شروط وأحكام منتج تمويل السيارة

Auto Finance Terms and Conditions
Vehicle/Car Murabaha:
This product is based on Murabaha mode where ADIB buys the vehicle/car from the local
vendors and after receiving it physically or constructively, the bank sells the same vehicle/
car to the customer on Murabaha basis at a price consists of cost plus profit amount
agreed upon in the contract. All terms and conditions of the transaction are disclosed to
the customer.
Vehicle/Car Mussawama:
This product is based on Mussawama mode where ADIB buys the vehicle/car from the
local vendors and after receiving it physically or constructively, the bank sells the same
vehicle/car to the customer on Mussawama basis at a price agreed upon in the contract.
Under Mussawama mode, the bank is not required to disclose the cost of vehicle/car. All
terms and conditions of the transaction are disclosed to the customer.
I confirm that I have read, understood, and I accept the following:

: المركبات/ مرابحة السيارات
 مركبة من/ يقوم هذا المنتج على صيغة المرابحة حيث يقوم المصرف بشراء سيارة
/  يقوم ببيع السيارة، وبعد تس ّلم المصرف لها تس ُّلم ًا حقيقي ًا أو حكمي ًا،موردين محليين
ً
مرابحة بثمن إجمالي يشمل التكلفة وهامش ربح للمصرف يتم االتفاق
المركبة للمتعامل
. ويتم اإلفصاح عن جميع شروط وأحكام هذه المعاملة للمتعامل.عليه في العقد
: المركبات بصيغة المساومة/ تمويل السيارات
 مركبة من/ يقوم هذا المنتج على صيغة المساومة حيث يقوم المصرف بشراء سيارة
/  يقوم ببيع السيارة، وبعد تس ّلم المصرف لها تس ُّلم ًا حقيقي ًا أو حكمي ًا،موردين محليين
ً
 وال يفصح المصرف،مساومة بثمن إجمالي يتم االتفاق عليه في العقد
المركبة للمتعامل
 ويتم اإلفصاح عن جميع.المركبة/وفق ًا لصيغة المساومة للمتعامل عن تكلفة السيارة
.شروط وأحكام هذه المعاملة للمتعامل
:أؤكد بأني قرأت وفهمت وأقبل بما يلي

1. All accounts with the Bank are governed by the General Terms and Conditions for Accounts and Islamic Banking Services , including its relevant Addendum and the related
Announcement of Profit Distribution Method (displayed by the Bank in the branches
and/or available on the Bank’s website (www.adib.ae)

 إن جميع الحسابات المفتوحة لدى المصرف تخضع للشروط واألحكام العامة للحسابات.1
والخدمات المصرفية اإلسالمية والملحق الخاص بها وإلعالن طريقة توزيع األرباح والتي
)www.adib.ae( يتم عرضها في أفرع المصرف أو الموقع االلكتروني الخاص بالمصرف

2. I hereby acknowledge that ADIB representative has thoroughly explained to me ADIB’s
policy that specifies the maximum percentage that can be deducted from my monthly
salary (DSR) to pay all my monthly liabilities to all financial institutions, including my
monthly-financial liabilities to ADIB, where all my monthly payment (s) of all such
financial liabilities to all financial institutions cannot exceed, in any case, 50% / 30%
of my monthly-gross salary / Pension income that includes my monthly housing allowance, provided to me by my employer or accommodation add back allowance if
accommodation is provided by my employer.

 أقر بموجبه أن ممثل مصرف أبو ظبي اإلسالمي قد شرح لي بكل وضوح سياسة المصرف.2
) لدفعDSR( التي تحدد نسبة االستقطاع القصوى المسموح بها من راتبي الشهري
جميع التزاماتي الشهرية لجميع المؤسسات المالية متضمنة التزاماتي المالية تجاه
 حيث ال يسمح بأن تتجاوز نسبة جميع استقطاعاتي الشهرية،مصرف أبو ظبي االسالمي
 من إجمالي الراتب التقاعدي الذي يشمل بدل%30 /  من إجمالي راتبي الشهري%50
السكن المقدم لي من قبل جهة عملي أو قيمة بدل السكن في حال إضافته لي الحقا
.من قبل جهة عملي

3. Total Murabaha profit amount is calculated for the entire financing period including
any grace period that precedes the first installment date.

