المنزل  /ال�شقة
�أقرب معلم رئي�سي
رقم ال�شارع
المنطقة ال�سكنية
�آخر
توفره ال�شركة
ملك
م�ست�أجر
ملكية ال�سكن
ال�سنة c c
ال�شهر c c
اليوم c c
مكان �إقامتك ح�سب هذا العنوان منذ تاريخ
�إذا كنت مقيم ًا ح�سب ذلك العنوان منذ �أقل من � 3سنوات،
يرجى ذكر بيانات عنوان �إقامتك ال�سابقة
المدينة
الرمز البريدي
�ص.ب
نقال
تحويلة
مكتب
منزل
�أرقام الهاتف
البريدالإلكتروني
فاك�س
بليب
بيانات المهنة  /العمل
مهنة حرة 	cاالثنان مع ًا c
موظف c
نوع العمل
�إ�سم الم�ؤ�س�سة	الق�سم
الموقع	المنطقة
�ص.ب	الرمز البريدي	المدينة
رقم ال�شارع
عدد �سنوات الخدمة لدى الم�ؤ�س�سة
الرقم الوظيفي
الرتبة الحالية
المهنة
بيان ــات الدخــل
ريال عماني
ريال عماني	البدالت (يرجى �إ�ستبعاد �أجر العمل الإ�ضافي)
الراتب ال�شهري الأ�سا�سي
ريال عماني
دخل �آخر
ريال عماني
الراتب ال�شهري ال�شامل
وكيل قانوني
هل �ستقوم بتعيين وكيل قانوني لهذا الح�ساب في البنك
�إذا كانت الإجابة نعم ،يرجى ذكر عنوان �إقامة الوكيل قانوني
بيانات العالقة مع HSBC
حد الإئتمان
رقم بطاقة االئتمان (�إن وجدت)
رقم الح�ساب
ريال عماني
قر�ض �شخ�صي �سابق (نعم  /ال)	المبلغ الممنوح
�سنة الح�صول عليه	الفرع
عالقات م�صرفية �أخرى
رقم الح�ساب
 1ـ البنك	الفرع  /العنوان
رقم الح�ساب
 2ـ البنك	الفرع  /العنوان
العنوان الدائم في الوطن (للوافدين فقط)
�ص.ب	المدينة	الرمز البريدي
رقم المنزل  /ال�شقة
		 رقم الهاتف
ال�شارع	البلد
بيانات القرو�ض في البنوك الأخرى � /شركات التمويل  /جهة العمل
تاريخ الح�صول عليه
ريال عماني
مبلغ القر�ض اال�صلي
 1ـ م�صدر القر�ض
ريال عماني
ريال عماني	اق�ساط ال�سداد ال�شهرية
المبلغ غير الم�سدد
معلومات �أخرى
تاريخ الح�صول عليه
ريال عماني
مبلغ القر�ض اال�صلي
 2ـ م�صدر القر�ض
ريال عماني
المبلغ غير الم�سدد ريال عماني	اق�ساط ال�سداد ال�شهرية
معلومات �أخرى
بيانات �أي قريب �أو �صديق في �سلطنة عمان
�صاحب العمل	المهنة
الإ�سم
عنوان المكتب
رقم البناية
عنوان ال�سكن	ا�سم البناية
�ص  .ب	الرمز البريدي
المنطقة	ا�سم ال�شارع
�ص  .ب	الرمز البريدي	المدينة
تحويلة
هاتف المكتب
نقال
هاتف المنزل
ت�أجيل الأق�ساط بمنا�سبة العيد
 cال �أرغب في ت�أجيل �أي ق�سط بمنا�سبة العيد

٭ ر�سوم ال�سداد مقدم ًا تطبق في حالة ال�سداد مقدم ًا قبل الموعد طبق ًا لل�سعر المميز ال�سائد في ال�سوق

cc

cc

�أتعهد �أنا الموقع �أدناه
حامل ح�ساب رقم
ب�أنه في حالة �إحالتي للتقاعد ف�إنني �س�أقوم بتحويل كافة م�ستحقات التقاعد وراتب التقاعد �إلى ح�سابي المذكور �أعاله لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع.
وذلك لحين �سداد كافة التزاماتي المالية.
فرع
�أ�ؤكد  /ن�ؤكد ب�أن المعلومات ال�صادرة عني  /عنا كاملة و�صحيحة و�أفو�ض  /نفو�ض البنك ب�أن يقوم بتحديث �سجالته بنا ًء على المعلومات المقدمة .كما �أوافق/
نوافق على �أن يكون للبنك الحق في التحقق من �أية بيانات �أو كافة البيانات المذكورة �أعاله ب�أية طريقة يراها البنك منا�سبة.
تخ�ضع كافة القرو�ض لموافقة البنك ،ويحتفظ البنك بالحق في رف�ض �أي طلب يقدم للح�صول على قر�ض بدون �إبداء الأ�سباب

