Key Fact Statement For Mortgage Loans

شروط األعمال
تســري هــذه الشــروط علــى أي قــرض عقــاري تتقــدم بطلــب للحصــول عليــه ،ويجــب قراءتــه
المطبقــة مــن الشــروط واألحــكام.
مــع األجــزاء األخــرى
ّ
ما هو قرض الرهن العقاري؟
قرض الرهن العقاري هو قرض مضمون يستخدم في شراء العقارات.

Terms of Business
Applies to any Mortgage Loan that you apply for and must be read together
with the other applicable parts of the Terms and Conditions.
?What is a Mortgage Loan
A Mortgage Loan is a secured loan that is used to purchase a property.

من يمكنه التقدم للحصول على قرض الرهن العقاري؟
?Who can apply for a mortgage loan
ً
األفــراد الذيــن يتلقــون
رواتبــا أو أصحــاب األعمــال الحــرة مــن المواطنيــن والمقيميــن Salaried & Self Employed (SE) UAE Nationals / residents, Kuwait Nationals /
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والمواطنيــن والمقيميــن فــي دولــة الكويــتresidents & other GCC Nationals / residents where NBK has its presence can ،
والمواطنيــن والمقيميــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي يتواجــد فيهــا بنــك
** *apply.
الكويــت الوطنــي** *.
*Loans are granted at the sole discretion and approval of the bank
**Co-Borrower may be of any nationality if his/her income is not considered
for loan eligibility purpose.
ً
ً
ورهنا بموافقته
وفقا للتقدير المطلق من جانب البنك
* ُتمنح القروض
** يجــوز أن يكــون المقتــرض المشــارك مــن أي جنســية إذا لــم يتــم أخــذ دخله/دخلهــا بعيــن
االعتبــار عنــد النظــر فــي األهليــة للحصــول علــى قرض.

ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على قرض الرهن العقاري؟
?What are the required documents for a mortgage loan
إذا كنت تتقاضى ً
راتبا:
If you are a salaried:
)أ(نمــوذج الطلــب وخطــاب الموافقــة وخطــاب التفويــض إلجــراءات التحقــق مــن قبــل (A) Application form, consent letter & authorization letter for Credit Bureau
check.
مكتــب االئتمــان.
)ب(جــواز ســفر ســاري المفعــول وتأشــيرة إقامــة وبطاقــة هويــة إماراتيــة (البطاقــة (B) Valid passport, residence visa and Emirates ID (Civil ID for Kuwaiti
nationals / Residents).
المدنيــة للمواطنين/المقيميــن فــي الكويــت).
(C) Last six months’ original salary account bank statement
)ت(كشف حساب الراتب األساسي للشهور الستة األخيرة.
(D) Latest Salary Certificate addressed to National Bank of Kuwait SAKP.
)ث(أحدث شهادة راتب موجهة إلى بنك الكويت الوطني ش.م.ك.
(E) Liability letter addressed to National Bank of Kuwait SAKP (Applicable
)ج(خطاب مسؤولية موجه إلى بنك الكويت الوطني ش.م.ك.
)for buy out loans
)ح(نسخة من عقد الشراء (مذكرة تفاهم) ،إن وجدت.
(F) Copy of purchase contract (MOU) if available.
للمطورين).
المطور (تسري فقط للدفع النهائي
)خ(نسخة من البيان المالي من
ّ
ّ
(G) Copy of Financial statement from the developer (Applicable only for final
payment to Developers).
ً
مشتغال بعمل ُح ّر:
إذا كنت
If you are self-employed:
)أ(نمــوذج الطلــب وخطــاب الموافقــة وخطــاب التفويــض إلجــراءات التحقــق مــن قبــل
(A) Application form, consent letter & authorization letter for Credit Bureau
مكتــب االئتمــان.
check.
)ب(جــواز ســفر ســاري المفعــول وتأشــيرة إقامــة وبطاقــة هويــة إماراتيــة (البطاقــة
(B) Valid passport, residence visa and Emirates ID (Civil ID for Kuwaitis /
المدنيــة للمواطنين/المقيميــن فــي الكويــت).
residents).
)ت(الملف التجاري على ترويسة الشركة.
(C) Business profile on company letter head.
)ث(صــورة مــن الرخصــة التجاريــة والتســجيل بالغرفــة التجاريــة وعقــد التأســيس والنظام
(D) Copy of Trade License, Chamber of Commerce Registration, Memorandum
األساسي.
and Articles of Association.
)ج(مستخرج من وزارة التجارة الكويتية ببيانات المساهمين.
(E) An extract from the Ministry of Commerce, Kuwait with the shareholder’s
)ح(البيانات المالية المدققة آلخر سنتين للشركة.
details.
ً
أصلية).
(وثائق
شهرا
12
فترة
عن
)خ(كشف حساب الشركة والحساب الشخصي
(F) Last 2 years audited financials of the company.
)د(خطاب مسؤولية موجه إلى بنك الكويت الوطني ش.م.ك.
)ذ(نسخة من عقد الشراء (مذكرة تفاهم) ،إن وجدت.
للمطورين).
المطور (تسري فقط للدفع النهائي
)ر(نسخة من البيان المالي من
ّ
ّ

وفقــا لشــروط االكتتــاب ومعاييــر األهليــةُ .
ً
وتمنــح القــروض
* قــد ُتطلــب وثائــق إضافيــة
ً
وفقــا لتقديــر البنــك المطلــق

(G) Original 12 months company and personal account bank statements.
(H) Liability letter addressed to National Bank of Kuwait SAKP (Applicable
)for buy out loans
(I) Copy of purchase contract (MOU) if available.
(J) Copy of Financial statement from the developer (Applicable only for final
payment to Developers).
* Additional documents may be applicable as per underwriting terms and
eligibility criteria. Loans are granted at the sole discretion of the bank

