ملحق العقد
يعترب هذا امللحق جزءا ال يتجز�أ من عقد القر�ض )املق�سط /اال�ستهالكي( املربم فـي
الطرف الأول:

/

بني كل من:

/

بنك الكويت الوطني )�ش.م.ك.ع(.

الطرف الثاين:

ح�ساب رقم:

وي�شار – فيما يلي – �إىل عقد القر�ض املذكور بكلمة «العقد» وت�سري �أحكامه على القر�ض املقدم مبوجبه من الطرف الأول �إىل الطرف الثاين وكذلك ال�شروط والأحكام التالية:
�أوال:

يلتزم الطرف الثاين بتحويل راتبه ال�شهري و�/أو دخله الثابت املبني بطلب القر�ض حل�سابه املنوه عنه �أنفا لدى الطرف الأول ،وب�أن ي�ستمر هذا التحويل حتى متام الوفاء
بكامل مبلغ القر�ض وفوائده و�سائر ملحقاته ،كما يلتزم الطرف الثاين – �أي�ضا – بتحويل م�ستحقات نهاية خدمته حل�سابه امل�شار �إليه ،ويكون للطرف الأول – عند ورود
هذه املبالغ �أو امل�ستحقات – �أن يخ�صمها من الر�صيد املدين املتبقي من مبلغ القر�ض ولو مل حتل �آجال �أق�ساطه ،ودون احلاجة لإخطار �أو تنبيه.

ثانيا:

يلتزم الطرف الثاين ب�سداد قيمة الق�سط فـي تاريخ ا�ستحقاقه كل �شهر ،وذلك دون حاجة لتنبيه �أو �إنذار �أو �أي �أجراء قانوين �آخر ،وفـي حالة ورود �أية مبالغ �أو رواتب
�شهرية جممعة لعدة �شهور �أو رواتب �إجازات �إىل احل�ساب يحق للبنك �أن يخ�صم منها مقدما �إجمايل الأق�ساط املقابلة لهذه املبالغ �أو الرواتب ولو مل يحل ميعاد اال�ستحقاق
الأ�صلي ل�سداد تلك الأق�ساط ,وفـي حالة ت�أخر الطرف الثاين فـي �سداد �أي ق�سط من �أق�ساط ال�سداد فـي موعد ا�ستحقاقه �أو عدم كفاية الر�صيد القائم باحل�ساب
ل�سداد كامل قيمة الق�سط امل�ستحق يحت�سب الطرف الأول غرامة بواقع � %125,0شهرياً من قيمة الق�سط امل�ستحق �أو بواقع  5/-د.ك �أيهما �أعلى ،وذلك دون الإخالل مبا
ورد بالبند الثامن من هذا امللحق.

ثالثا:

تعزيزا ملديونة الطرف الثاين املرتتبة على العقد ،حرر الطرف الثاين �سندا لأمر بقيمة القر�ض� /سندات لأمر بقيمة �أق�ساط القر�ض ل�صالح الطرف الأول ،وال يعترب
هذا ال�سند /هذه ال�سندات ا�ستبداال لقيمة القر�ض امل�ستحقة على الطرف الثاين مبوجب العقد �أو �سداد �أو جتديدا للقر�ض.

رابعا:

يلتزم الطرف الثاين مبوجب هذا العقد بتقدمي كافة امل�ستندات – مبا فـي ذلك الفواتري و�/أو العقود – امل�ؤيدة ال�ستخدامه القر�ض فـي الغر�ض املمنوح من �أجله،
وذلك خالل �سنة من تاريخ توقيعه على الن�سخة النهائية لعقد القر�ض.ويفو�ض الطرف الثاين – مبوجب هذا – الطرف الأول تفوي�ضاً نهائياً ال يقبل الإلغاء �أو الرجوع
فـي التحقق من ا�ستخدام الطرف الثاين للقر�ض فـي الغر�ض املمنوح من �أجله ،وفـي �سبيل ذلك يكون للطرف الأول -مبا فـي ذلك ودون ح�صر -اال�ستعالم من �أية جهات
عن �صحة وحمتويات امل�ستندات التى يقدمها الطرف الثانى وامل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة ،وتقدمي اال�ستف�سارات عنها �إىل تلك اجلهات �أو غريها وبالو�سائل التى يراها
الطرف الأول منا�سبة .وفـي حال �إخالل الطرف الثاين بهذا االلتزام يحق للطرف الأول اتخاذ ما يراه منا�سباً من �إجراءات ،وذلك دون الإخالل ب�أي من ال�صالحيات
املقررة له مبوجب القانون وهذا العقد.

خام�سا:

يقر الطرف الثاين – ومبوجب هذا – بانه يتمتع ب�صحة جيدة ،ومل ي�سبق خ�ضوعه للرعاية الطبية ب�أي م�ست�شفى �أو �إ�صابته ب�أية �أمرا�ض حالت بينه وبني ممار�سة عمله
ملدة ع�شرة �أيام مت�صلة ،وذلك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تاريخ هذا العقد.