SV

توقيع مقدم الطلب  /توقيعات مقدمي الطلب

�س ـن ـ ـ ــد �إذن ـ ـ ـ ــي
الرقم الم�سل�سل
عند الطلب � ،أتعهد  /نتعهد �أن ندفع �إلى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع.
مع ا�ضافة الفائدة بمعدل
وذلك عن قيمة ت�سديد ت�سهيالت القر�ض.
التاريخ

ر.ع
 ٪في ال�سنة من التاريخ المذكور �أدناه
SV

توقيع مقدم الطلب  /توقيعات مقدمي الطلب

�آلية تغير �سعر الفائدة المتغيرة
لكي يتم تب�سيط و�سائل تعديل الفائدة التي يتقا�ضاها البنك من العمالء ،ف�إنه يختار �سعر �شهادة الإيداع ذات الـ  91يوم ًا .وذلك كمقيا�س لتحديد ال�سعر المتغير
للقرو�ض ال�شخ�صية وقرو�ض ال�سيارات والقرو�ض المنزلية .علم ًا �أن البنك يحتفظ بحقه في تغيير هذا المقيا�س �إذا حدث و�أن وجد مقيا�س ًا �آخر �أف�ضل في
الم�ستقبل ل�سعر اقترا�ض المبالغ ذات المدى الق�صير.
وعند مراجعة المقايي�س الحالية ف�إن البنك �سيقوم ب�إبالغك بها �أي�ض ًا.
�أقر ب�أنني فهمت فوائد و�أ�ضرار القرو�ض ذات �سعر الفائدة المتغير ،و�إنني هنا �أقر بموافقتي على قيام البنك باحت�ساب �سعر فائدة متغيرة.
ال�شروط و الموا�صفات

 1ـ ـ مقابل موافقة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع( .وي�شار �إليه
ف ـ ـيـ ـم ــا بـع ــد «ال ـ ـبـ ـن ــك») عـلى منـحي  /مـنـ ـح ـنــا م ـب ـل ــغ
ريال عماني ......................................................
................................................................ ...
و� /أو �أية مبالغ �أخرى بناء على تو�صية من البنك عن طريق
القر�ض (يطلق عليه فيما بعد «القر�ض») ،ف�إنني  /نحن.........
...................................................................
(وي�شار �إليه فيما بعد «المقتر�ض») �أتعهد  /نتعهد عن نف�سي /
�أنف�سنا وورثتي  /ورثتنا ب�أن �أدفع  /ندفع عند الطلب
�أ ـ فائدة على القر�ض بواقع .........................................
...................................................................
بالمائة في ال�سنة �أو تلك الأ�سعار الأخرى التي يقررها البنك في
�أي وقت ويبلغها للمقتر�ض بالطريقة الواردة في المادة .1/2
ب ـ لت�سديد القر�ض مع الفائدة من خالل  ...................ق�سط
�شهري مت�ساوي� ،أو �أي عدد من الأق�ساط ال�شهرية التي يقوم
البنـك ب�إعـالم المقــتر�ض بيــن الحيــن والآخر بمــوجب ال ــبنــد
( 2ـ  .)1تبلغ قيمة كل ق�سط �شهري  ...................ريال
عماني ويكون �سداد الق�سط الأول اعتبار ًا من ...................
كما �أن الفائدة الم�ستحقة على القر�ض تحت�سب على �أ�سا�س يومي
على المبلغ الأ�صلي الم�ستحق.
ج -دفع ر�سوم  ......لمرة واحدة.
 	1/2لقد تم االتفاق �صراحة على �أن معدل �أو معدالت الفائدة المحددة
في المادة ( )1والمادة ( )5يمكن �أن تتغير من قبل البنك في �أي