ما هي معايير األهلية للحصول على قرض عقاري من بنك الكويت الوطني دبي؟
?What are the eligibility criteria for a mortgage loan with NBK Dubai
إذا كنت تتقاضى ً
راتبا:
If you are a salaried individual:
عامــا  /الحــد األقصــى (A) Minimum age (Borrower/Co-Borrower): 21 years/Maximum age: 65 years
ً
)أ(الحــد األدنــى لعمــر (المقتــرض  /المقتــرض المشــارك)21 :
on the maturity of the loan.
ً
عامــا عنــد اســتحقاق القــرض.
للعمــر65 :
(B) Minimum monthly income of USD 5,000 equivalent.
دوالرا أمريكياً.
ً
الحد األدنى للدخل الشهري 5000
)ب( ّ
(C) Minimum length of service: 6 months in the current employment subject
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to a minimum 12 months overall continuous employment.
األدنــى مــن إجمالــي فتــرة العمل المســتمرة  12شـ ً
ـهرا.
(D) Minimum loan amount of AED 500,000.
ً
ً
إماراتيا.
درهما
)ث(الحد األدنى لمبلغ القرض هو 500,000
(E) Maximum loan amount of AED 8,000,000.
ً
ً
إماراتيا.
درهما
)ج(الحد األقصى لمبلغ القرض هو 8,000,000
If you are self-employed (UAE Nationals and Expatriates):
إذا كنــت تعمــل لحســابك الخــاص (مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والوافديــن (A) Minimum age (Borrower/Co-Borrower): 21 years/Maximum age: 70 years
on the maturity of the loan.
إليهــا):
(B) Minimum monthly income of USD 6,500 equivalent.
ً
عامــا  /الحــد األقصــى
)أ(الحــد األدنــى لعمــر (المقتــرض  /المقتــرض المشــارك)21 :
(C) Minimum length of 3 years in business
ً
عامــا عنــد اســتحقاق القــرض.
للعمــر65 :
(D) Minimum loan amount of AED 500,000.
ً
ً
أمريكيا.
دوالرا
الحد األدنى للدخل الشهري 6,500
)ب( ّ
(E) Maximum loan amount of AED 8,000,000.
الحد األدنى لفترة مزاولة العمل هي  3سنوات.
)ت( ّ
ً
ً
إماراتيا.
درهما
)ث(الحد األدنى لمبلغ القرض هو 500,000
* Additional documents may be applicable as per underwriting terms and
ً
ً
إماراتيا.
درهما
)ج(الحد األقصى لمبلغ القرض هو 8,000,000
eligibility criteria. Loans are granted at the sole discretion of the bank
وفقــا لشــروط االكتتــاب ومعاييــر األهليــةُ .
ً
وتمنــح القــروض
* قــد ُتطلــب وثائــق إضافيــة
ً
وفقــا لتقديــر البنــك المطلــق
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كجــزء مــن عمليــة طلــب القــرض العقــاري ،يجــوز لبنــك الكويــت الوطنــي أن يرســل لــك As part of the Mortgage Loan application process, NBK may send you (by
ً
(بــأي وســيلة يرتأيهــا البنــك) نمــوذج خطــاب الموافقــة،
علمــا بــأن أي خطــاب علــى ذلــك any means deemed appropriate by NBK) a form of Approval Letter. Any
النحــو ســوف يكــون موافقــة “مــن حيــث المبــدأ” فحســب وبــدون أي التــزام باإلقــراضsuch Approval Letter will be an “in principle” approval only and without any ،
وقــد يخضــع لشــروطه الخاصــة.
commitment to lend and may be subject to its own conditions.
ما هي نسبة الفائدة على قرض الرهن العقاري في بنك الكويت الوطني دبي؟
?What is the interest rate for a mortgage loan in NBK Dubai
يقــدم بنــك الكويــت الوطنــي دبــي نســبة ترويجيــة  %2.69للســنة األولــى ،تليهــا ســتة (NBK Dubai offers a promotional rate of 2.69% for the first year, followed by )6
ً
رهنــا بالموافقــة).
أشــهر إيبــور %3 +؛  %3.99كحــد أدنــى( .النســب الترويجيــة
6 months EIBOR+3%; minimum 3.99%. (Promotional rates are subject to
approval).
هل أحتاج إلى فتح حساب في بنك الكويت الوطني دبي؟
نعم ،يتعين على المقترض (المقترضين) فتح حساب في بنك الكويت الوطني-اإلمارات
ما هو الحد األقصى لمدة سداد قرض الرهن العقاري من بنك الكويت الوطني دبي؟
ً
عامــا مــع مراعــاة معاييــر العمــر للموظفيــن
يتأهــل مقدمــو الطلبــات لمــدة أقصاهــا 20
برواتــب والعامليــن لحســابهم الخــاص عنــد تاريــخ اســتحقاق القــرض.

?Do I need to open an account with NBK Dubai
Yes. Borrower (s) are required to open an account at NBK UAE
?What is the maximum tenor of the mortgage loan with NBK Dubai
Applicants are eligible for a maximum tenor of 20 years subject to the age
criteria of salaried and self-employed at the loan maturity.

ما المقصود بنسبة “القرض إلى القيمة” وكيف يتم حسابها؟
?What is LTV and how is it calculated
نسبة القرض إلى القيمة هي نسبة القرض إلى قيمة العقار ُ
المشترى.
LTV (Loan to Value) is the ratio of the loan to the value of the property
)أ(يســمح بنســبة قــرض إلــى القيمــة تصــل إلــى  %60ألصحــاب الرواتــب لشــراء المســكن
purchased.
األول وشــغله مــن ِقبــل الموظــف نفســه.
(A) LTV of 60% is allowed for salaried individuals, buying first home and for
)ب(لغــرض االســتثمار أو المنــزل الثانــي أو لزيــادة المنافــع أو لمســاكن فــي المناطــق
self-occupancy.
غيــر المخصصــة ،يبلــغ الحــد األقصــى لنســبة القــرض إلــى القيمــة المســموح بــه (B) For investment purpose or second house or Top-ups or in non-designated .%50
)ت(نسبة القرض إلى القيمة ألصحاب األعمال الحرة هي  %50كذلك.
areas, LTV stands at 50%.
(C) LTV for self-employed individuals also stand at 50%.
ما هو الفرق بين سعر الفائدة الثابت ونسبة الفائدة المتناقصة؟
)أ(معــدل الفائــدة الثابــت هــو حيــث يظــل معــدل الفائــدة الواجــب دفعــه بــا تغييــر
طــوال مــدة القــرض ،ويتــم احتســابه دائمـ ًـا مقابــل المبلــغ األصلــي المقتــرض (رأس
المــال).
)ب(معــدل الفائــدة المتناقــص هــو عندمــا يؤخــذ فــي االعتبــار أقســاط الســداد التــي تــم
ســدادها عنــد حســاب مبلــغ الفائــدة الواجــب ســداده ،لذلــك يتــم احتســابه مقابــل
ً
بــدال مــن المبلــغ األصلــي.
مبلــغ القــرض المتبقــي أو الرصيــد المســتحق،

?What is the difference between a flat rate and a reducing rate of interest
(A) A flat rate of interest is where the rate of interest to be paid remains the
same for the duration of the loan as it is always calculated against the
original amount borrowed (principal).
(B) A reducing rate of interest is where the amount of interest to be paid
takes into consideration the repayments that have been made, so it is
calculated against the remaining loan amount or outstanding balance,
rather than the original principal amount.

هل يمكن أخذ مكافأتي في االعتبار عند النظر في الرهن العقاري الخاص بي؟
?Can my bonus be taken into account for my mortgage
يمكــن أخــذ دخــل المكافــأة فــي االعتبــار عنــد التقــدم بطلــب للحصــول علــى قــرض عقــاريBonus income can be taken into account when applying for a mortgage. If it is a .
إذا كانــت المكافــأة مضمونــة ومنصــوص عليهــا فــي عقــد توظيفــك أو شــهادة راتبــك ،فمــن guaranteed bonus which is written into your contract or salary certificate then
المرجــح أن يتــم قبولهــا .وتطبــق الشــروط واألحــكام.
it is more likely to be accepted. Terms and conditions apply
ما هي نسبة الدين (نسبة عبء الدين)؟
“نســبة عــبء الديــن إلــى الدخــل” يعنــي ،فــي أي وقــت ،إجمالــي األقســاط المتكــررة التــي
وفــاء بالتزاماتــه الماليــة (و تشــمل قســط الســداد علــى التســهيل
يســددها المقتــرض
ً
والمصاريــف المنزليــة االعتياديــة المتكــررة) و التــي يتــم بيانهــا كنســبة مــن إجمالــي راتــب
المقتــرض و دخلــه المنتظــم (دون أن يشــمل ذلــك المكافآت/العــاوات غيــر المضمونــة)
مــن مصــدر دخــل معــروف و محــدد ،و ذلــك بحســب مــا يقــرره البنــك برأيــه المعقــول فــي
حينــه.

