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البند الثامن - شروط وأحكام أخرى:

أ-  جميع احلسابات - من أي نوع كانت - املفتوحة حالياًـ باسم العميل أو التي تفتح باسمه مستقبالًـ لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها 
تعتبر ضامنة بعضها البعض بصرف النظر عن تسمياتها وللبنك احلق في دمج أو توحيد هذه احلسابات كلها أو بعضها وله أن يخصم الرصيد الدائن 
في أي منها سداداًـ للرصيد املدين في غيرها أو جتميد الرصيد الدائن في أي منها حتى يقوم العميل بالوفاء بكافة التزاماته قبل البنك . ويفوض 
العميل البنك في إجراء املقاصة وخصم الرصيد الدائن وعمل القيود والتسويات والتحويالت في أي حسابات مفتوحة أو تفتح باسم العميل لدى أي 

من فروع البنك داخل الكويت أو خارجها.
ب-  جميع األموال واألوراق املالية والتجارية واملعادن الثمينة ومكافأة نهاية اخلدمة واحلقوق األخرى من أي نوع واملقيدة أو املودعة حالياًـ أو التي تقيد أو 
تودع مستقبالًـ باسم العميل لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها تعتبر مرهونة رهناًـ حيازياًـ لصالح البنك ضماناًـ وتأميناًـ لكافة 
التزامات العميل قبل البنك ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك ويكون للبنك احلق في احلصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة من األموال 

املشار اليها بطريق املقاصة باألولوية على أي دائن دون تنبيه أو إخطار أو أي إجراء قانوني.
ج-  اسثناء من حكم الفقرتني (أ) و (ب) من هذا البند, ال يجوز للبنك استخدام مكافأة نهاية اخلدمة أو أي مبلغ بحسابات العميل املتقاعد الذي لم يحل 

أجل استحقاق دينه أو احلجز عليها لصالح البنك إال بعد استيفاء موافقة العميل اخلطية على ذلك. 
د-  يقر الطرف الثاني مبوافقته املطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات اخلاصة به, وإدراج 
اسمه في قائمة العمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارجتاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها, وذلك إذا 
ارجتعت له خالل سنة شيكات لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثالثة شيكات, كما يقر مبوافقته املسبقة على أية إجراءات قد يتخذها الطرف األول في 
هذا اخلصوص وعلى أنه يجوز للطرف األول وفقا لتقديره املطلق أن يفتح حسابا آخر بدون شيكات للطرف الثاني القابل لذلك بديال عن احلساب 

الذي مت قفله وأن يقيد على احلساب اجلديد القرض السابق منحه على احلساب املقفل.

البند التاسع - تسامح البنك:

يقر العميل بأن أي تسامح من جانب البنك بالنسبة ملواعيد السداد املبينة بهذا العقــد, وأيــاًـ من حقوقه األخرى , ال يؤثر علـــى نفاذ كافة شروط وأحكام 
هذا العقد - كاملة - في حقه , وال يعتبر تسامح البنك هذا تنازالًـ منه عن أي من حقوقــــه أو انتقاصاًـ منها.

البند العاشر - املوطن املختار:

يقر العميل بأن جميع املراسالت وكشوف احلساب واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على عناوينه املبينة بهذا العقد , أو في آخر 
عنوان أخطر به العميل البنك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد االلكتروني تكون صحيحة ونافذة في حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية , وال يكون 

أي تغيير لعنوان العميل منتجاًـ ألي أثر إال من تاريخ تسلم البنك اإلخطار بتغيير هذا العنوان.

البند احلادي عشر - مدة العقد:

يسري مفعول هذا العقد ونفاذه بكافة أحكامه من تاريخ التوقيع عليه من قبل العميل والبنك , وحتى متام وفاء العميل بكافة التزاماته املترتبة عليه مبقتضى 
هذا العقد.

البند الثاني عشر - التحكيم:

إذا نشب خالف بني الطرفني حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا العقد يحال النزاع إلى التحكيم القضائي ويخضع للقانون الكويتي وينعقد بدولة الكويت.

البند الثالث عشر - إجراءات حتديد األطراف ذات الصلة:

يقر العميل أنه) يوجد / ال يوجد) لديه أي أطراف ذات صلة بأعضاء مجلس وإدارة البنك التجاري الكويتي وقت املوافقة على طلب القرض , في حال 
يوجد أطراف ذات صلة  يراعى تدوين األسماء (...............................).