وقت (طبقا ل�سقف �سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي
العماني) و�أن �أي تغيير يطر�أ ي�صبح �ساري المفعول اعتبارا من
تاريخ اال�شعار بذلك الى المقتر�ض �أو االعالن عنه في جريدة
محلية �أو في مبنى البنك �أيهما �أبكر� .أية تغيرات في معدالت
الفائدة �ست�ؤدي �إلى تغيير عدد الأق�ساط الم�ستحقة ال�سداد من
قبل المقتر�ض مع عدم �إجراء �أي تغيير في الأق�ساط ال�شهرية
الم�ستحقة ال�سداد بموجـب البـند ( 1ـ ب).
 2/2تح�سب الفائدة الم�ستحقة على القر�ض على مبلغ القر�ض الأ�صلي
الم�ستحق من وقت لآخر وتكون م�ستحقة الدفع في كل �شهر �أو كما
يقرر البنك من وقت لآخر و ُيبلغ المقتر�ض ب�إ�شعار �أو ب�إعالن في
الجريدة المحلية �أو في مبنى البنك بحيث ي�سري ذلك من تاريخ
ذلك اال�شعار �أو االعالن �أيهما �أبكر.
 3ـ بهذا يفو�ض المقتر�ض البنك �أن يقيد �أق�ساط الت�سديد ال�شهرية
والفائدة المذكورة في المادة ( )1في ح�ساب التوفير  /الح�ساب
الجاري الخا�ص بالمقتر�ض وهو ح�ساب رقم .....................
	المفتوح لدى البنك ولغاية ت�سديد مبلغ القر�ض كامال و�أن
المقتر�ض يتعهد �أن ي�ضمن ب�أن الر�صيد الدائن في ذلك الح�ساب
�سيكون كافيا للوفاء بت�سديد تلك الأق�ساط والفائدة الم�ستحقة
على القر�ض كلما �أ�صبحت تلك الفائدة م�ستحقة الدفع .يقوم
البنك بقيد �أق�ساط القر�ض ال�شهرية فور ًا حين ي�صبح ر�صيد
المقتر�ض دائن ًا عند ت�سجيل راتبه ال�شهري في ح�سابه .كما يقر
المقتر�ض ب�أنه في حالة الت�سديد المبكر للقر�ض �سيتم تطبيق
الر�سوم المبينة في جدول الخدمات والر�سوم المو�ضحة في موقع
البنك  www.hsbc.co.omوفي جميع فروع  HSBCعمان .
 4ـ بالرغم من المادة ( )1يحق للبنك �أن يطالب بالت�سديد الفوري

للقر�ض والدفع الفوري لجميع الفائدة المترتبة عليه باال�ضافة �إلى
جميع العموالت والتكاليف والم�صاريف والنفقات التي ت�صبح
م�ستحقة على ذلك وذلك ب�إ�شعار الى المقتر�ض ي�سري فورا في �أي
من الحاالت التالية:
� 1/4إذا �أخفق المقتر�ض في دفع �أية دفعة م�ستحقة بموجب هذه
االتفاقية �سواء على مبلغ القر�ض الأ�صلي �أو الفائدة �أو العمولة
والتكاليف �أو غيرها �أو
� 2/4إذا ا�ستعمل المقتر�ض القر�ض لغر�ض غير ذلك المو�ضح في طلب
�إتفاقية القر�ض
� 3/4إذا توفى المقتر�ض ـ ال قدر اهلل � ،أو
� 4/4إذا تقدم المقتر�ض بطلب العالن �إفال�سه� ،أو العالن �صلح واق
من االفال�س �أو �إذا �أ�صبح عر�ضة لإعالن االفال�س �أو �أي حجز �آخر
على موجوداته� ،أو
� 5/4إذا ارتكب المقتر�ض �أية مخالفة �أخرى لأي من بنود هذه االتفاقية،
�أو
� 6/4إذا حدث �أي تغيير في القانـون �أو الظـروف يعتـبره البنـك م�ؤث ـ ــرا
علــى هــذه االتفاقــية و�إذا لم ي�ستطــع البنــك والمقتر�ض تغيير
هذه االتفاقية لتغطية ذلك التغيير في القانون �أو الظروف.
بموجب ذلك الطلب ودون ا�شعار �آخر الى المقتر�ض ي�صبح
القر�ض بما في ذلك جميع مبالغ القر�ض الأ�صلي والفائدة
والعمولة والتكاليف والم�صاريف والنفقات مطلوب وم�ستحقة
الدفع تلقائيا ويترتب على المقتر�ض دفع تلك المبالغ فورا
وبالكامل الى البنك باال�ضافة �إلى فائدة التق�صير التي تترتب على
ذلك بموجب المادة (.)5
 5ـ �إذا �أخفق المقتر�ض في دفع جميع و�أية مبالغ كاملة يطلبها البنك
بموجب المادة ( ، )4عندئذ يترتب على جميع و�أية مبالغ يطلبها
البنك وب�شكل تلقائي ودون ا�شعار �آخر الى المقتر�ض فائدة
تق�صير بقيمة  .......................بالمائة في ال�سنة �أو بذلك
ال�سعر �أو اال�سعار التي يقررها البنك في �أي وقت (طبقا ل�سقف
�سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي العماني) ويبلغها
للمقتر�ض بالطريقة المو�ضحة في المادة  1/2وت�صبح تلك
الفائدة جزءا من الدين اال�صلي وتحت�سب �شهريا اعتبارا من
تاريخ مطالبة البنك بها بموجب المادة ( )4ولغاية تاريخ دفع
المقتر�ض لجميع و�أية مبالغ مطلوبة باال�ضافة �إلى كامل مبلغ
فائدة التق�صير ،كاملة و�شاملة وبغ�ض النظر عن �أية وديعة مهما
كان نوعها موجودة لدى البنك ب�أي �شكل من اال�شكال �أودعها
المقتر�ض �أو تم �إيداعها نيابة عنه.
 1/6ي�سري على القر�ض المبلغ الأق�صى المحدد في المادة ( )1ويجوز
للبنك ح�سب اختياره منفردا �أن يرف�ض قبول �أي طلب لل�سحب قد
يجعل القر�ض يتجاوز المبلغ الأق�صى دون �إ�شعار الى المقتر�ض �أو
للغير �أو �أن يقبل ذلك الطلب وفي هذه الحالة ف�إن �أي مبلغ يتم
�سحبه ويتجاوز الحد الأق�صى �سيكون خا�ضعا ل�شروط هذه
االتفاقية.
 2/6لن يقوم المقتر�ض ب�سحب �أي مبلغ يتجاوز الحد الأعلى للمبالغ
المحددة في المادة (( )1ب�إ�ستثناء ما يكون بموجب المادة )1/6
و�إذا تجاوزت الت�سهيالت �أو �أي جزء منها في �أي وقت الحد الأعلى
لأي �سبب من الأ�سباب (ب�إ�ستثناء ما يكون بموجب المادة )1/6
عندها يترتب على المقتر�ض �أن ي�سدد فورا المبلغ الزائد �إلى
البنك بالكامل بالإ�ضافة �إلى الفائدة المترتبة على ذلك بموجب
المادة ( )5ودون الحاجة �إلى �أي �إ�شعار �أو طلب من البنك.
 7ـ يقيم المقتر�ض في �سلطنة عمان و�إذا رغب في مغادرة �سلطنة
عمان ف�إنه يتعهد بابالغ البنك قبل �شهر واحد م�سبقا على الأقل
و�أن ي�سدد ر�صيد الت�سهيالت الم�ستحقة وجميع المبالغ الأخرى