?)What is Debt Ratio (DBR
“Debt Burden to Income Ratio” means, at any time, the Borrower’s aggregate
recurring instalments on financial liabilities and (including repayment
)instalment on the Facility and normal reoccurring household expenditure
expressed as a percentage of the Borrower’s gross salary and regular income
(excluding non-guaranteed bonuses) from a defined and specific source at
such time as determined by the Bank acting reasonably.

هــي نســبة ديونــك الحاليــة ،وهــي إجمالــي مدفوعــات ديونــك الشــهرية مقســومة علــى This is your current debt ratio, which is the total of your monthly debt payments
دخلــك الشــهري .تشــير القيــم التــي تبلــغ أو تتجــاوز نســبة  %50مــن اختبــار اإلجهــاد إلــى أنــه ال divided by your monthly income. Values at or higher that 50% stress tested
يُ ســمح لــك باالســتفادة مــن أي ديــون أو قــروض إضافيــة.
indicate that you are not allowed to avail any additional debt or loans.
)أ((صافــي) الدخــل الشــهري :هــو دخــل أســرتك الشــهري بعــد الضرائــب ،وهــو يشــمل
الدخــل مــن جميــع المصــادر ،بمــا فــي ذلــك الدخــل مــن الــزوج أو الشــريك.
أ .الدخــل اإلضافــي :إذا كان لديــك أي مصــدر آخــر موثــوق للدخــل الشــهري ،قــم بإدراجــه
هنــا .ضــع فــي اعتبــارك أن هــذه القيمــة يجــب ذكرهــا علــى أســاس مــا بعــد الضريبــة.
)ب(مدفوعــات الديــون الشــهرية :إضافــة جميــع مدفوعــات الديــون الشــهرية ،بمــا فــي
ذلــك قــروض التقســيط والقــروض الشــخصية.
ً
شهريا.
)أ(سداد الرهن العقاري :مبلغ الرهن الشهري الذي تدفعه
)ب(قــروض الســيارات  /مدفوعــات اإليجــار :إجمالــي جميــع قــروض الســيارات أو
ً
شــهريا.
مدفوعــات إيجــار الســيارة التــي تدفعهــا
)ت(ج .القروض الشخصية :إذا كان لديك أي قروض شخصية
)ث(بطاقــات االئتمــان :تؤخــذ نســبة معينــة مــن حــد بطاقتــك فــي االعتبــار  /أثنــاء
حســاب نســبة خدمــة الديــن الخاصــة بــك (يرجــى الرجــوع إلــى مرشــدك للحصــول
علــى مزيــد مــن التفاصيــل).
)ج(الديــون األخــرى :إذا كنــت تســدد أي مدفوعــات أخــرى لديــون لــم تتــم مناقشــتها
مسـ ً
ـبقا ،أدخــل هــذا المبلــغ هنــا.
)ج(فقات أسلوب الحياة
يقيــم مفهــوم القــدرة علــى تحمــل تكاليــف نفقاتــك والتزاماتــك الشــخصية ونمــط
ّ
الحيــاة الشــهرية األساســية ،ومــا إذا كانــت تتجــاوز مســتوى الدخــل المتــاح .يقــوم
بنــك الكويــت الوطنــي بحســاب مســتوى قدرتــك علــى تحمــل التكاليــف مــن خــال
تحديــد وتصنيــف نفقــات المعيشــة األساســية الشــخصية ونمــط الحيــاة ،باإلضافــة
إلــى التبعيات/االلتزامــات العائليــة والماليــة ،والتــي يجــب أن تكــون ضمــن الحــدود
المقبولــة.

)(A

Monthly Income (NET). This is your monthly household income after
taxes. This monthly figure would include income from all sources,
including the income from a spouse or partner.
a. Additional Income: If you have any other reliable source of monthly
income, then list it here. Keep in mind this value needs to be stated
on an after-tax basis.
(B) Monthly Debt Payments: adding all of your monthly debt payments,
including installment loans and personal loans.
a. Mortgage Payment: This is the monthly mortgage payment you make
each month
b. Car Loans / Lease Payments: This is the total of all the car loans or
car lease payments you make each month.
c. Personal Loans: If you have any personal loans
d. Credit Cards: a certain percentage of your card limit is taken into
consideration / while calculating your Debt service ratio (please
refer to your advisor for further details).
e. Other Debt: If you’re making any other payment on debt that has not
been previously discussed, then enter that amount here.
(C) Lifestyle Expenditures
The concept of affordability assesses your monthly basic personal and
life style expenditures and obligations and whether they exceed the level
of Disposable Income. NBK must calculate your level of affordability
by identifying and classifying your basic personal and life style living
expenses as well any family and financial dependencies/obligations and
must be within the acceptable limits
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ما هو تقرير االئتمان  /تقرير االتحاد للمعلومات االئتمانية؟
االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة هــي شــركة مســاهمة عامــة مملوكــة بالكامــل للحكومــة
ً
وفقــا للقان��ون االتحــادي اإلماراتــي رقــم ()6
االتحادي��ة لدولةــ اإلم��ارات العربيـ�ة المتحــدة.
لســنة  2010بشـ�أن المعلومـ�ات االئتمانيـ�ة ،تـ�م تكليـ�ف الشـ�ركة بجمـ�ع المعلومـ�ات االئتمانيـ�ة
بانتظــام مــن المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة فــي الدولــة ،حيــث يقــوم مكتــب االتحــاد
للمعلومــات االئتمانيــة بتجميــع وتحليــل تلــك البيانــات بهــدف حســاب درجــات االئتمــان
وإصــدار التقاريــر االئتمانيــة بغيــة إتاحتهــا لألفــراد والشــركات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

?What is a credit report / AECB report
Al Etihad Credit Bureau is a Public Joint Stock Company wholly owned by the
UAE Federal Government. As per UAE Federal Law No. (6) of 2010 concerning
Credit Information, the company is mandated to regularly collect credit
information from financial and non-financial institutions in the UAE. Al Etihad
Credit Bureau aggregates and analyzes this data to calculate Credit Scores and
produce Credit Reports that are made available to individuals and companies
in the UAE.