�ساد�سا :

يقر الطرف الثاين ب�أن جميع الأر�صدة الدائنة �أيا كان نوعها والأوراق املالية والتجارية وجميع الأموال الأخرى املودعة �أو املقيدة با�سمة حاليا �أو م�ستقبال لدى الطرف
الأول �أو �أي من فروعه �أو �شركاته التابعة داخل الكويت �أو خارجها ت�ضمن وت�ؤمن التزامات الطرف الثاين النا�شئة عن العقد قبل الطرف الأول ،ويحق للطرف الأول �إجراء
املقا�صة بني هذه الأر�صدة والأموال وبني التزامات الطرف الثاين النا�شئة عن العقد.

�سابعا:

يقر الطرف الثاين ب�صحة قيود ودفاتر الطرف الأول وح�ساباته و�أنها تعترب دليال قاطعا على ما ي�ستحق عليه من التزامات نا�شئة عن العقد ،وال يجوز له االعرتا�ض على
�صحتها ب�أي وجه من الوجوه ،و�أنه يتنازل عن التم�سك بطلب تدقيق دفاتر وح�سابات وقيود الطرف الأول املتعلقة بهذه االلتزامات من قبل املحكمة ،وذلك ما مل يثبت
الطرف الثاين عك�س ذلك.

ثامنا :

يحل فورا �أداء كامل ر�صيد القر�ض �أو املتبقي منه دون حاجة �إىل تنبيه �أو �إنذار �أو �إجراء قانوين �آخر فـي �أي من احلاالت الأتية:
1 .1عدم �سداد الطرف الثاين لأي ق�سط من �أق�ساط القر�ض املبينة بالعقد كله �أو بع�ضه فـي موعد ا�ستحقاقه� ،أو فـي حالة عدم وجود ر�صيد دائن فـي ح�ساب الطرف
الثاين يغطي قيمة �أي مبلغ ي�ستحق عليه.
2 .2انته���اء خدم���ة الط���رف الثاين ل���دى جهة عمله املبينة بالعقد لأي �سبب من الأ�سباب �أو تغيري جهة عمله �أو وقف حتوي���ل راتبه /دخله على ح�سابه لدى الطرف الأول
لأي �سبب من الأ�سباب.
3 .3قيام الطرف الثاين با�ستبدال جزء من معا�شه �أو جلوئه للتقاعد املبكر دون ح�صوله على موافقة الطرف الأول الكتابية امل�سبقة.
�4 .4ص���دور حك���م ق�ضائ���ي �ضد الطرف الثاين �أو توقيع حجز حتفظي �أو تنفيذي �أو اتخاذ �إجراءات ق�ضائية �أخرى �ضده �أو مغادرته دولة الكويت نهائيا �أو توفر معلومات
عن اعتزامه مغادرتها �أو غري ذلك مما ي�ؤثر على �ضمانات القر�ض.
5 .5عدم �صحة املعلومات والبيانات والإقرارات املقدمة من الطرف الثاين للح�صول على هذا القر�ض او املبينة فـي عقد القر�ض �أو فـي ملحقة �أو ا�ستخدامه مبلغ القر�ض
فـي غري الغر�ض املحدد له.
�6 .6أي �سبب �آخر ين�ص عليه القانون حللول الدين امل�ؤجل.
7 .7وعلى وجه العموم �إذا �أخل الطرف الثاين �أو ت�أخر فـي تنفيذ �أي من االلتزامات املفرو�ضة عليه مبوجب القانون �أو مبوجب هذا العقد.
وفـي �أي من حاالت الإخالل ال�سابقة ،ت�سري على كامل ر�صيد القر�ض املدين وحتى الوفاء التام فوائد ت�أخرييه على �أ�سا�س احلد الأق�صى ل�سعر الفائدة املقررة
� %أو باحلد الأق�صى الذي يقرره بنك الكويت املركزي م�ستقبال �أيهما �أعلى ،وت�سري هذه الفوائد �أي�ضا
من بنك الكويت املركزي والبالغ فـي تاريخه
بذات ال�سعر بعد قفل احل�ساب.

تا�سعا:

يلتزم الطرف االثني ب�سداد كافة امل�صاريف والر�سوم التي تقرها النظم املعمول بها لدى الطرف الأول ولوائحه فـي حاالت ال�سداد اجلزئي �أو الكامل للقر�ض وكذلك فـي
حالة ما �إذا وافق الطرف الأول على �إعادة جدولة الر�صيد املتبقي من القر�ض.