المذكورة �أدناه والم�ستحقة للبنك بموجب هذه االتفاقية قبل
مغادرته.
 1/8يجوز تقييد �أية فائدة �أو عمولة �أو تكاليف �أو م�صاريف �أو نفقات
م�ستحقة �أو ت�ستحق على القر�ض �أو �أية ت�سهيالت ائتمانية
للمقتر�ض �أو على �أية معاملة مهما كان نوعها تتم بناء على طلب
المقتر�ض �أو نيابة عنه �سواء كانت على �شكل �أمر مكتوب �أم ال،
على �أي من ح�سابات المقتر�ض لدى البنك.
 2/8ت�صبح جميع مبالغ الفائدة والعمولة والتكاليف والم�صاريف
والنفقات التي يتم تقييدها على �أي من ح�سابات المقتر�ض جزءا
من م�سئولية المقتر�ض تجاه البنك.
 3/8لن ي�ستحق المقتر�ض �أية فائدة تتعلق ب�أية �أر�صدة دائنة خالل مدة
القر�ض �إال لما تم االتفاق عليه من وقت لآخر كتابة بخ�صو�ص
مبالغ �أو ح�سابات محددة.
� 4/8إن جميع و�أي من البنود التي يقيدها البنك ل�صالح �أي من
ح�سابات المقتر�ض بما في ذلك البنود الم�سحوبة الم�ستحقة
الدفع في البنك تخ�ضع للت�صفية ح�سب الطرق العادية و�إلى �أن
تتم ت�صفية تلك البنود يحق للبنك �أن ي�ستثني قيمة البنود التي تم
تقييدها كمبالغ دائنة بغر�ض احت�ساب الفائدة على القر�ض.
 1/9يتعهد المقتر�ض ب�أن يتفح�ص بدقة جميع ك�شوفات الح�سابات
البنكية التي ا�ستلمها من البنك و�إذا لم ي�ستلم وخالل �شهر واحد
من تاريخ ار�سال ك�شوفات الح�ساب البنكية الى عنوان المقتر�ض
كما يظهر في �سجالت البنك عدم اعترا�ض المقتر�ض على ذلك،
يعتبر الر�صيد المبين في تلك الك�شوفات �صحيحا و�أن حقيقة عدم
ا�ستالم مرا�سالت من المقتر�ض تف�سر على �أنها ت�أكيد ل�صحة تلك
الك�شوفات الح�سابية وال يجوز للمقتر�ض �أن يرفع �أي اعترا�ض
بخ�صو�ص ك�شوفات الح�سابات البنكية المذكورة.
 2/9يقر المقتر�ض ب�أنه �إذا لم ي�ستلم ك�شوفات الح�ساب البنكية لأية
مدة من الزمن تقع الم�سئولية المفردة والكاملة على المقتر�ض
للمطالبة بتلك الك�شوفات الح�سابية من البنك.
 3/9يقر المقتر�ض ويتقبل ب�أن الك�شف �أو ال�شهادة التي يتم توقيعها
ح�سب الأ�صول نيابة عن البنك تلزم المقتر�ض وتكون دليال قاطعا
على جميع و�أية مبالغ م�ستحقة �أو التي يكون المقتر�ض ملتزما
ب�سدادها بموجب هذه االتفاقية ،كما �أن المقتر�ض يتنازل وب�شكل
محدد عن �أي حق في االعترا�ض على �صحة �أي من تلك الدفاتر �أو
الح�سابات �إال ما ورد منها في المادة � 1/9أعاله.
 10ـ خالل مدة ذلك القر�ض �أو �أي جزء منه يبقى م�ستحق ًا و�إلى �أن يتم
دفع جميع و�أية مبالغ م�ستحقة �إلى البنك كاملة من قبل المقتر�ض
يكون للبنك الرهن التجاري الح�صري بموجب المواد � 217إلى
 231من المر�سوم ال�سلطاني رقم  90/55على جميع و�أي من
ب�ضائع المقتر�ض وال�سندات القابلة للتداول والمعادن الثمينة
(�سواء كانت م�سكوكة �أم لم تكن) والموجودات الأخرى في �أي
وقت من الأوقات يحوزها البنك �أو ت�صبح تحت حيازته �أو �إ�شرافه
�أو �سيطرته كما �سبق ذكره بمثابة �ضمان لجميع و�أية مبالغ
وم�سئوليات قد تكون الآن �أو ت�صبح م�ستقبال م�ستحقة �أو على ذمة
المقتر�ض للبنك �أو لأي فرع �آخر من فروعه �أو لأي فرع يكون
المقتر�ض �أو يمكن �أن ي�صبح المقتر�ض م�سئوال تجاه البنك �أو لأي
فرع �آخر للبنك ب�أية طريقة مهما كانت �سواء كان منفرد ًا �أو
م�شتركا مع �شخ�ص �أو من�ش�أة وتحت �أي ا�سم مهما كان �أو لقب �أو
م�ؤ�س�سة كما يتعهد المقتر�ض بتوقيع نماذج اتفاقية الرهن التي
يطلبها البنك في �أي وقت من الأوقات الثبات ذلك الرهن التجاري
الخا�ص ويتعهد بتوقيع جميع تلك الوثائق الأخرى و�أن يقوم بجميع
تلك الت�صرفات التي يتطلبها البنك لت�سجيل ذلك الرهن التجاري
الح�صري في ال�سجل التجاري في وزارة التجارة وال�صناعة طبقا
للمادة  219من المر�سوم ال�سلطاني رقم .90/55