فهــو وثيقــة تشــتمل علــى بيانــات الهويــة الشــخصية وتفاصيــل بطاقــات االئتمــان It is a document that includes your personal identity information, details of
والقــروض والتســهيالت االئتمانيــة األخــرى الخاصــة بــك ،إلــى جانــب تاريــخ الدفــع والشــيكات your credit cards, loans and other credit facilities, along with your payment
المرتجعة.
and bounced cheque history.
ُتجمــع المعلومــات الــواردة فــي تقريــر االئتمــان الخــاص بــك مــن البنــوك وشــركات
التمويــل وشــركات االتصــاالت ،كمــا ســيتم جمــع معلومــات إضافيــة مــن مصــادر أخــرى فــي
المســتقبل ،مثــل المرافــق والعقــارات وبعــض الكيانــات الحكوميــة وغيرهــا .كمــا يشــتمل
تقريــر االئتمــان الخــاص بــك علــى معلومــات حيويــة حــول تاريخــك المالــي ،بمــا فــي ذلــك
ســجل تتبــع الدفــع ،واســتخدام االئتمــان ،والقــروض والديــون الحاليــة ،ومــا إلــى ذلــك.
فيم يُ ستخدم تقرير االئتمان؟
َ
يُ ستخدم في الغالب من قبل المؤسسات المالية لتقييم الوضع االئتماني ألي فرد أو
شركة عند النظر في طلب الحصول على أي قرض أو بطاقة ائتمان أو تسهيالت ائتمانية
خالف ذلك .كما يمكنك التحقق بشكل استباقي من تقرير االئتمان الخاص بك قبل
التقدم بطلب للحصول على قرض أو بطاقة ائتمان أو أي تسهيالت ائتمانية أخرى.
ما هي درجة االئتمان؟
هي رقم يتألف من ثالثة أرقام يتنبأ بمدى احتمالية سداد القرض وبطاقة االئتمان الخاصة
بك في الوقت المحدد .يتراوح الرقم بين  300إلى  ،900حيث تشير الدرجة المنخفضة إلى
وجود مخاطر أعلى ،بينما تشير الدرجة األعلى إلى وجود مخاطر أقل.

The information in your Credit Report is provided by banks, finance companies
and telecom companies. Additional information from other sources such as
utilities, real estate, government and other entities will be added in the future.
Your credit report contains vital information about your financial history,
including payment track record, credit utilization, existing loans and debts, etc.
?What is the credit report used for
It is mostly used by financial institutions to assess the credit standing of an
individual or company, when reviewing an application for a loan, credit card
or other credit facilities. You can also proactively check your Credit Report
before applying for a loan, credit card or other credit facility.
?What is the credit score
It is a three-digit number that predicts how likely you are to make your loan
and credit card payments on time. The number ranges from 300 to 900. A low
score indicates a higher risk, whereas a higher score indicates a lower risk

هل يمكنني الحصول على موافقة مسبقة دون اختيار العقار المطلوب؟
نعم ،يمكن لبنك الكويت الوطني أن يقدم لك الحد األقصى لمبلغ القرض حسب
ً
وفقا
بناء على مبلغ القرض والدفعة المقدمة،
أهليتك ،ويمكنك تحديد العقار الذي تختاره ً
لمعيار “القرض إلى القيمة” المعتمد.

?Can I obtain a Pre-approval without selecting the desired property
Yes, NBK can offer you the maximum loan amount as per your eligibility. You
can select the property of your choice based on the loan amount and the
down payment, as per approved LTV.

ما هي األوراق المالية المطلوبة لمبلغ القرض العقاري؟
يتوافر هذا التسهيل في مقابل األوراق المالية التالية:
الشروط المسبقة
رهن عقاري من الدرجة األولى على العقار يتم تسجيله بالشكل الذي يُ قرره البنك
شك ضمان بقيمة التسهيالت
لن يقوم البنك بتوفير التسهيل ما لم يستلم ما يلي بالشكل والمضمون الذين يقبلهما
البنك:
)أ([سداد المقترض للدفعة األولية]؛
)ب(صــورة طبــق األصــل مــن جــواز ســفر المقتــرض (والراهــن ،حســب الحالــة) وبطاقــة
هويتــه اإلماراتيــة؛
)ت(النســخ األصليــة الموقعــة مــن خطــاب التســهيل هــذا ( مــع الشــروط و األحــكام) و
وثائــق الضمــان؛
)ث(]تقييـ�م[ للعقــار مــن قبــل جهــة تقييــم مســتقلة يوافــق عليهــا البنــك (علــى أن يتــم
التقييــم علــى نفقــة المقتــرض)؛
)ج(ما يُ ثبت قيام المقترض بفتح حساب لدى البنك؛
)ح(مــا يثبــت قيــام المقتــرض بالتنــازل لصالــح البنــك عــن التأميــن الــذي قــام بترتيبــه
علــى قيمــة العقــار بحــده األدنــى ،بمــا فــي ذلــك مخاطــر الحريــق والكــوارث الطبيعيــة
األخــرى؛
)خ([مــا يثبــت قيــام المقتــرض بالتنــازل لصالــح البنــك عــن التأميــن علــى الحيــاة والعجــز
الــذي قــام بترتيبــه لنفســه؛]
)د(أمر دفع دائم غير قابل لإللغاء لصالح البنك؛
)ذ(تقاريــر ائتمانيــة مقبولــة (صــادرة عــن مكتــب التقاريــر االئتمانيــة فــي محــل إقامــة
المقتــرض و/أو شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة  /مصــرف اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المركــزي)؛
)ر(نسخة عن أي وثائق أو تصاريح أو آراء أو تأكيدات يحددها البنك.

?What are the securities required for the Mortgage Loan amount
The Facility shall be made available against the following securities:
Conditions Precedent
First priority mortgage over the Property registered in the form prescribed by
the Bank
Undated security cheque for the loan amount.
The Bank shall not make available the Facility unless it has received, in form
and substance satisfactory to the Bank, of the following:
;](A) [payment by the Borrower of the Down Payment
(B) a true copy of the Borrower’s (and if applicable, the Mortgagor’s) valid
;passport and Emirates ID
(C) signed originals of this Facility Offer Letter (along with the Terms and
;Conditions) and the Security Documents
(D) [a] valuation of the Property prepared by an independent valuator ac;)ceptable to the Bank (at the Borrower’s cost
;(E) evidence of the opening of an account by the Borrower with the Bank
(F) evidence of insurance for at least the value of the Property covering fire
;and other natural perils assigned in favour of the Bank
(G) [evidence of life and disability insurance covering the life of the Borrower
];assigned in favour of the Bank
(H) an irrevocable standing payment order in favour of the Bank; (when ap)plies
(I) satisfactory credit reports (Credit Bureau of the country of residence of
the Borrower and/or Al Etihad Credit Bureau / Central Bank of UAE); and
(J) a copy of any other documents, authorisations, opinion or assurances
specified by the Bank.
Cost and Fees
All incidental costs relating to the registration of the mortgage shall be borne
by the Borrower.