عا�شرا:

يقر الطرف الثاين ب�أنه يوافق على ح�صول الطرف الأول على البيانات املدونة ببطاقته املدنية – فـي �أي وقت – من الهيئة العامة للمعلومات املدنية ودون �أدنى
م�سئولية على البنك �أو الهيئة ،كما يقر ب�أنه يوافق وي�صرح لكل من البنك ول�شركة �شبكة املعلومات االئتمانية )�ش.م.ك.م( بتبادل املعلومات عنه فيما يتعلق بالقرو�ض
اال�ستهالكية والت�سهيالت االئتمانية املرتبطة بعمليات البيع بالتق�سيط وذلك فيما بني البنوك و�شركات اال�ستثمار اخلا�ضعة لرقابة البنك املركزي وكافة ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التجارية التي تقوم مبنح ت�سهيالت ائتمانية عن طريق البيع املق�سط لل�سلع واخلدمات وامل�شاركة فـي نظام جتميع البيانات واملعلومات املقرر مبوجب القانون
رقم  2ل�سنة  2001وذلك دون �أدنى م�سئولية على الطرف الأول �أو �شركة �شبكة املعلومات االئتمانية.

حادي ع�شر :يقر الطرف الثاين مبوافقته على قيام البنك -من خالل موظفيه وممثليه وم�سئوليه -بالتق�صي مبحل �إقامته و�/أو حمل عمله عن �صحة املعلومات والبيانات امل�سجلة
عنه لدى البنك ومتابعة حتديثها ،كما ي�صرح الطرف الثاين للبنك بالإف�صاح عن البيانات واملعلومات املتعلقة مبديونية الطرف الثاين لدى البنك وذلك لأي طرف �آخر
مبا فـي ذلك �أي من موظفي وم�سئويل جهة عمل الطرف الثاين� ،سواء امل�سجلة لدى البنك وقت االقرتا�ض �أو التي التحق بالعمل لديها بعد ذلك ،ويربئ الطرف الثاين
–� مبوجب هذا  -البنك وموظفيه وم�سئوليه وممثليه من امل�سئولية عن الأ�ضرار التي قد يتكبدها الطرف الثاين ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر نتيجة الإف�صاح عن تلك
املعلومات والبيانات.
ثاين ع�شر:

يقر الطرف الثاين مبوافقته املطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي فـي �ش�أن �إقفال كافة ح�سابات ال�شيكات اخلا�صة به ،و�إدراج �أ�سمه فـي قائمة
العمالء الذين �أقفلت ح�ساباتهم ب�سبب ارجتاع �شيكات م�سحوبة منه �أو ممن فو�ضه فـي ذلك لعدم وجود ر�صيد مقابلها ،وذلك �إذا ارجتعت له خالل �سنة �شيكات لعدم
وجود ر�صيد بحد �أق�صى ثالثة �شيكات ،كما يقر مبوافقته امل�سبقة على �أية �إجراءات قد يتخذها الطرف الأول فـي هذا اخل�صو�ص وعلى �أنه يجوز للطرف الأول وفقا
لتقديره املطلق �أن يفتح ح�سابا �آخر بدون �شيكات للطرف الثاين القابل لذلك بديال عن احل�ساب الذي مت قفله و�أن يقيد على احل�ساب اجلديد القر�ض ال�سابق منحه
على احل�ساب املقفل.

ثالث ع�شر :يقر الطرف الثاين بان كافة املوجودات واملنقوالت املوجودة مبحل �إقامته �أو بالعنوان امل�شار �إليه بالعقد عائدة له ومملوكة له �شخ�صيا و�أن �أي دفع بخالف ذلك
يقع باطال وال يعتد به.
رابع ع�شر:

يقر الطرف الثاين بانه اتخذ من عنوانه املبني بالعقد موطنا خمتارا له فـي جميع ما يتعلق بهذا العقد وفيما قد ين�ش�أ عنه من منازعات �أو دعاوي ق�ضائية �أمام جميع
درجات التقا�ضي وكذلك بالن�سبة لإجراءات التنفيذ اجلربية ،وتعترب جميع املرا�سالت وك�شوف احل�ساب واالعالنات القانونية والق�ضائية التي توجه �إليه من الطرف الأول
على هذا العنوان �أو بالفاك�س �أو بالربيد امل�سجل �أو املمتاز �صحيحة ومنتجة لكافة �آثارها القانونية ،كما يعترب املوطن املختار للعميل هو املكان املعني قانونا لإعالنه فيه
ر�سميا و�إر�سال كافة املرا�سالت �إليه فـي كل ما يتعلق بالعقد وتنفيذه ،وال يكون �أي تغيري لهذا املوطن �أو رقم �صندوق الربيد �أو رقم الفاك�س منتجا لأي �أثر �إال من تاريخ
ت�سلم الطرف الأول �إخطارا بهذا التغيري مبوجب كتاب م�سجل.

خام�س ع�شر :يخ�ضع ملحق العقد لأحكام القانون الكويتي والخت�صا�ص املحاكم الكويتية ،ويوافق الطرفان املتعاقدان على االخت�صا�ص املحلي ملحاكم عا�صمة الكويت بنظر �أي نزاع
قد ين�ش�أ عنه.
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