(الطرف الثاني العميل) (الطرف األول) عن البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) 

االسم: ...................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

الصفة: .................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

التوقيع: .................................................        

عقد قــرض مصرفي
حرر هذا العقد في:    /      /                 بني كل من:

أوالًـ: البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
العنوان:  شارع مبارك الكبير - ص ب 2861 الصفاة - 13029 الكويت

(طرف أول - مقرض) , ويشار إليه فيما يلي بكلمة "البنك" 
ثانياًـ: السيد ....................................................................................(طرف ثان - مقترض), ويشار إليه فيما يلي بكلمة "العميل"
العنوان:..........................................................................................................................................................
املهنة: .......................................................................  محــل العـمل: ....................................................................
عنوان العمل: ................................................................ هـاتف العمل: .................................................................... 
عنوان بريده االلكتروني ......................................................................................................................................... 

وبعد أن أقر الطرفان بأنهما يتمتعان باألهلية التامة لالتفاق والتعاقد, اتفقا على ما يلي:

البند األول - بيان القرض املصرفي وتعريفه وحدوده:

يقدم البنك للعميل - مبوجب هذا العقد - قرضاًـ مصرفياًـ واملبني بعالمة ( * ) قرين نوعه فيما يلي:
القرض االستهالكي متوسط األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.  
القرض االسكاني طويل األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمسة عشر سنة.  

القرض التجاري قصير األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته ال تتجاوز سنة واحدة ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  
القرض التجاري طويل األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته من سنة واحدة إلى خمس سنوات ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  

مببلغ وقــدره ............................................................. دينــار كويتي
على حسابه لدى البنك رقـم ( ............................................................. )  فرع ............................................................. 

البند الثاني - الغرض من القرض:

يلتزم العميل باستخدام مبلغ القرض - محل هذا العقد – في الغرض احملدد له وهو شراء/ متويـــل ................, ويتـــعهد العميــل - في حالة القرض 
االسكاني فقط - بتقدمي املستندات التي تؤيد استخدامه ملبلغ القرض في الغرض املشار إليه, وذلك خالل مدة أقصاها ........... من تاريخ منحه القرض.

البند الثالث - الفوائد والعموالت:
أ-  تسري على القرض االستهالكي فائدة اتفاقية سنوية ثابتة, حتتسب بواقع .......% ( ............) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني الوفاء الكامل , وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة 

على استخدام العميل للقرض , وتقدر قيمة الفوائد مببلغ مقداره  ...../.......... د.ك.

ب-  تسري على القرض االسكاني  فائدة اتفاقية سنوية ثابتة , حتتسب بواقع (............ %) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت 
املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وبحد أقصى ملدة خمس سنوات, ومع ذلك يجوز للبنك في نهايتها واعتباراًـ من القسط  (61) والقسط (121)    
تعديل سعر الفائدة وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل بنك الكويت املركزي في ذلك التاريخ شريطة أن ال يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (اثنان 
اليومي  الرصيد  الفائدة على  التغيير, وحتتسب هذه  قبل  القرض  املطبق مبقتضى عقد  االتفاقية  الفائدة  النقص عن سعر  أو  بالزيادة  املائة)  في 
للمديونية الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد وحتى يتم اإلنتهاء من سداد كامل قيمة القرض وفوائده, وترتيباًـ على 
ذلك, فإنه في حالة عدم ممارسة البنك لصالحياته بتعديل سعر الفائدة االتفاقية على النحو املتقدم خالل سريان العقد وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل 
بنك الكويت املركزي , فإن قيمة الفوائد احملتسبة على القرض سوف تبلغ مبلغ وقدره ......... د.ك, ويعد إشعار القيد بالسعر اجلديد – في حالة 

التعديل – على حساب العميل ملزماًـ له ومبثابة إخطار له بهذا السعر.

ج - تسري على القرض التجاري قصير األجل فائدة إتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع (2.5%) (إثنان ونصف في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من 
قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية 

الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

د - تسري على القرض التجاري طويل األجل فائدة اتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع 4% (أربعة في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة على 

استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

هـ - تستحق الفائدة كل (شهر / ثالثة أشهر / ستة أشهر / سنة / تاريخ استحقاق القسط / تاريخ استحقاق كامل الدين), طبقاًـ لألنظمة املصرفية املتبعة 
لدى البنك, وتسدد قيمتها في تاريخ استحقاقها, ويتعهد العميل باالحتفاظ مببالغ كافية في حسابه املشار إليه لتغطية سداد الفوائد املذكورة.