 11ـ باال�ضافة �إلى ذلك ودون الم�سا�س ب�أي حق بالمقا�صة قد يكون �أو
ي�صبح من حق البنك بموجب القانون وعلى الرغم من ن�ص المادة
 346من المر�سوم ال�سلطاني رقم  90/55يوافق البنك والمقتر�ض
�صراحة على �أن جميع ح�سابات المقتر�ض لدى البنك بما في ذلك
جميع الح�سابات في �أي مكتب �أو فرع �آخر للبنك في �أي مكان �آخر
في العالم وي�شمل ذلك �أية ح�سابات ب�أية عملة �أجنبية ت�شكل
ح�سابا مدمجا منفردا ويكون للبنك الحق في المقا�صة بين جميع
الأر�صدة المدينة والدائنة في جميع تلك الح�سابات و�أن منافع
جميع �أو �أي �ضمان يقدم المقتر�ض بخ�صو�ص الح�ساب المدمج
المنفرد �أو �أي جزء منه يكون قابال لال�ستعمال وواجب النفاذ من
قبل البنك ل�ضمان كامل الر�صيد الم�ستحق للبنك في �أي وقت من
ذلك الح�ساب المدمج المنفرد و�أي جزء منه.
 12ـ يتعهد المقتر�ض ب�أن يوفر للبنك بغر�ض التدقيق عليها من قبله
وفي �أي وقت من الأوقات جميع و�أي دفاتر تجارية يحتفظ بها
المقتر�ض بموجب المادة  28من المر�سوم ال�سلطاني رقم 90/55
وكذلك جميع و�أية وثائق �أخرى ومعلومات والتي يعتبرها البنك
وبناء على اختياره وحده ب�أنها �ضرورية بغر�ض الرقابة على الو�ضع
المالي للمقتر�ض و�صرفه للقر�ض �أو �أي جزء منه وكذلك �أن يوفر
مقتطفات من �أي من تلك الدفاتر التجارية والوثائق الأخرى التي
يتطلبها البنك في �أي وقت.
 1/13يلتزم ويتعهد المقتر�ض بهذا ب�أنه وبتاريخ هذه االتفاقية ف�إن
المقتر�ض قادر على الوفاء ب�إلتزاماته و�أنه لن يتوقف عن �سداد �أي
من ديونه لغر�ض المادة  609من المر�سوم ال�سلطاني رقم .90/55
� 2/13إذا تم ت�سديد �أية دفعة الى البنك بموجب هذه االتفاقية �أو بموجب
�شروط �أي من ال�ضمانات المقدمة للبنك �أو تم تح�صيلها بعد ذلك
من قبل البنك بموجب المادة  610من المر�سوم ال�سلطاني رقم
� 90/55أو غير ذلك (ولهذا الغر�ض يكون الك�شف الح�سابي البنكي
بموجب المادة  3/9ملزما ونهائيا بالن�سبة للمقتر�ض) ف�إن تلك
الدفعة الم�سددة �أو المح�صلة لن تخف�ض �أو ت�سقط �أية م�سئولية على
المقتر�ض بموجب هذه االتفاقية ولن ي�شكل اعطاء المقتر�ض �أي
ابراء لذمته بخ�صو�ص جميع �أو جزء من تلك الدفعة الم�سددة �أو
المح�صلة تنازال �أو م�سا�سا ب�أي �شكل من اال�شكال بحقوق البنك
�ضد المقتر�ض بموجب هذه االتفاقية و�أن مبلغ تلك الدفعة الم�سددة
�أو المح�صلة باال�ضافة �إلى جميع و�أية فوائد تدفع عليها من قبل
البنك طبقا للمادة  610من المر�سوم ال�سلطاني رقم 90/55
ت�صبح من م�سئولية المقتر�ض تجاه البنك بموجب هذه االتفاقية.
 14ـ يلتزم المقتر�ض ويتعهد للبنك ب�أن تنفيذ هذه االتفاقية وت�أدية
التزامات المقتر�ض بموجب هذه االتفاقية تقع بكاملها تحت
�سيطرة المقتر�ض و�أنها وجدت ب�شكل قانوني و�أنها التزامات
ملزمة قانون ًا على المقتر�ض و�أنها ال تخالف �أي من االلتزامات
التعاقدية والقانونية الأخرى للمقتر�ض.
 15ـ وا�ضافة �إلى االلتزامات الواردة �أعاله وب�شكل م�ستقل عنها ف�إن
المقتر�ض بهذا يتعهد تعهدا ال رجعة عنه ودون قيد �أو �شرط
بتعوي�ض البنك عن جميع الم�صاريف (بما في ذلك وال يقت�صر
على ر�سوم الدعوى والأتعاب القانونية) والتي قد يتكبدها البنك
في تنفيذ حقوقه �ضد المقتر�ض بموجب هذه االتفاقية.
 16ـ في حالة توقيع هذه االتفاقية من قبل �أكثر من مقتر�ض واحد ف�إن
جميع التعهدات وااللتزامات والم�سئوليات الخا�صة بالمقتر�ض
بموجب هذه االتفاقية يتم تطبيقها وت�سري ب�شكل كامل على كل
مقتر�ض وعليهم جميعا وعلى جميع الموجودات الخا�صة بكل
مقتر�ض وال�ضمانات التي قدمها بحيــث �أنه ودون الم�ســا�س
بعمومــية ما �سبق ذكره يكون كل مقتر�ض م�سئوال ب�شكل فردي عن
الدفع الى البنك كامل مبلغ القر�ض بما في ذلك جميع و�أية مبالغ
خا�صة بالدين الأ�صلي والفــوائد والتكاليــف والم�صــاريف
والنفقــات الأخرى.