 يتم حساب إجمالي مبلغ ربح المرابحة لكل فترة التمويل بما في ذلك فترة السماح التي.3
.تسبق تاريخ استحقاق القسط األول

4. I can avail grace period of 30 days for first installment; however, in this case, I shall be
allowed to avail only one installment postponement in the first year of finance. In case
60 days grace period, I shall not be eligible for any installment postponement during
the first year of finance.

 وفي هذه، يوم ًا30  يمكنني الحصول على فترة سماح لتأجيل القسط األول تصل إلى.4
 أما في حال.الحال قد ُيسمح لي بتأجيل قسط واحد فقط خالل السنة األولى من التمويل
. فإنني لن يكون بإمكاني تأجيل أي قسط خالل السنة األولى، يوم ًا60 كانت فترة السماح

5.

I understandthat installment postponement* can beofferedduringthe periodof
finance subject to meeting bank’s policy requirements. I also understand that six
consecutive installments must be paid between each installment postponement
and the maturity date of the finance will increase by one month for each postponed
installment, whether applied by me or offered by the bank.

* Customers having top-ups, or non-salary transfer relationships are not eligible for installment postponement.
Bank reserves the right to approve any postponement request at its sole discretion and is not obliged to provide
any reason whatsoever

6. I can pay up to 3 installments in advance and such funds received will be settled
against the next due installment amount(s), in such case no payment will be required
for these 3 installments on their relevant original due dates specified in the contract.
7. In case of early settlement of finance, ADIB will settle the funds paid by me against
the outstanding balance and ADIB may at its full discretion waive fully or partially the
unearned profit(s).
8. In case of partial settlement, such as in the case of settlements by The Crown Prince
Court and/or partial settlements from my own funds, ADIB will settle the funds received against the outstanding balance. ADIB, at its full discretion, may partially waive
the unearned profit(s).
9. I understand that installment date would be set in line with my monthly salary transfer date. In case of change in monthly salary transfer date by my employer, I hereby
authorize ADIB to align the monthly installment date with the new monthly salary
transfer date that is specified in the employer’s notification.
10. I understand that my installment recovery would always be linked to salary transfer
account till the settlement of the finance installments.
11.I am aware of and fully understand that the fees and charges applicable to this auto finance transaction will be as per ADIB’s Banking Services and Tariff Board. I am also aware
of and fully understand that these fees and charges are subject to change from time to
time as per ADIB’s absolute discretion. Therefore, I will ensure to refer from time to time
to the latest ADIB’s Banking Services and Tariff board. ADIB will notify me through its
formal channel(s), at least, two months prior to the implementation of such changes or
as such period is amended from time to time by the relevant authority.
12. In case of requesting to settle the finance from my side post signing the Murabaha
sale contract, I understand that the applicable fees are not refundable and the early
settlement process mentioned above will be applied.
13. I accept that the bank may include profit, if any, in the sale price that will be specified
in the contract. The bank may calculate such profit, for the entire financing period
including any grace period that precedes the first instalment date, acknowledging
that the bank has no obligation under Musswama mode to disclose the sale price
components (i.e. cost and profit, if any) to the purchaser.
1