التكلفة والرسوم
يتحمل المقترض سداد كافة التكاليف العرضية المتعلقة بتسجيل الرهن.
عنــد االقتضــاء ،التنــازل لصالــح بنــك الكويــت الوطنــي عــن أي وجميــع اإليجارات المســتقبلية
الناشــئة عــن العقار؛

If applicable, an assignment in favour of NBK of any and all future rentals aris;ing from the Property
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ما هو شيك الضمان ولماذا تطلب البنوك شيك الضمان لقروض الرهن العقاري؟
What’s a security cheque and why do banks require security cheque for
هــو شــيك ضمــان غيــر مــؤرخ يصــدر لمبلــغ القــرض لصالــح البنــك كضمــان مقابــل قــرض
?mortgage loan
ُ
الرهــن العقــاري /حيــث تقــدم شــيكات الضمــان فــي حالــة التخلــف عــن الســداد ،لبــدء An undated security cheque for the loan amount favoring the bank is required
العقــار.
لمصــادرة
الدعــوى القانونيــة
as a security against the mortgage loan. Security cheques are presented in
the event of default, to initiate legal case to take possession of the property.
كيــف يتــم تقييــم طلــب القــرض الخــاص بــي ومتــى ســأحصل علــى مبلــغ قــرض الرهــن
العقــاري؟
ـاء علــى دخلــك وتاريخــك الوظيفــي والتزامــات خدمــة الديــون
يتــم تقييــم طلــب القــرض بنـ ً
وقيمــة العقــار والقــدرة علــى الســداد المقــدم .ومــع مراعــاة اســتيفاء الشــروط واألحــكام
علــى النحــو ُ
المرضــي لبنــك الكويــت الوطنــي ،ووفقـ ًـا لتقديــره المطلــق ،يتــم صــرف مبلــغ
ق��رض الره��ن العق��اري عــن طريـ�ق التحوي��ل المصرف��ي إل��ى حسـ�اب الصــرف أو بإصــدار شــيك
المديــر ،بحســب الغــرض مــن قــرض الرهــن العقــاري.

How is my loan application evaluated and when will I receive the Mortgage
?Loan amount
Loan application is evaluated based on your income, employment history,
debt service obligations, property value & down payment ability. Subject to
fulfillment of terms & conditions at NBK’s satisfaction and in its sole discretion,
the Mortgage Loan amount shall be disbursed by way of a bank transfer to the
Disbursement Account or, issuance of a manager’s cheque, depending on the
purpose of the Mortgage Loan.

هــل يمكننــي ســحب طلبــي الخــاص بالحصــول علــى قــرض الرهــن العقــاري مــن
بنككــم ؟
يُ ســمح لــك بســحب طلــب قــرض الرهــن العقــاري فــي أي وقــت قبــل الصــرف (ولكــن
يتحمــل مقــدم الطلــب رســوم التقييــم ورســوم التأميــن والتأميــن علــى الحيــاة إذا تــم
دفعهــا خــال المراحــل المختلفــة ،وتخضــع عمليــات إلغــاء التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن
علــى العقــار للشــروط واألحــكام المتبعــة لــدى شــركة التأميــن).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــوز لبنــك الكويــت الوطنــي  -فــي أي وقــت قبل صــرف القــرض العقاري
 إلغــاء التزامــه ،أو تخفيــض مبلــغ قــرض الرهــن العقــاري المتضمــن فــي طلــب القــرض أوأي خطــاب موافقــة ،أو تأخيــر صــرف قــرض الرهــن العقــاري إذا لــم يحصــل بنــك الكويــت
الوطنــي علــى تقريــر ُمرضــي مــن مستشــاريه فيمــا يتعلــق بالمســائل القانونيــة والتأمينيــة
ذات األهميــة بالنســبة للبنــك (مثــل ســند الملكيــة ،والتأميــن علــى الحيــاة ،وغيــر ذلــك).

?Can I withdraw my application of Mortgage Loan available at your bank
You are allowed to withdraw the mortgage loan application at any time prior
disbursal (however the valuation charges, insurance and life insurance charges,
if paid during the various stages are borne by the applicant. (Reversals of life
& property insurances are subject to the terms & conditions of insurance
provider).
In addition, NBK may at any time prior to disbursal of a Mortgage Loan, cancel
its commitment, reduce the amount of a Mortgage Loan amount stated in the
Loan Application or any Approval Letter or delay disbursal of a Mortgage Loan
if NBK does not receive a report from its advisors, to its satisfaction, relating
to legal and insurance matters of concern to it (such as title to the Property,
Life insurance etc…).

ما هي مسؤولياتك فيما يتعلق بقرض الرهن العقاري؟
)أ(االمتثال لشروط وأحكام القرض.
)ب(إخطار بنك الكويت الوطني على الفور عند حدوث أي حالة تقصير.
)ج(االمتثال اللتزامات التأمين الخاصة بك.
)د(االمتثــال لجميــع القوانيــن المتبعــة فيمــا يتعلــق بالعقــار ،بمــا فــي ذلــك – دون حصــر
 أي وجميــع القواعــد الصــادرة عــن المطــور أو أي اتحــاد ُمـ ّـاك ملـ ِـزم للعقــار ،وكذلــك
جميــع العقــود والســندات والوثائــق األخــرى الملزمــة للعقــار.
)ه(دفــع أي وجميــع الرســوم والمكــوس والجبايــات والتقييمــات والضرائــب المســتحقة
فيمــا يتعلــق بالعقــار ،فــي الوقــت المحــدد لهــا.
)و(الســماح لبنــك الكويــت الوطنــي أو ممثليــه المفوضيــن بتفتيــش العقــار والحصــول
لهــم علــى تصريــح بذلــك.
)ز(تســجيل الرهــن العقــاري علــى العقــار لصالــح بنــك الكويــت الوطنــي علــى نفقتــك
وتكلفتــك فــي أســرع وقــت ممكــن عمليـ ًـا؛ ســواء بموافقــة خطيــة مســبقة مــن بنــك
الكويــت الوطنــي أو بدونهــا.
)ح(تحذير :إذا لم تستمر في سداد أقساطك/مدفوعاتك ،قد تفقد العقار الخاص بك.
ً
مبكرا.
)ط(تحذير :قد تضطر إلى دفع غرامات إذا قمت بسداد القرض/التمويل
)ي(تحذيــر :إذا لــم تقــم بســداد مدفوعــات القرض/التمويــل الخــاص بــك ،ســوف يتــم
توقيــع متأخــرات علــى حســابك ،بمــا قــد يؤثــر علــى تصنيفــك االئتمانــي (شــركة االتحــاد
للمعلومــات االئتمانيــة) وقــد يحـ ّـد مــن قدرتــك علــى الحصــول علــى أي تمويــل فــي
المســتقبل.
ً
وقتــا أطــول للســداد مقارنــة
)ك(تحذيــر :قــد يســتغرق إعــادة تمويــل قروضك/تمويلــك
بقرضك/تمويلــك الســابق ،وقــد يــؤدي إلــى دفــع المزيــد مــن الفوائد/األربــاح.
)ل(يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمــات يطلبهــا المســتهلك
فــي حالــة تخلــف المســتهلك عــن االمتثــال لشــروط وأحــكام البنــك قبــل وأثنــاء
تعامــل المســتهلك مــع البنــك.