 1/17لن ي�شكل �أي حذف وت�أخير من جانب البنك في ممار�سته لأي حــق
�أو �سلطة �أو امتياز وارد هنا �أي تنازل عن ذلك الحــق �أو ال�سلطة �أو
االمتياز كما لن تحــرم �أيــة ممار�ســة منفــردة �أو جزئيــة لأي حق �أو
�سلطة �أو امتياز من ممار�سة �أي حق �أو �سلطة �أو امتياز �آخر.
� 2/17إن الحقوق والتدابير الواردة هنا هي حقوق وتدابير تعزيزية
ولي�ست م�ستقلة عن �أية حقوق �أو تدابير ين�ص عليها القانون.
 18ـ مع مرعاة المادة  1/9ف�إن �أية مطالبة �أو طلب �أو ا�ستدعاء �أو �أي
ا�شعار �آخر يعطى �إلى البنك �أو �إلى المقتر�ض بموجب هذه
االتفاقية يجب �أن يكون قد �أعطي ح�سب الأ�صول �إذا تم ت�سليمه
بالبريد الم�سجل مع �سجل يثبت الت�سليم �أو عن طريق الفاك�س �أو
ما يعادل ذلك ،يتم ار�ساله الى ذلك الطرف الى عنوانه المحدد
هنا �أو يتم ابالغه ح�سب اال�صول بموجب هذه المادة (.)18
 19ـ �إر�سال وتقا�سم المعلومات مع طرف ثالث
 1/19يوافق المقتــر�ض ب�شكــل غيــر قابــل للنقــ�ض علــى �أنه يجوز للبنك
وفق ًا لتقديره ولأي غر�ض كــان (بمــا فيــه منــع الإحتيال والتدقيق
وتوفير الخدمات من قبل �أي طرف ثالث وتح�صيل الديون �أو �إذا
دعت ال�ضرورة من قـبـ ــل �أيــة هيئــة حكومـي ــة مخـتـ�صــة �أو جهــاز
قانونــي) �أن يقــوم بتقديم �أي معلومات �أو بيانات متعلقـة
بالمقتـر�ض �أو معامالته لأي ع�ضو �أو �شـريك فـي مجموعــة �شركات
.HSBC
 2/19يوافق المقتر�ض ب�شكل غير قابل للنق�ض على �أنه يجوز للبنك
القيام بتحويل �أو �إبرام عقود من الباطن مع �أي طرف ثالث
وي�شمل ذلك �أي ع�ضو في مجموعة  .HSBCو�سواء كان ذلك
الطرف يخ�ضع لإخت�صا�ص ق�ضائي �آخر �أو منطقة �أخرى ،وذلك
لإنجاز �أية م�ستندات �أو معامالت �أو م�سائل �إدارية .و�سيظل البنك
م�سئو ًال تجاه المقتر�ض عن �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار قابلة للتعوي�ض
ناتجة عن �إهمال �أو �إخالل �أو تق�صير ذلك الطرف الثالث الذي
يطلب منه �أن يحافظ على �سرية �أية معلومات مقدمة �إليه تمام ًا
بنف�س م�ستوى محافظة البنك عليها.
 3/19يمكن للبنك القيام ب�إر�سال معلومات عن المقتر�ضين �إلى الخارج
�سواء في المملكة المتحدة �أو في �أي مكان �آخر.
 4/19يوافق المقتر�ض على �أن يقدم معلومات كاملة عن �صاحب العمل
الذي يعمل لديه �إلى البنك وذلك عند طلب البنك منه فور ًا.
ويفو�ض المقتر�ض البنك ب�شكل نهائي �أن يت�صل ب�صاحب العمل
لإبالغه ب�أية بيانات تتعلق بت�سهيالت المقتر�ض لدى البنك والطلب
منه تحويل جميع المبالغ التي تخ�ص المقتر�ض والمطلوبة من
�صاحب العمل ب�أن يدفعها مبا�شرة �إلى ح�ساب المقتر�ض في
البنك .كما يفو�ض المقتر�ض البنك ب�شكل نهائي ب�أن يطلب
وي�ستلم �إ�شعار ًا من �صاحب العمل عند �إنهاء خدمة المقتر�ض
لديه.
 20ـ تكون هذه االتفاقية وجميع ال�شروط الواردة فيها
 1/20ملزمة للمقتر�ض بغ�ض النظر عن �أي دمج �أو �إعادة ت�أ�سي�س �أو
تغيير في النظام الأ�سا�سي �أو الملكية �أو �إدارة المقتر�ض.
 2/20ا�ضافة �إلى وم�ستقلة عن جميع �إلتزامات المقتر�ض الأخرى
للبنك.
 3/20قابلة للتحويل بحرية من قبل البنك في �أي وقت ودون الحاجة لأية
موافقة من قبل المقتر�ض و
 4/20غير قابلة للتحويل من قبل المقتر�ض �إال بعد الموافقة الكتابية
الم�سبقة من قبل البنك.
 21ـ ي�سدد المقتر�ض المبالغ للبنك بدون مقا�صة ،دعوى م�ضادة� ،أو
حجز قانوني لأية مبالغ �أو �شرط من �أي نوع ما عدا �إذا ا�ضطر
المقتر�ض بموجب القانون لذلك االمتناع عن الأداء فيزداد المبلغ