و-  يقر العميل بأنه - في تاريخ منح القرض – على علم تام مبقدار وقيمة سعر الفائدة املعلن من قبل بنك الكويت املركزي ووافق عليه.

ز-  يحق للبنك أن يحتسب فوائد التأخير على أية مبالغ مستحقة, يتأخر العميل في سدادها عن موعد استحقاقها املتفق عليه, حتتسب على أساس احلد 
األقصى لسعر الفائدة االتفاقية املقرر من قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ التأخيرأو احلد األقصى املقرر لها خالل فترة سريان هذا العقد أيهما 
أعلى, وحتتسب فوائد التأخير بذات الطريقة ومدة احتساب الفائدة االتفاقية املنصوص عليها في هذا العقد, ويستمر البنك في احتساب الفوائد 

على األرصدة املدينة بعد قفل احلساب بذات السعر والطريقة واملدة املتفق عليها في هذا العقد وحتى السداد التام.
ح - يلتزم العميل بسداد عمولة تأخيرعن كل قسط يتأخر في سداده عن موعد استحقاقه, وتتحدد قيمة هذه العمولة وفقاًـ لقائمة الرسوم والعموالت       

املعتمدة لدى البنك في نهاية الشهر الذي استحق فيه ذلك القسط.
خ-  يقر العميل بأحقية البنك في رفع سعر الفائدة على القرض التجاري اعتباراًـ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وطوال فترة سريانه, وذلك في حال أي 

ارتفاع يطرأ على أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت املركزي.

البند الرابع - السداد:

أ-  يلتزم العميل بسداد رصيد مديونيته والفوائد والعموالت واملصروفات املستحقة عليه - مبوجب هذا العقد - ومبوجب قائمة العموالت واملصروفات 
املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي , وذلك عند استحقاقها طبقا ألحكام هذا العقد.

ب-  يلتزم العميل بسداد القرض املقدم له مبوجب هذا العقد على النحو املبني بعالمة ( * ) فيما يلي: 
     دفعة واحدة بتاريخ ...../...../..... مضافاًـ إليه قيمة الفوائد والعموالت والتأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب أحكام هذا العقد.   
     على أقساط.......... متساوية ومتتالية بعدد ........... قسطاًـ, قيمة كل قسط مبلغ وقـدره ............. د.ك (........................... دينار كويتي) 
بنسبة (.......... من صافي الراتب الشهري وبحيث يشمل كل قسط الفوائد والعموالت وقسط التأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب 
أحكام هذا العقد, ويستحق القسط األول بتاريخ ...../...../.... , ويتوالى استحقاق األقساط الالحقة في ذات اليوم من كل شهر وحتى متام السداد 

فـي ....../.../..... وذلك مع عدم اإلخالل بسداد الفوائد والعموالت في تاريخ استحقاقها وفقاًـ ملا تضمنه هذا العقد.

ج-  يفوض العميل - مبوجب هذا - البنك في أن يقوم بخصم املديونية املستحقة على العميل مباشرة من حسابه املبني في هذا العقد , أو من أية أرصدة 
دائنة متوفرة في أية حسابات أخرى له لدى البنك, ويسري ذلك حتى متام السداد.

هـ-  من املتفق عليه بني الطرفني أن قيمة القسط احملدد لسداد القرض املقسط املبني بالبند الثالث (فقرة - ب) من هذا العقد قد مت احتسابها على 
افتراض عدم تغيير سعر اخلصم طيلة مدة أقساط القرض املذكور, ومن املتفق عليه أيضاًـ أنه سيتم تعديل قيمة القسط بالزيادة أو النقصان وفقاًـ ملا 

قد يجريه البنك من تعديالت على سعر الفائدة وفقاًـ ملا هو مبني بذات البند.

البند اخلامس - التأمني على احلياة:

في حال رغبة العميل في التأمني على حياته لدى إحدى شركات التأمني املتخصصة لصالح البنك مبوجب طلب القرض املقدم للبنك, وذلك طوال مدة 
سريان هذا العقد, ويفوض العميل البنك في خصم مبلغ اجمالي وقدره............... د.ك .........................................) دينار كويتي) من حسابه 
املشار إليه على أقساط شهرية وفقاًـ للمبني في الفقرة (ب) من البند الرابع, وذلك لتغطية رسوم بوليصة التأمني على احلياة  ويقر العميل بأنه يتمتع حالياًـ 
بصحة جيدة. وفي حالة السداد املبكر لكامل القيمة قبل تاريخ استحقاق القرض, ال يحق للعميل إسترداد أي مبلغ من قيمة التأمني أو األقساط املسددة.