?What are your responsibilities in relation to the Mortgage Loan
(A) Comply with the Loan Terms & Condition.
(B) Promptly notify NBK of the occurrence of any event of default.
(C) Comply with your insurance obligations
(D) Comply with all Applicable Laws relating to the Property, including
without limitation, any and all rules issued by the Developer or any
owners’ association that are binding on the Property and all contracts,
;deeds and other documents binding on the Property
(E) Pay any and all charges, fees, levies, assessments and taxes due in
;relation to the Property in a timely manner
(F) Permit and procure that NBK or its authorized representatives are
;permitted to inspect the Property
(G) Register the Mortgage over the Property in favour of NBK at your cost and
expense as soon as practically possible; and/or not, without NBK’s prior
written consent:
(H) Warning: If you do not keep up your repayments/payments, you may lose
your property.
(I) Warning: You may have to pay penalties if you pay off a loan/financing
early.
(J) Warning: If you do not meet the repayments/payments on your loan/
financing, your account will go into arrears. This may affect your credit
rating (Al Etihad Credit Bureau), which may limit your ability to access
financing in the future.
(K) Warning: Refinancing your loans/financing may take longer to pay off
than your previous loan/financing and may result in paying more in
interest/profit.
(L) The Bank may refuse to execute any requests, instructions or services
requested by the Consumer in the event of a Consumer’s failure to
comply to the Bank’s terms and conditions before and during the
Consumer’s dealings with the Bank.

ما هي التزامات التأمين الخاصة بك بموجب قرض الرهن العقاري؟
تتعد وتوافق على ما تنفيذ ما يلي على نفقتك الخاصة) طوال مدة القرض العقاري:
)أ(التأميــن علــى العقــار (والحفــاظ علــى هــذا التأميــن) ضــد جميــع المخاطــر المعتــادة
مــع شــركة تأميــن حســنة الســمعة ومعتمــدة لــدى بنــك الكويــت الوطنــي بقيمــة
تســاوي علــى األقــل قيمــة العقــار ،مــع اإلشــارة فــي الوثيقــة إلــى بنــك الكويــت
الوطنــي كمســتفيد فــي حالــة الخســارة ،بصيغــة ومــادة مرضيــة للبنــك؛ و
)ب(االحتفــاظ بوثيقــة تأميــن علــى الحيــاة وفــي حالــة العجــز مــن شــركة تأميــن حســنة
الســمعة ومعتمــدة لــدى بنــك الكويــت الوطنــي ،بمبلــغ يســاوي علــى األقــل المبلــغ
المســتحق بموجــب قــرض الرهــن العقــاري ،مــع اإلشــارة فــي الوثيقــة إلــى بنــك
الكويــت الوطنــي كمســتفيد فــي حالــة الخســارة ،بصيغــة ومــادة مرضيــة للبنــك.
وينبغــي أن تتجــاوز مــدة وثيقــة التأميــن عــام واحــد علــى األقــل مــن تاريــخ اســتحقاق
القــرض.

?What are your insurance obligations under the Mortgage Loan
For the duration of the Mortgage Loan, you undertake and agree to (at your
own cost):
(A) To insure the Property (and maintain such insurance) against all usual
risks with a reputable insurer approved by NBK for a value that is at least
equal to the value of the Property, with NBK noted as loss payee on the
face of the policy and in a form and substance satisfactory to NBK; and
(B) Maintain a life & disability insurance policy with a reputable insurer
approved by NBK for an amount that is at least equal to the amount
outstanding under the mortgage Loan, with NBK noted as loss payee on
the face of the policy and in a form and substance satisfactory to NBK.
Life insurance policy should be at least more than one year from the loan
maturity.

Key Fact Statement For Mortgage Loans

هل تقدمون التمويل لعقارات تحت اإلنشاء؟
?Do you finance under -construction properties
فــي الوقــت الحالــي ،ال يمــول بنــك الكويــت الوطنــي دبــي العقــارات قيــد اإلنشــاء .ومــع ذلــكCurrently NBK Dubai do not finance under construction properties. However, ،
بالنســبة للعقــارات المطــورة حديثـ ًـا والجاهــزة للتســليم ،يُ ســمح بالدفــع النهائــي للمطـ ّـورfor newly developed properties which are ready for hand over, final payment to ،
مــع مراعــاة تقديــم شــهادة التســليم وبموجــب ســند ملكيــة صريــح.
Developer is allowed. This is subject to handover certificate and under express
title deed process.
هل يمكنني زيادة قيمة قرض الرهن العقاري الحالي الخاص بي؟
?Can I take a top-up on my existing mortgage loan
نعــم ،شــريطة ُمضــي  12شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ صــرف القــرض ،متبوعـ ًـا بتاريــخ ســداد ُمـ ٍ
ـرض .قــد Yes, subject to completion of 12 months of loan disbursement, followed by
ً
يطلــب منــك البنــك
وثائقــا إضافيــة؛ مثــل أحــدث شــهادة راتــب وبيانــات مصرفيــة ووثائــق a satisfactory repayment history. Bank may require additional documents
دخــل ،حســب االقتضــاء.
such as latest salary certificate, bank statements and income documents as
applicable.
هل يمكنني الحصول على قرض عقاري باالشتراك مع آخرين؟
?Can I take a mortgage loan jointly with others
نعــم .وفــي حــال حصلــت علــى قــرض رهــن عقــاري باالشــتراك مــع آخريــن  -مــا لــم تخبــر بنــك Yes. If you take out a Mortgage Loan jointly with others, unless you advise NBK
الكويــت الوطنــي بخــاف ذلــك قبــل الصــرف – ســوف يعتبــر أن لــكل مقتــرض ملكيــة otherwise prior to disbursal, each borrower will be deemed to have an equal
متســاوية فــي العقــار ،ويكــون عليــه مســؤولية باالنفــراد وبالتضامــن عــن قــرض الرهــن interest in the Property and have Joint and Several Liability for the Mortgage
العقــاري ،ويعتبــر قــد وافــق علــى إنشــائه علــى العقــار.
Loan and to have agreed to the creation of the Security over the Property.
مــن ناحيــة أخــرى ،يجــب أن يكــون جميــع المالكيــن المشــاركين للعقــار مقترضيــن
مشــاركين ،وليــس مــن الضــروري أن يكــون جميــع المقترضيــن المشــتركين مالكيــن
مشــاركين للعقــار.

On the other hand, all co-owners of the property have to be co-borrowers. All
co-borrowers doesn’t have to be co-owners.

كيف يتم احتساب الفائدة على قرض الرهن العقاري؟
?How is the interest charged under the Mortgage Loan
تحســب الفائــدة علــى الرصيــد اليومــي القائــم مــن مبلــغ قــرض الرهــن العقــاري الخــاص بــكYou will be charged interest on the daily outstanding balance of your Mortgage .
وفــي حــال حصلــت علــى قــرض رهــن عقــاري بســعر فائــدة متغيــر علــى أســاس إيبــور ،فــإن Loan amount. If you have taken out a variable interest rate Mortgage Loan
الفائــدة تتألــف مــن مــن إجمالــي:
based on EIBOR, interest consists of the aggregate of:
(أ) سعر إيبور ذي الصلة باإلضافة إلى الهامش.

(A) The relevant EIBOR; plus (B) The Margin.