الم�ستحق الدفع بوا�سطة المقتر�ض حتى ي�صبح المبلغ الم�ستلم
فعال بوا�سطة البنك هو المبلغ الذي كان يجب �أن ي�ستلمه لو لم
يكن هنالك امتناع عن الأداء.
 22ـ �إن كال من المواد والأحكام الواردة في هذه االتفاقية قابلة للف�صل
و�أن عدم �سريان �أو عدم قابلية نفاذ �أي واحدة �أو �أكثر من هذه
المواد �أو االحكام لن ي�ؤثر على المواد والأحكام المتبقية والتي
�ستبقى كاملة ال�سريان والأثر.
 23ـ �ستبقى هذه االتفاقية �سارية المفعول �إلى �أن ي�ؤكد البنك كتابة
للمقتر�ض ب�أن جميع الدفعات الم�ستحقة من المقتر�ض الى البنك
بموجب هذه االتفاقية قد تم دفعها بالكامل وب�أن جميع االلتزامات
والم�سئوليات الأخرى على المقتر�ض تجاه البنك بموجبها قد تمت
ت�أديتها بالكامل.
 24ـ �ستحكم هذه االتفاقية بموجب قوانين �سلطنة عمان و�أن المقتر�ض
هنا يمتثل امتثاال ال رجعة فيه ل�سلطة المحاكم في �سلطنة ُعمان
�أو �أية جهة تخلفها في ذلك دون الم�سا�س بحق البنك وح�سب
اختياره في رفع الدعاوي لدى تلك المحاكم في �أي بلد �أو �سلطة
�أخرى.
 25ـ يقر المقتر�ض ب�أنه  /ب�أنها قد قر�أ  /قر�أت جميع �شروط هذه
االتفاقية ،و�أنه يفهم /تفهم ويوافق /توافق على االلتزامات
والواجبات والحقوق ،كما هو مو�ضح باالتفاقية ،وع ّما �إذا كانت
مبينة باللغة الإنجليزية و� /أو اللغة العربية و�أنه � /أنها قد ا�ستلم
 /ا�ستلمت ن�سخة غير موقعة من االتفاقية.
 -26ال�شكاوي
 1/26في حال عدم قيام البنك بتوفير م�ستوى الخدمة الذي يتوقعه
المقتر�ض �أو اذا ما اعتقد المقتر�ض ب�أن البنك ارتكب خط�أ ،يحق
للمقتر�ض �أن يقوم بابالغ البنك ا�ستنادا الى ذلك ،ويقوم البنك
بالتحقيق في كافة ال�شكاوى وي�سعى الى ح�سم المو�ضوع مع
المقتر�ض ب�أ�سرع ما يمكن ويتخذ البنك االجراءات  ،حيثما �أمكن،
لمنع تكرار الظروف التي �أدت الى تقديم ال�شكوى .
	2/26اذا ما �أراد المقتر�ض معلومات ا�ضافية عن الطريقة التي يعالج
بها البنك ال�شكاوى  ،ويمكن للمقتر�ض االت�صال بمركز االت�صاالت
في البنك على الهاتف رقم  800 7 4722وطلب التفا�صيل من
البنك حول االجراءات التي يتخذها ب�ش�أن ال�شكاوى.