البند السادس - اإلقرارات والتعهدات:

.........د.ك  وقدره  مببلغ  (مدين/دائن)   ....../  ....  /.. في  هو  كما  البنك  لدى   (................) رقم  حسابه  رصيد  بأن  العميل  يقر  أ-  
........................ دينار كويتي) بخالف الفوائد املستحقة على الرصيد املدين املذكور اعتباراًـ من..../..../.....

ب - يقر العميل بأنه إذا لم يسلم البنك اعتراضاًـ كتابياًـ منه على كشف احلساب خالل خمسة عشر يوماًـ من تاريخ توفيره باملوقع االلكتروني للبنك , اعتبر 
ذلك إقراراًـ منه بصحة البيانات الواردة بهذا الكشف وأنه قد قام بتدقيق كافة قيوده ومحتوى الكشف ووافق عليه بشكل نهائي, موافقة نهائية منه على 

كافة قيوده ومحتوياته وذلك ما لم يثبت العميل ما يخالف ذلك.
ج - يقـــر العميل بأن مجموع التزاماته جلميع اجلهات مبا فيها البنك التجاري الكويتي ال تتجاوز احلد األقصى احملدد من بنك الكويت املركزي وهو مبلغ 
70000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي ) للقروض االسكانية ومبلغ 25000 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف دينار كويتي ) للقروض االستهالكية, 
وأن مجموع التزاماته الشهرية - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك- ال تتعدى 40%  (أربعون في املائة) من صافي راتبه الشهري ودخله الشامل بعد 
خصم االستقطاعات, وأن مجموع التزاماته الشهرية - إذا ما كان متقاعداًـ - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك, ال تتجاوز 30%  (ثالثون في املائة) 
من صافي راتبه التقاعدى ودخله الشامل بعد خصم االستقطاعات, ويفوض العميل البنك في االستفسار والتحري لدى كافة اجلهات عن صحة 

وسالمة البيانات املقدمة منه.
د - يلتزم العميل بتحويل راتبه الشهري املبني بطلب القرض حلسابه لدى البنك املبني بهذا العقد, وبأن يستمر التحويل حتى متام الوفاء بكامل مبلغ القرض 
وفوائده وسائر ملحقاته. كما يلتزم العميل أيضاًـ بتحويل مستحقات نهاية خدمته حلسابه املشار إليه , ويكون للبنك عند ورود هذه املبالغ أو املستحقات 
أن يخصمها من الرصيد املدين املتبقي من مبلغ القرض ولو لم حتل آجال أقساطه, ودون احلاجة إلخطار أو تنبيه, وذلك مع مراعاة االستثناء اخلاص 

بالعمالء املتقاعدين املبني حكمه بالفقرة (ج) من البند الثامن بهذا العقد.
هـ - يقر العميل بأنه على دراية تامة بأن راتبه / معاشه الشهري الذي يتقاضاه وقت إبرام هذا العقد - وما يطرأ عليه من زيادة من وقت إلى آخر - هو 
املصدر الرئيسي والضمان املقدم منه لسداد كافة التزاماته الناشئة عن القرض املقدم له مبوجب هذا العقد, ومن ثم فإنه من املتفق عليه صراحة بني 

الطرفني أن أي تغير ميس استمرارية و اكتمال هذا املصدر إمنا يشكل إخالالًـ جوهرياًـ مباشراًـ من جانب العميل بكافة ما يترتب على هذا اإلخالل من 
آثار.

و - يتعهد العميل بتوقيع جميع التحويالت, وحواالت احلقوق, والرهونات والوكاالت, وأية مستندات أخرى يطلبها البنك وبتنفيذها وذلك تثبيتاًـ وضماناًـ 
حلقوق البنك املترتبة مبوجب هذا العقد, ويفوض العميل البنك في التوقيع نيابة عنه في كل ما يلزم المتام ذلك.