 أفهم وأدرك أنه يمكنني الحصول على ميزة تأجيل األقساط* خالل فترة سريان التمويل.5
 كما أنني أفهم وأدرك أنه يجب علي دفع.شريطة استيفاء متطلبات سياسة المصرف
ستة أقساط متتالية بين تأجيل القسط و التأجيل الذي يليه و بناء عليه فإن تاريخ استحقاق
 سواء تم التأجيل بناء على طلب،التمويل سيزداد بمقدار شهر واحد عن كل قسط مؤجل
.مقدم من قبلي أو تم منحه لي من قبل المصرف
.) أو غير المحولين للراتب غير مؤهلين للحصول على ميزة تأجيل األقساطTop Up( * المتعاملون الذين لديهم تمويل
.كما يحتفظ المصرف وفق ارادته المنفردة بحق الموافقة على أي طلب تأجيل دون إبداء أي سبب مهما كان

 وفي هذه الحال سيتم استخدام، يمكنني سداد ما يصل إلى مبلغ ثالثة أقساط مقدم ًا.6
 وعليه فإنني،المبلغ المستلم لدفع مبلغ األقساط الثالثة المستحقة التالية لتاريخ الدفع
.لن أكون مطالب ًا بسداد هذه األقساط في تاريخ استحقاقها المحدد في العقد
 في حال السداد المبكر فإن المصرف سيقوم باستخدام المبلغ المدفوع من قبلي.7
 وقد يقوم المصرف وفق ًا لتقديره المطلق بالتنازل عن،لسداد المبلغ المستحق علي
.جميع األرباح غير المحققة أو عن جزء منها
أو السداد الجزئي من/ في حال السداد المبكر الجزئي من قبل ديوان ولي العهد و.8
 فإن المصرف سيقوم باستخدام المبلغ المدفوع من قبلي لسداد،أموالي الشخصية
 وقد يقوم المصرف وفق ًا لتقديره المطلق بالتنازل عن جزء من.المبلغ المستحق علي
.األرباح غير المحققة
 وفي حال تغيير. أفهم أن تاريخ القسط سيكون متوافق ًا مع تاريخ تحويل راتبي الشهري.9
تاريخ تحويل راتبي الشهري من قبل صاحب العمل فإنني أخول المصرف بموجبه بتعديل
تاريخ استحقاق القسط الشهري ليكون وفق ًا لتاريخ التحويل الجديد للراتب الشهري
.المحدد في إشعار صاحب العمل
 أتفهم أنه سيتم اقتطاع مبلغ القسط الشهري من حسابي الذي يتم تحويل الراتب.10
.اليه إلى أن يتم سداد جميع أقساط التمويل
 إنني على علم وأفهم جيداً أن الرسوم والمصاريف المطبقة على معاملة تمويل.11
المركبة هذه ستكون وفق ًا لما هو محدد في الئحة الرسوم والخدمات/السيارة
 وأن هذه الرسوم والمصاريف قد يتم تغييرها من،المصرفية المعلنة من قبل المصرف
علي الرجوع دائم ًا إلى آخر
 وعليه فإنه يتعين.وقت آلخر وفق ًا لتقدير المصرف المطلق
َ
 وسيقوم المصرف.الئحة للرسوم والخدمات المصرفية يتم إعالنها من قبل المصرف
بإرسال إشعار عبر قنواته المعتمدة قبل سريان أي تغييرات عليها بمدة ال تقل عن شهرين
.أو كما يمكن تعديل هذه المدة من وقت آلخر من قبل الجهات الرقابية
 فإنني، في حال طلبي سداد التمويل من قبلي بعد القيام بتوقيع عقد البيع بالمرابحة.12
أفهم أن الرسوم المطبقة غير قابلة لالسترداد وفي هذه الحال سيتم تطبيق إجراءات
.السداد المبكر المذكورة أعاله
 أقبل بأن المصرف قد يقوم بإضافة الربح (إن وجد) الى سعر البيع الذي سيتم تحديده.13
 قد يقوم المصرف باحتساب هذه األرباح لكامل مدة التمويل متضمنة أي.في العقد
 مع اإلقرار بأن المصرف ليس ملزما بموجب،فترة سماح تسبق تاريخ قسط التمويل األول
.منتج المساومة باإلفصاح عن عناصر سعر البيع (أي التكلفة و األرباح إن وجدت) للمشتري