 -27يقر المقتر�ض ب�أنه في حالة التقاعد� ،سيقوم بتحويل جميع
م�ستحقاته /م�ستحقاتها التقاعدية والراتب التقاعدي �إلى ح�سابه
في  HSBCعمان �ش.م.ع.ع حتى يتم الوفاء بجميع �إلتزاماته
الم�ستحقة للبنك.
 -28في حالة الوفاة �أو العجز الكلي الدائم
•تـق ــوم �أنت �أو ورثتك �أو ممثلك ا ل ـق ــا نــوني (ي�سمى فيمـا بعد
بـ «�أنت../ك») ب�إ�شـعـار الب ـنــك عن وفاتك �أو عجزك (ي�سمى
فيما بعد بـ «الحوادث»).
•في حالة ح�صولك على تغطية ت�أمينية على الحياة من �أية �شركة
ت�أمين ،ف�إنه يمكنك مطالبة �شركة الت�أمين المعنية بت�سوية القر�ض.
ويمكن للبنك �أن ير�شدك ويتعاون معك بهذا الخ�صو�ص ولكنه لن
يكون م�س�ؤو ًال عن مطالبتك.
• �إذا لم يكن لديك تغطية ت�أمينية ،ف�إنه يطلب منك تزويد البنك
بجميع الم�ستندات التي ت�ؤكد الحادث وح�سب ما يطلبه البنك
والقانون المطبق وذلك لت�سوية القر�ض .وهذا ي�شمل ،ولكن لي�س
مق�صور ًا عليه � ،شهادة الوفاة و �شهادة العجز.
• في حالة العجز ،يجب �أن يكون عجزك الكلي الدائم بن�سبة %100
وذلك ب�شهادة �صادرة من لجنة طبية معتمدة لتحديد العجز في
المنطقة المعنية.
•تكون تغطية المطالبة المقدمة مق�صورة على الر�صيد الم�ستحق
طبق ًا التفاقية القر�ض وبرنامج الأق�ساط المتفق عليه� .أية مبالغ �أو
مديونية �إ�ضافية قد تن�ش�أ من وقت لآخر ب�سبب عدم �إلتزامك بدفع
الأق�ساط المتفق عليها قبل ح�صول الحادث يتم ا�ستثنا�ؤها من
المطالبة.
•هناك مطالبات معينة يجب ا�ستثنا�ؤها من التغطية الت�أمينية ح�سب
ما هو مطبق بموجب �أعراف الت�أمين العامة والقانون في �سلطنة
عمان .وفي مثل هذه الحاالت ف�إنك تكون م�س�ؤو ًال عن ت�سديد
القر�ض.

�أقر /نقر ب�أن المعلومات المقدمة مني �أعاله كاملة و�صحيحة وحقيقية ،وعليه ف�إنني �أفو�ضكم بتحديث بياناتي /بياناتنا طبقاً لها.
كما �أنني� /أننا نوافق ب�أن للبنك الحق في التحقق من جميع البيانات المذكورة �أو �أي منها ب�أي و�سيلة يراها منا�سبة.
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