ز - ال يحق للعميل أن يتنازل أو يحيل للغير حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد بدون احلصول على موافقة كتابية مسبقة مــن البنك بذلك, كما 
يقر العميل بأحقية البنك في حتويل حقوقه الناشئة عن هذا العقد أو جزء منها إلى الغير في أي وقت يشاء ودون احلاجة إلى موافقة العميل.

ح-  يقر العميل بأنه يجوز للبنك أن يقوم منفرداًـ بتعديل تاريخ استحقاق أي قسط سواء بالتقدمي أو بالتأخير شريطة أال يتجاوز هذا التعديل الشهر امليالدي 
الذي يقع فيه ذلك القسط , ويتعهد العميل بأن يوفر بحسابه رصيداًـ دائناًـ كافياًـ لسداد القسط في موعده املعدل.

خ- يوافق العميل على قيام البنك بحجز قيمة القسط بحسابه في حال ورود الراتب إلى احلساب قبل تاريخ استحقاقه خالل الشهر الذي يقع فيه هذا 
القسط , على أن يقوم البنك بخصم هذا القسط في تاريخ استحقاقه.

ط- يلتزم العميل بتزويد البنك بكافة املعلومات حال حصول أية تغييرات علي بياناته املبينة بهذا العقد أو حال طلب البنك لذلك في أي وقت.
ي- يلتزم الطرف الثاني مبوجب هذا العقد بتقدمي كافة املستندات - مبا في ذلك الفواتير و/أو العقود- املؤيدة الستخدامه القرض االسكاني (فقط) في 
الغرض املمنوح من أجله, وذلك خالل املدة احملددة من تاريخ توقيعه على النسخة النهائية لعقد القرض , ويفوض الطرف الثاني- مبوجب هذا- الطرف 
األول تفويضا نهائيا ال يقبل اإللغاء أو الرجوع في التحقق من استخدام الطرف الثاني للقرض في الغرض املمنوح من أجله. وفي سبيل ذلك يكون 
للطرف األول- مبا في ذلك ودون حصر- االستعالم من أية جهات عن صحة ومحتويات املستندات التي يقدمها الطرف الثاني واملشار إليها بالفقرة 
السابقة, وتقدمي االستفسارات عنها إلى تلك اجلهات أو غيرها وبالوسائل التي يراها الطرف األول مناسبة. وفي حال إخالل الطرف الثاني بهذا 

االلتزام يحق للطرف األول اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات , وذلك دون اإلخالل بأي من الصالحيات املقررة له مبوجب القانون وهذا العقد.

البند السابع - اإلخالل:
1– حاالت اإلخالل: 

يحل فوراًـ أداء كامل الرصيد املدين الناشيء عن القرض املقدم مبوجب هذا العقد, دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر, وذلك في حالة 
حتقق أي من احلاالت اآلتية:

أ- تأخر أو امتناع العميل عن سداد أي قسط - أو جزء منه - من أقساط القرض املبينة في هذا العقد في موعد استحقاقه أو عدم سداد الفائدة في 
تاريخ استحقاقها أو عدم وجود رصيد دائن كاف في حساب العميل لدى البنك يغطي قيمة أي مبلغ يستحق عليه.

ب- انتهاء خدمة العميل لدى جهة عمله املبينة بالعقد ألي سبب من االسباب أو تغيير جهة عمله أو وقف حتويل راتبه / دخله على حسابه لدى البنك ألي 
سبب من االسباب.

ج- قيام العميل باستبدال جزء من معاشه أو جلوئه للتقاعد املبكر دون حصوله على موافقة البنك الكتابية املسبقة.

د- صدور حكم قضائي ضد العميل أو توقيع حجزحتفظي أو تنفيذي أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى ضده أو مغادرته دولة الكويت نهائيا أو توفر 
معلومات عن اعتزامه مغادرتها أو غير ذلك مما يؤثر على ضمانات القرض.

ذ- عدم صحة املعلومات والبيانات واالقرارات املقدمة من العميل للحصول على هذا القرض أو في ملحقه أو استخدامه مبلغ القرض في غير الغرض 
احملدد له.

هـ- إذا وردت مكافأة نهاية اخلدمة إلى حساب العميل (غير الكويتي) لدى البنك نتيجة استحقاقها لدى جهة العمل أو ألي سبب آخر.

ح - إذا رأى البنك أن هناك من األسباب ما قد يؤدي إلى عدم متكن العميل و/أو أي من كفالئه من الوفاء بالتزاماته جتاه البنك.