"إيبــور" يعنــي ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و “EIBOR” means the offered rate for banks in the Emirates inter-bank market
الــذي ينشــره مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.
published by the Central Bank of the United Arab Emirates.
يخضــع التســهيل الــذي يوفــره البنــك للمقتــرض للمراجعــة الدوريــة التــي يجريهــا البنــك The Facility made available by the Bank to the Borrower is subject to periodic
وفــق تقديــره الخــاص والمطلــق .و اتفــق األطــراف علــى أنــه يجــوز للبنــك (بحســب تقديــره review by and at the sole and absolute discretion of the Bank. The Parties
الخــاص و المطلــق):
agree that the Bank may (in its sole and absolute discretion):
تغيــر
يقــوم بنــك الكويــت الوطنــي بمراجعــة ســعر إيبــور ذي الصلــة بشــكل دوري .وفــي حــال ّ
فــي تاريــخ المراجعــة ،يتــم تغييــر ســعر الفائــدة الخــاص بــك فــي ذلــك التاريــخ واعتبـ ً
ـارا منــه
بمــا يعكــس ذلــك التغيــر ،مــع مراعــاة الحــد األدنــى لمعـ ّـدل الفائــدة سـ ً
ـنويا كمــا هــو محــدد
فــي خطــاب الموافقــة أو إشــعار القــرض أو فــي طلــب القــرض أو أي وثيقــة أخــرى متعلقــة
يخطــر بــه بنــك الكويــت الوطنــي .ويظــل هــذا المعــدل ثابتـ ًـا حتــى تاريــخ
بالقــرض ،أو حســبما
ِ
المراجعــة التالــي.

NBK will review the relevant EIBOR periodically. If the relevant EIBOR has
changed on the review date, your interest rate will be changed on and from
that date to reflect this, subject to a minimum interest rate per annum as
specified in the Approval Letter or the Loan Advice or in the Loan Application
or any other Loan document or as advised by NBK. This rate will remain fixed
until the next review date.

يُ حــدد ســعر إيبــور والهامــش فــي خطــاب الموافقــة أو إشــعار القــرض أو فــي طلــب القــرض The relevant EIBOR and the Margin will be set out in the Approval Letter or
أو أي وثيقــة أخــرى متعلقــة بالقــرض ،أو حســبما
ِ
يخطــر بــه بنــك الكويــت الوطنــي .ويظــل the Loan Advice or in the Loan Application or any other Loan document or as
هــذا الهامــش ثابتـ ًـا طــوال مــدة القــرض العقــاري.
advised by NBK. The Margin will remain fixed for the duration of the Mortgage
Loan.
الحق في تعديل سعر الفائدة
متغيــر ،فعندهــا يحــق للبنــك
إذا ُحـ ّـدد ســعر الفائــدة فــي خطــاب التســهيل علــى أنــه ســعر
ّ
Right to Amend Interest Rate
تعديــل ســعر إيبــور الســائد وســعر الفائــدة مــع نهايــة كل فتــرة إعــادة تســعير للفائــدة أو أي Where the Interest Type as stated in the Facility Offer Letter is an Adjustable
فتــرة أخــرى يُ قررهــا البنــك ،بحســب تقديــره الخــاص والمطلــق ،والقيــام بتعديــل و اســتبدال Rate, the Bank has the right to review the prevailing EIBOR and the Interest
ســعر الفائــدة علــى التســهيل بالنســبة للمبلــغ المتبقــي منهــا بالســعر الــذي يُ حــدده البنــك Rate at the end of each Interest Re-pricing Period or such other period as the
ً
ـتنادا إلــى ســعر إيبــور الســائد.
بشــكل معقــول اسـ
Bank may, at its sole and absolute discretion, decide and amend the Interest
Rate on the Facility for the remainder of the Facility to such rate as the Bank
و يكــون قــرار البنــك بشــأن ســعر الفائــدة بالنســبة للمــدة التــي ُتطبــق عليهــا الفائــدة (فــي
shall reasonably determine on the basis of the prevailing EIBOR.
غيــاب الخطــأ الواضــح) حاسـ ً
ـما لكافــة األغــراض .و فــي حالــة ارتفــاع ســعر الفائــدة عمــا كان
ً
عليــه فــي فتــرة تطبيــق الفائــدة الســابقة ،يلتــزم البنــك بإخطــار المقتــرض
خطيــا بتلــك The Bank’s determination of the Interest Rate for any Interest Application
الزيــادة مــع بدايــة فتــرة تطبيــق الفائــدة وفــق اإلجــراءات المتبعــة عــادة لديــه.
Period will (save for manifest error) be conclusive for all purposes. In case
of any increase in the Interest Rate over the preceding Interest Application
Period, the Bank shall notify the Borrower in writing at the beginning of the
Interest Application Period of any such increase in accordance with its usual
practice.
هل يمكن لبنك الكويت الوطني إنهاء القرض العقاري؟
?Can NBK terminate the Mortgage Loan
باإلضافــة إلــى أحــداث اإلنهــاء األخــرى (ينبغــي قــراءة هــذا القســم بالتــوازي مــع شــروط In addition to the other Termination Events (this section needs to be read in
وأحــكام القــرض) ،يجــوز لبنــك الكويــت الوطنــي فقـ ًـا لتقديــره المطلــق إنهــاء قــرض الرهــن parallel with the terms and conditions of the loan) , NBK may also in its sole
العقــاري إذا أخفقــت فــي تنفيــذ أو مراعــاة أي تعهــد أو التــزام بموجــب شــروط قــرض الرهــن discretion terminate a Mortgage Loan if you fail to perform or observe any
العقــاري أو شــروط القــرض العامــة.
covenant or undertaking under the Mortgage Loan Terms or the General Loan
;Terms
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Events of default
The occurrence of any of the events below shall constitute an Event of Default:
(A) the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) fail to pay when due any
amount payable under the Facility; or
(B) the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) breaches or repudiates
or evidences an intention to repudiate any terms of the Facility or any of
the Security Documents as determined by and at the sole and absolute
discretion of the Bank; or
(C) it is impossible for the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) to
perform or comply with any or all of its obligations under the Facility; or
(D) any requirement of any covenant under the Facility is not satisfied; or
(E) the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) acts unlawfully; or
(F) any of the representations or warranties or statements made by the
Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) is incorrect, false, incomplete
or misleading in any respect when made or deemed made; or
(G) the Security granted under any Security Document shall for any reason
cease to be in full force and effect; or
(H) Any person providing additional Security towards the Facility is (as
determined by and at the sole and absolute discretion of the Bank) in
breach of any of the terms or conditions thereof; or
(I) the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) defaults under any
agreement for the extension of credit, under any security given by the
Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) for the extension of credit
or under any guarantee issued by the Borrower and/or the Mortgagor (if
applicable) for the extension of credit, or if payment of any credit facility
granted to the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) is accelerated
by any financial institution; or
(J) the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) initiates proceedings to
obtain the benefit of any bankruptcy or other law relating to bankruptcy,
insolvency or relief of debtors, or a moratorium is declared with respect to
payment of the Borrower’s and/or the Mortgagor’s (if applicable) debts; or
(K) the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) becomes bankrupt or
insolvent or is generally unable to repay its debts as they become due or
suspends or threatens to suspend making payments with respect to any or
all of its debts or financial obligations; or
(L) the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) is unable or ceases to
carry on its business, disposes off all or substantial part of its assets or
revenues or has the conduct of its business wholly or partially curtailed, or
if there is any change in the constitution, name or style of business of the
Borrower and/or the Mortgagor (if applicable); or
(M) If the Borrower and/or the Mortgagor (if applicable) is continuously not at
his usual place of business or employment or is not contactable by the
usual means for a period of time; or
(N) in the unfortunate event of the death of the Borrower and/or Mortgagor
(if applicable) or any of them being declared of unsound mind or
incapacitated to contract; or
(O) any expropriation, attachment, execution or any analogous process affects
the Property; or

