
/ بني كل من:  / يعترب هذا امللحق جزءا ال يتجزاأ من عقد القر�ض (املق�سط/ اال�ستهالكي) املربم فـي 

بنك الكويت الوطني (�ض.م.ك.ع.) الطرف االأول: 

ح�ساب رقم:  الطرف الثاين:   

وي�سار – فيما يلي – اإىل عقد القر�ض املذكور بكلمة »العقد« وت�سري اأحكامه على القر�ض املقدم مبوجبه من الطرف االأول اإىل الطرف الثاين وكذلك ال�سروط واالأحكام التالية:

يلتزم الطرف الثاين بتحويل راتبه ال�سهري و/اأو دخله الثابت املبني بطلب القر�ض حل�سابه املنوه عنه اأنفا لدى الطرف االأول، وباأن ي�ستمر هذا التحويل حتى متام الوفاء  �أوال:	

بكامل مبلغ القر�ض وفوائده و�سائر ملحقاته، كما يلتزم الطرف الثاين – اأي�سا – بتحويل م�ستحقات نهاية خدمته حل�سابه امل�سار اإليه، ويكون للطرف االأول – عند ورود 

هذه املبالغ اأو امل�ستحقات – اأن يخ�سمها من الر�سيد املدين املتبقي من مبلغ القر�ض ولو مل حتل اآجال اأق�ساطه، ودون احلاجة الإخطار اأو تنبيه.

يلتزم الطرف الثاين ب�سداد قيمة الق�سط فـي تاريخ ا�ستحقاقه كل �سهر، وذلك دون حاجة لتنبيه اأو اإنذار اأو اأي اأجراء قانوين اآخر، وفـي حالة ورود اأية مبالغ اأو رواتب  ثانيا: 

�سهرية جممعة لعدة �سهور اأو رواتب اإجازات اإىل احل�ساب يحق للبنك اأن يخ�سم منها مقدما اإجمايل االأق�ساط املقابلة لهذه املبالغ اأو الرواتب ولو مل يحل ميعاد اال�ستحقاق 

االأ�سلي ل�سداد تلك االأق�ساط، وفـي حالة تاأخر الطرف الثاين فـي �سداد اأي ق�سط من اأق�ساط ال�سداد فـي موعد ا�ستحقاقه اأو عدم كفاية الر�سيد القائم باحل�ساب 

 ل�سداد كامل قيمة الق�سط امل�ستحق يحت�سب الطرف االأول غرامة بواقع 125,0% �سهرياً من قيمة الق�سط امل�ستحق اأو بواقع -/5 د.ك اأيهما اأعلى، وذلك دون االإخالل مبا

ورد بالبند الثامن من هذا امللحق.

تعزيزا ملديونة الطرف الثاين املرتتبة على العقد، حرر الطرف الثاين �سندا الأمر بقيمة القر�ض/ �سندات الأمر بقيمة اأق�ساط القر�ض ل�سالح الطرف االأول، وال يعترب 	ثالثا: 

هذا ال�سند/ هذه ال�سندات ا�ستبداال لقيمة القر�ض امل�ستحقة على الطرف الثاين مبوجب العقد اأو �سداد اأو جتديدا للقر�ض.

اأجله، املمنوح من  الغر�ض  فـي  القر�ض  املوؤيدة ال�ستخدامه   – العقود  و/اأو  الفواتري  فـي ذلك  مبا   – امل�ستندات  كافة  بتقدمي  العقد  الثاين مبوجب هذا  الطرف  يلتزم  	ر�بعا: 

وذلك خالل �سنة من تاريخ توقيعه على الن�سخة النهائية لعقد القر�ض.ويفو�ض الطرف الثاين – مبوجب هذا – الطرف االأول تفوي�ساً نهائياً ال يقبل االإلغاء اأو الرجوع 

فـي التحقق من ا�ستخدام الطرف الثاين للقر�ض فـي الغر�ض املمنوح من اأجله، وفـي �سبيل ذلك يكون للطرف االأول- مبا فـي ذلك ودون ح�سر- اال�ستعالم من اأية جهات 

عن �سحة وحمتويات امل�ستندات التى يقدمها الطرف الثانى وامل�سار اإليها بالفقرة ال�سابقة، وتقدمي اال�ستف�سارات عنها اإىل تلك اجلهات اأو غريها وبالو�سائل التى يراها 

الطرف االأول منا�سبة. وفـي حال اإخالل الطرف الثاين بهذا االلتزام يحق للطرف االأول اتخاذ ما يراه منا�سباً من اإجراءات، وذلك دون االإخالل باأي من ال�سالحيات 

املقررة له مبوجب القانون وهذا العقد.

يقر الطرف الثاين – ومبوجب هذا – بانه يتمتع ب�سحة جيدة، ومل ي�سبق خ�سوعه للرعاية الطبية باأي م�ست�سفى اأو اإ�سابته باأية اأمرا�ض حالت بينه وبني ممار�سة عمله  خام�سا: 

ملدة ع�سرة اأيام مت�سلة، وذلك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تاريخ هذا العقد.