ط - أي سبب آخر ينص عليه القانون حللول الدين املؤجل.

2– جزاء اإلخالل:

في حالة حتقق أي من حاالت اإلخالل السابقة, فإنه :
أ -  تسري على كامل رصيد القرض املدين وحتى الوفاء التام فوائد تأخيرية على أساس احلد األقصى لسعر الفائدة املقررة من بنك الكويت املركزي 
والبالغ في تاريخه ................% أو باحلد األقصى الذي يقرره بنك الكويت املركزي مستقبال أيهما أعلى, وتسري هذه الفوائد أيضا بذات السعر 

بعد إغالق احلساب.

ب - يعد أيضاًـ إخالل بشروط وأحكام كافة العقود األخرى املبرمة بني البنك والعميل, سواء كانت املستحقة اآلجال أو لم يحل أجلها, ومن ثم يترتب على 
هذا اإلخالل التبادلي بأي منها حلول أجل كافة دائنيات البنك في ذمة العميل مبقتضى هذا العقد وتلك العقود األخرى سواء كانت قروض استهالكية 

أو إسكانية أو قروض مساندة وسقوط كافة آجالها, وذلك دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر. 
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البند الثامن - شروط وأحكام أخرى:

أ-  جميع احلسابات - من أي نوع كانت - املفتوحة حالياًـ باسم العميل أو التي تفتح باسمه مستقبالًـ لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها 
تعتبر ضامنة بعضها البعض بصرف النظر عن تسمياتها وللبنك احلق في دمج أو توحيد هذه احلسابات كلها أو بعضها وله أن يخصم الرصيد الدائن 
في أي منها سداداًـ للرصيد املدين في غيرها أو جتميد الرصيد الدائن في أي منها حتى يقوم العميل بالوفاء بكافة التزاماته قبل البنك . ويفوض 
العميل البنك في إجراء املقاصة وخصم الرصيد الدائن وعمل القيود والتسويات والتحويالت في أي حسابات مفتوحة أو تفتح باسم العميل لدى أي 

من فروع البنك داخل الكويت أو خارجها.
ب-  جميع األموال واألوراق املالية والتجارية واملعادن الثمينة ومكافأة نهاية اخلدمة واحلقوق األخرى من أي نوع واملقيدة أو املودعة حالياًـ أو التي تقيد أو 
تودع مستقبالًـ باسم العميل لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها تعتبر مرهونة رهناًـ حيازياًـ لصالح البنك ضماناًـ وتأميناًـ لكافة 
التزامات العميل قبل البنك ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك ويكون للبنك احلق في احلصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة من األموال 

املشار اليها بطريق املقاصة باألولوية على أي دائن دون تنبيه أو إخطار أو أي إجراء قانوني.
ج-  اسثناء من حكم الفقرتني (أ) و (ب) من هذا البند, ال يجوز للبنك استخدام مكافأة نهاية اخلدمة أو أي مبلغ بحسابات العميل املتقاعد الذي لم يحل 

أجل استحقاق دينه أو احلجز عليها لصالح البنك إال بعد استيفاء موافقة العميل اخلطية على ذلك. 
د-  يقر الطرف الثاني مبوافقته املطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات اخلاصة به, وإدراج 
اسمه في قائمة العمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارجتاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها, وذلك إذا 
ارجتعت له خالل سنة شيكات لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثالثة شيكات, كما يقر مبوافقته املسبقة على أية إجراءات قد يتخذها الطرف األول في 
هذا اخلصوص وعلى أنه يجوز للطرف األول وفقا لتقديره املطلق أن يفتح حسابا آخر بدون شيكات للطرف الثاني القابل لذلك بديال عن احلساب 

الذي مت قفله وأن يقيد على احلساب اجلديد القرض السابق منحه على احلساب املقفل.

البند التاسع - تسامح البنك:

يقر العميل بأن أي تسامح من جانب البنك بالنسبة ملواعيد السداد املبينة بهذا العقــد, وأيــاًـ من حقوقه األخرى , ال يؤثر علـــى نفاذ كافة شروط وأحكام 
هذا العقد - كاملة - في حقه , وال يعتبر تسامح البنك هذا تنازالًـ منه عن أي من حقوقــــه أو انتقاصاًـ منها.