حاالت التقصير
:إن وقوع أي حالة من الحاالت أدناه ستشكل حالة تقصير
أو الراهــن (حســب الحالــة) عــن ســداد أي مبلــغ مســتحق بموجــب/)أ(تخلــف المقتــرض و
التســهيل فــي موعــد اســتحقاقه؛ أو
أو الراهــن (حســب الحالــة) أو تنصلــه أو إبــداء رغبتــه بالتنصــل/)ب(إخــال المقتــرض و
مــن أي بنــد مــن بنــود التســهيل أو أي مســتند مــن وثائــق الضمــان بحســب مــا يُ قــرره
البنــك وفــق تقديــره الخــاص و المطلــق؛ أو
ً
كليــا علــى الوفــاء بــأي مــن أو كافــة
)أو الراهــن (حســب الحالــة/)ج( تعــذر المقتــرض و
التزاماتــه بموجــب التســهيل أو التقيــد بهــا؛ أو
)د(عدم استيفاء متطلبات أي تعهد مقرر بموجب التسهيل؛ أو
أو الراهن (حسب الحالة) بالتصرف بصورة غير مشروعة؛ أو/)ه(قيام المقترض و
)و(عــدم صحــة أو زيــف أو عــدم اكتمــال أو تضليليــة أي مــن الضمانــات أو التعهــدات أو
أو الراهــن (حســب الحالــة) مــن أي ناحيــة فــي/اإلفــادات التــي تقــدم بهــا المقتــرض و
ُ الوقــت الــذي تــم أو
اعتبــر أنــه تــم فيــه تقديمهــا؛ أو
)ز(توقف سريان الضمان الناشئ عن أي مستند ضمان ألي سبب مهما كان؛ أو
ً
ً
إضافيــا للتســهيل (بحســب مــا يُ قــرره البنــك وفــق
ضمانــا
)ح(إخــال أي شــخص يُ قــدم
تقديــره الخــاص والمطلــق) بــأي مــن شــروطها أو أحكامهــا؛ أو
أو الراهــن (حســب الحالــة) فــي الدفــع بموجب أي اتفاقيــة تمويل/)ط(تقصيــر المقتــرض و
أو الراهــن (حســب الحالــة) للحصــول علــى/أو بموجــب أي ضمــان قدمــه المقتــرض و
)أو الراهــن (حســب الحالــة/أي تمويــل أو بموجــب أي كفالــة صــادرة عــن المقتــرض و
للحصــول علــى أي تمويــل أو قيــام أي مؤسســة ماليــة بتعجيــل ســداد أي تســهيالت
أو الراهــن (حســب الحالــة)؛ أو/ائتمانيــة تــم منحهــا للمقتــرض و
أو الراهــن (حســب الحالــة) بمباشــرة إجــراءات لالســتفادة مــن أي/)ي(قيــام المقتــرض و
قانــون إفــاس أو أي قانــون آخــر يتعلــق باإلفــاس أو اإلعســار أو إعانــة الدائنيــن أو
أو الراهــن (حســب الحالــة)؛/صــدور قــرار بتأجيــل الديــون المســتحقة علــى المقتــرض و
أو
أو الراهــن (حســب الحالــة) أو إعســاره أو إذا تعــذر عليــه بشــكل/)ك(إفــاس المقتــرض و
عــام ســداد ديونــه فــي موعــد اســتحقاقها أو إذا قــام بتعليــق أو هــدد بتعليــق أي
دفعــات يســددها علــى أي مــن أو كافــة ديونــه أو التزاماتــه الماليــة؛ أو
أو الراهــن (حســب الحالــة) أو توقــف عــن مزاولــة أعمالــه أو/)ل(إذا تعــذر علــى المقتــرض و
تصــرف بكامــل موجوداتــه أو إيراداتــه أو بجــزء جوهــري منهــا أو قــام بتخفيــض أعمالــه
أو الراهــن/بشــكل كلــي أو جزئــي أو إذا طــرأ أي تغييــر علــى هيكليــة المقتــرض و
(حســب الحالــة) أو اســمه أو أســلوب أعمالــه؛ أو
أو الراهــن (حســب الحالــة) فــي تغيبــه عــن مقــر أو مــكان/)م(إذا اســتمر المقتــرض و
عملــه لفتــرة مــن الزمــن أو تعــذر االتصــال بــه بالوســائل االعتياديــة لفتــرة مــن الزمــن؛
أو
أو الراهن (حسب الحالة) أو فقدانه األهلية للتعاقد؛ أو/)ن(وفاة المقترض و
)س(أي عمليــات نــزع ملكيــة أو حجــز أو تنفيــذ أو أي عمليــات أخــرى مماثلــة تؤثــر علــى
العقــار؛ أو
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لم تقرر بعد وترغب في معرفة المزيد؟

Haven’t decided yet and would like to know more?
Please contact us on 00971 4 3161700
or visit one of our branches in the UAE
or NBK International Branches for more details.

،009714 3161700 يرجى االتصال بنا على الرقم
أو زيارة أحد فروعنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
.أو فروع بنك الكويت الوطني الدولية لمزيد من التفاصيل

How can you make a complaint?
Complaint Management Unit: Ground Floor,
Latifa Tower Sheikh Zayed Road Dubai, UAE
Post Box: 9293
Phone: 00971 4 3161600
Fax:
00971 4 3888588
Email:
UAE-CustomerComplaint@nbk.com
Website: www.nbk.com/uae

كيف يمكنك تقديم شكوى؟
، برج لطيفة، الطابق األرضي:وحدة إدارة الشكاوى
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،شارع الشيخ زايد
9293 صندوق بريد
009714 3161600 :
هاتف
009714 3888588 :
الفاكس
UAE-CustomerComplaint@nbk.com : بريد إلكتروني
www.nbk.com/uae :موقع الكتروني

By Signing The Below, I Acknowledge Receiving The Documents Marked Above
Signature
Customer Name
Mobile Number
Email Address
Date
For Official Use
Staff Name & ID
Staff Initial
Date
 أقر باستالم الوثائق المشار إليها أعاله،بالتوقيع أدناه
التوقيع
اسم العميل
رقم الجوال
البريد اإللكتروني
التاريخ
لالستخدام الرسمي
اسم ورقم الموظف
توقيع الحروف األولى
التاريخ

National Bank of Kuwait S.A.K.P. - Dubai branch
Unit 01 (Ground & Mezz)
Latifa Tower, Sheikh Zayed Road
Licensed by the Central Bank of the UAE

 فرع دبي- ع.ك.م.بنك الكويت الوطني ش
 الدور األرضي و الميزانين- 1 معرض رقم
 شارع الشيخ زايد- برج لطيفة
مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