يقر الطرف الثاين باأن جميع االأر�سدة الدائنة اأيا كان نوعها واالأوراق املالية والتجارية وجميع االأموال االأخرى املودعة اأو املقيدة با�سمة حاليا اأو م�ستقبال لدى الطرف  �ساد�سا	: 

االأول اأو اأي من فروعه اأو �سركاته التابعة داخل الكويت اأو خارجها ت�سمن وتوؤمن التزامات الطرف الثاين النا�سئة عن العقد قبل الطرف االأول، ويحق للطرف االأول اإجراء 

املقا�سة بني هذه االأر�سدة واالأموال وبني التزامات الطرف الثاين النا�سئة عن العقد.

يقر الطرف الثاين ب�سحة قيود ودفاتر الطرف االأول وح�ساباته واأنها تعترب دليال قاطعا على ما ي�ستحق عليه من التزامات نا�سئة عن العقد، وال يجوز له االعرتا�ض على  �سابعا: 

�سحتها باأي وجه من الوجوه، واأنه يتنازل عن التم�سك بطلب تدقيق دفاتر وح�سابات وقيود الطرف االأول املتعلقة بهذه االلتزامات من قبل املحكمة، وذلك ما مل يثبت 

الطرف الثاين عك�ض ذلك.

يحل فورا اأداء كامل ر�سيد القر�ض اأو املتبقي منه دون حاجة اإىل تنبيه اأو اإنذار اأو اإجراء قانوين اآخر فـي اأي من احلاالت االأتية: ثامنا	: 

11 عدم �سداد الطرف الثاين الأي ق�سط من اأق�ساط القر�ض املبينة بالعقد كله اأو بع�سه فـي موعد ا�ستحقاقه، اأو فـي حالة عدم وجود ر�سيد دائن فـي ح�ساب الطرف .

الثاين يغطي قيمة اأي مبلغ ي�ستحق عليه. 

21 انتهـــاء خدمـــة الطـــرف الثاين لـــدى جهة عمله املبينة بالعقد الأي �سبب من االأ�سباب اأو تغيري جهة عمله اأو وقف حتويـــل راتبه/ دخله على ح�سابه لدى الطرف االأول .

الأي �سبب من االأ�سباب.

31 قيام الطرف الثاين با�ستبدال جزء من معا�سه اأو جلوئه للتقاعد املبكر دون ح�سوله على موافقة الطرف االأول الكتابية امل�سبقة. .

41 �ســـدور حكـــم ق�سائـــي �سد الطرف الثاين اأو توقيع حجز حتفظي اأو تنفيذي اأو اتخاذ اإجراءات ق�سائية اأخرى �سده اأو مغادرته دولة الكويت نهائيا اأو توفر معلومات .

عن اعتزامه مغادرتها اأو غري ذلك مما يوؤثر على �سمانات القر�ض.

51 عدم �سحة املعلومات والبيانات واالإقرارات املقدمة من الطرف الثاين للح�سول على هذا القر�ض او املبينة فـي عقد القر�ض اأو فـي ملحقة اأو ا�ستخدامه مبلغ القر�ض .

فـي غري الغر�ض املحدد له.

61 اأي �سبب اآخر ين�ض عليه القانون حللول الدين املوؤجل. .

71 وعلى وجه العموم اإذا اأخل الطرف الثاين اأو تاأخر فـي تنفيذ اأي من االلتزامات املفرو�سة عليه مبوجب القانون اأو مبوجب هذا العقد..

املقررة الفائدة  ل�سعر  االأق�سى  احلد  اأ�سا�ض  على  تاأخرييه  فوائد  التام  الوفاء  وحتى  املدين  القر�ض  ر�سيد  كامل  على  ت�سري  ال�سابقة،  االإخالل  حاالت  من  اأي  وفـي  		

من بنك الكويت املركزي والبالغ فـي تاريخه  % اأو باحلد االأق�سى الذي يقرره بنك الكويت املركزي م�ستقبال اأيهما اأعلى، وت�سري هذه الفوائد اأي�سا 

بذات ال�سعر بعد قفل احل�ساب. 

يلتزم الطرف االثني ب�سداد كافة امل�ساريف والر�سوم التي تقرها النظم املعمول بها لدى الطرف االأول ولوائحه فـي حاالت ال�سداد اجلزئي اأو الكامل للقر�ض وكذلك فـي  تا�سعا: 

حالة ما اإذا وافق الطرف االأول على اإعادة جدولة الر�سيد املتبقي من القر�ض.