البند العاشر - املوطن املختار:

يقر العميل بأن جميع املراسالت وكشوف احلساب واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على عناوينه املبينة بهذا العقد , أو في آخر 
عنوان أخطر به العميل البنك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد االلكتروني تكون صحيحة ونافذة في حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية , وال يكون 

أي تغيير لعنوان العميل منتجاًـ ألي أثر إال من تاريخ تسلم البنك اإلخطار بتغيير هذا العنوان.

البند احلادي عشر - مدة العقد:

يسري مفعول هذا العقد ونفاذه بكافة أحكامه من تاريخ التوقيع عليه من قبل العميل والبنك , وحتى متام وفاء العميل بكافة التزاماته املترتبة عليه مبقتضى 
هذا العقد.

البند الثاني عشر - التحكيم:

إذا نشب خالف بني الطرفني حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا العقد يحال النزاع إلى التحكيم القضائي ويخضع للقانون الكويتي وينعقد بدولة الكويت.

البند الثالث عشر - إجراءات حتديد األطراف ذات الصلة:

يقر العميل أنه) يوجد / ال يوجد) لديه أي أطراف ذات صلة بأعضاء مجلس وإدارة البنك التجاري الكويتي وقت املوافقة على طلب القرض , في حال 
يوجد أطراف ذات صلة  يراعى تدوين األسماء (...............................).

(الطرف الثاني العميل) (الطرف األول) عن البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) 

االسم: ...................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

الصفة: .................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

التوقيع: .................................................        

عقد قــرض مصرفي
حرر هذا العقد في:    /      /                 بني كل من:

أوالًـ: البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
العنوان:  شارع مبارك الكبير - ص ب 2861 الصفاة - 13029 الكويت

(طرف أول - مقرض) , ويشار إليه فيما يلي بكلمة "البنك" 
ثانياًـ: السيد ....................................................................................(طرف ثان - مقترض), ويشار إليه فيما يلي بكلمة "العميل"
العنوان:..........................................................................................................................................................
املهنة: .......................................................................  محــل العـمل: ....................................................................

عنوان العمل: ................................................................ هـاتف العمل: .................................................................... 
عنوان بريده االلكتروني ......................................................................................................................................... 

وبعد أن أقر الطرفان بأنهما يتمتعان باألهلية التامة لالتفاق والتعاقد, اتفقا على ما يلي:

البند األول - بيان القرض املصرفي وتعريفه وحدوده:

يقدم البنك للعميل - مبوجب هذا العقد - قرضاًـ مصرفياًـ واملبني بعالمة ( * ) قرين نوعه فيما يلي:
القرض االستهالكي متوسط األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.  
القرض االسكاني طويل األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمسة عشر سنة.  

القرض التجاري قصير األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته ال تتجاوز سنة واحدة ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  
القرض التجاري طويل األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته من سنة واحدة إلى خمس سنوات ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  

مببلغ وقــدره ............................................................. دينــار كويتي
على حسابه لدى البنك رقـم ( ............................................................. )  فرع ............................................................. 

البند الثاني - الغرض من القرض:

يلتزم العميل باستخدام مبلغ القرض - محل هذا العقد – في الغرض احملدد له وهو شراء/ متويـــل ................, ويتـــعهد العميــل - في حالة القرض 
االسكاني فقط - بتقدمي املستندات التي تؤيد استخدامه ملبلغ القرض في الغرض املشار إليه, وذلك خالل مدة أقصاها ........... من تاريخ منحه القرض.

البند الثالث - الفوائد والعموالت:
أ-  تسري على القرض االستهالكي فائدة اتفاقية سنوية ثابتة, حتتسب بواقع .......% ( ............) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني الوفاء الكامل , وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة 

على استخدام العميل للقرض , وتقدر قيمة الفوائد مببلغ مقداره  ...../.......... د.ك.

ب-  تسري على القرض االسكاني  فائدة اتفاقية سنوية ثابتة , حتتسب بواقع (............ %) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت 
املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وبحد أقصى ملدة خمس سنوات, ومع ذلك يجوز للبنك في نهايتها واعتباراًـ من القسط  (61) والقسط (121)    
تعديل سعر الفائدة وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل بنك الكويت املركزي في ذلك التاريخ شريطة أن ال يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (اثنان 
اليومي  الرصيد  الفائدة على  التغيير, وحتتسب هذه  قبل  القرض  املطبق مبقتضى عقد  االتفاقية  الفائدة  النقص عن سعر  أو  بالزيادة  املائة)  في 
للمديونية الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد وحتى يتم اإلنتهاء من سداد كامل قيمة القرض وفوائده, وترتيباًـ على 
ذلك, فإنه في حالة عدم ممارسة البنك لصالحياته بتعديل سعر الفائدة االتفاقية على النحو املتقدم خالل سريان العقد وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل 
بنك الكويت املركزي , فإن قيمة الفوائد احملتسبة على القرض سوف تبلغ مبلغ وقدره ......... د.ك, ويعد إشعار القيد بالسعر اجلديد – في حالة 

التعديل – على حساب العميل ملزماًـ له ومبثابة إخطار له بهذا السعر.