ملحق	�لعقد



اأدنى  ودون  املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  من   – وقت  اأي  فـي   – املدنية  ببطاقته  املدونة  البيانات  على  االأول  الطرف  على ح�سول  يوافق  باأنه  الثاين  الطرف  يقر  عا�سر�: 

م�سئولية على البنك اأو الهيئة، كما يقر باأنه يوافق وي�سرح لكل من البنك ول�سركة �سبكة املعلومات االئتمانية (�ض.م.ك.م) بتبادل املعلومات عنه فيما يتعلق بالقرو�ض 

ال�سركات  وكافة  املركزي  البنك  لرقابة  اخلا�سعة  اال�ستثمار  و�سركات  البنوك  بني  فيما  وذلك  بالتق�سيط  البيع  بعمليات  املرتبطة  االئتمانية  والت�سهيالت  اال�ستهالكية 

 واملوؤ�س�سات التجارية التي تقوم مبنح ت�سهيالت ائتمانية عن طريق البيع املق�سط لل�سلع واخلدمات وامل�ساركة فـي نظام جتميع البيانات واملعلومات املقرر مبوجب القانون

رقم 2 ل�سنة 2001 وذلك دون اأدنى م�سئولية على الطرف االأول اأو �سركة �سبكة املعلومات االئتمانية. 

يقر الطرف الثاين مبوافقته على قيام البنك -من خالل موظفيه وممثليه وم�سئوليه- بالتق�سي مبحل اإقامته و/اأو حمل عمله عن �سحة املعلومات والبيانات امل�سجلة  حادي	ع�سر: 

عنه لدى البنك ومتابعة حتديثها، كما ي�سرح الطرف الثاين للبنك باالإف�ساح عن البيانات واملعلومات املتعلقة مبديونية الطرف الثاين لدى البنك وذلك الأي طرف اآخر 

مبا فـي ذلك اأي من موظفي وم�سئويل جهة عمل الطرف الثاين، �سواء امل�سجلة لدى البنك وقت االقرتا�ض اأو التي التحق بالعمل لديها بعد ذلك، ويربئ الطرف الثاين 

�– مبوجب هذا - البنك وموظفيه وم�سئوليه وممثليه من امل�سئولية عن االأ�سرار التي قد يتكبدها الطرف الثاين ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر نتيجة االإف�ساح عن تلك
املعلومات والبيانات.

يقر الطرف الثاين مبوافقته املطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي فـي �ساأن اإقفال كافة ح�سابات ال�سيكات اخلا�سة به، واإدراج اأ�سمه فـي قائمة  ثاين	ع�سر: 

العمالء الذين اأقفلت ح�ساباتهم ب�سبب ارجتاع �سيكات م�سحوبة منه اأو ممن فو�سه فـي ذلك لعدم وجود ر�سيد مقابلها، وذلك اإذا ارجتعت له خالل �سنة �سيكات لعدم 

وجود ر�سيد بحد اأق�سى ثالثة �سيكات، كما يقر مبوافقته امل�سبقة على اأية اإجراءات قد يتخذها الطرف االأول فـي هذا اخل�سو�ض وعلى اأنه يجوز للطرف االأول وفقا 

لتقديره املطلق اأن يفتح ح�سابا اآخر بدون �سيكات للطرف الثاين القابل لذلك بديال عن احل�ساب الذي مت قفله واأن يقيد على احل�ساب اجلديد القر�ض ال�سابق منحه 

على احل�ساب املقفل. 

ذلك بخالف  دفع  اأي  واأن  �سخ�سيا  له  ومملوكة  له  عائدة  بالعقد  اإليه  امل�سار  بالعنوان  اأو  اإقامته  املوجودة مبحل  واملنقوالت  املوجودات  كافة  بان  الثاين  الطرف  يقر  	ثالث	ع�سر: 

يقع باطال وال يعتد به.

يقر الطرف الثاين بانه اتخذ من عنوانه املبني بالعقد موطنا خمتارا له فـي جميع ما يتعلق بهذا العقد وفيما قد ين�ساأ عنه من منازعات اأو دعاوي ق�سائية اأمام جميع  ر�بع	ع�سر: 

درجات التقا�سي وكذلك بالن�سبة الإجراءات التنفيذ اجلربية، وتعترب جميع املرا�سالت وك�سوف احل�ساب واالعالنات القانونية والق�سائية التي توجه اإليه من الطرف االأول 

على هذا العنوان اأو بالفاك�ض اأو بالربيد امل�سجل اأو املمتاز �سحيحة ومنتجة لكافة اآثارها القانونية، كما يعترب املوطن املختار للعميل هو املكان املعني قانونا الإعالنه فيه 

ر�سميا واإر�سال كافة املرا�سالت اإليه فـي كل ما يتعلق بالعقد وتنفيذه، وال يكون اأي تغيري لهذا املوطن اأو رقم �سندوق الربيد اأو رقم الفاك�ض منتجا الأي اأثر اإال من تاريخ 

ت�سلم الطرف االأول اإخطارا بهذا التغيري مبوجب كتاب م�سجل.

يخ�سع ملحق العقد الأحكام القانون الكويتي والخت�سا�ض املحاكم الكويتية، ويوافق الطرفان املتعاقدان على االخت�سا�ض املحلي ملحاكم عا�سمة الكويت بنظر اأي نزاع 	خام�س	ع�سر: 

قد ين�ساأ عنه.

 

توقيع الطرف الثاين (املدين املقرت�ض) توقيع الطرف االأول (الدائن املقر�ض)  

بنك الكويت الوطني (�ض.م.ك.ع.)

توقيع الكفيل/ الكفالء
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