ج - تسري على القرض التجاري قصير األجل فائدة إتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع (2.5%) (إثنان ونصف في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من 
قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية 

الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

د - تسري على القرض التجاري طويل األجل فائدة اتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع 4% (أربعة في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة على 

استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

هـ - تستحق الفائدة كل (شهر / ثالثة أشهر / ستة أشهر / سنة / تاريخ استحقاق القسط / تاريخ استحقاق كامل الدين), طبقاًـ لألنظمة املصرفية املتبعة 
لدى البنك, وتسدد قيمتها في تاريخ استحقاقها, ويتعهد العميل باالحتفاظ مببالغ كافية في حسابه املشار إليه لتغطية سداد الفوائد املذكورة.

و-  يقر العميل بأنه - في تاريخ منح القرض – على علم تام مبقدار وقيمة سعر الفائدة املعلن من قبل بنك الكويت املركزي ووافق عليه.

ز-  يحق للبنك أن يحتسب فوائد التأخير على أية مبالغ مستحقة, يتأخر العميل في سدادها عن موعد استحقاقها املتفق عليه, حتتسب على أساس احلد 
األقصى لسعر الفائدة االتفاقية املقرر من قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ التأخيرأو احلد األقصى املقرر لها خالل فترة سريان هذا العقد أيهما 
أعلى, وحتتسب فوائد التأخير بذات الطريقة ومدة احتساب الفائدة االتفاقية املنصوص عليها في هذا العقد, ويستمر البنك في احتساب الفوائد 

على األرصدة املدينة بعد قفل احلساب بذات السعر والطريقة واملدة املتفق عليها في هذا العقد وحتى السداد التام.
ح - يلتزم العميل بسداد عمولة تأخيرعن كل قسط يتأخر في سداده عن موعد استحقاقه, وتتحدد قيمة هذه العمولة وفقاًـ لقائمة الرسوم والعموالت       

املعتمدة لدى البنك في نهاية الشهر الذي استحق فيه ذلك القسط.
خ-  يقر العميل بأحقية البنك في رفع سعر الفائدة على القرض التجاري اعتباراًـ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وطوال فترة سريانه, وذلك في حال أي 

ارتفاع يطرأ على أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت املركزي.

البند الرابع - السداد:

أ-  يلتزم العميل بسداد رصيد مديونيته والفوائد والعموالت واملصروفات املستحقة عليه - مبوجب هذا العقد - ومبوجب قائمة العموالت واملصروفات 
املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي , وذلك عند استحقاقها طبقا ألحكام هذا العقد.

ب-  يلتزم العميل بسداد القرض املقدم له مبوجب هذا العقد على النحو املبني بعالمة ( * ) فيما يلي: 
     دفعة واحدة بتاريخ ...../...../..... مضافاًـ إليه قيمة الفوائد والعموالت والتأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب أحكام هذا العقد.   
     على أقساط.......... متساوية ومتتالية بعدد ........... قسطاًـ, قيمة كل قسط مبلغ وقـدره ............. د.ك (........................... دينار كويتي) 
بنسبة (.......... من صافي الراتب الشهري وبحيث يشمل كل قسط الفوائد والعموالت وقسط التأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب 
أحكام هذا العقد, ويستحق القسط األول بتاريخ ...../...../.... , ويتوالى استحقاق األقساط الالحقة في ذات اليوم من كل شهر وحتى متام السداد 

فـي ....../.../..... وذلك مع عدم اإلخالل بسداد الفوائد والعموالت في تاريخ استحقاقها وفقاًـ ملا تضمنه هذا العقد.

ج-  يفوض العميل - مبوجب هذا - البنك في أن يقوم بخصم املديونية املستحقة على العميل مباشرة من حسابه املبني في هذا العقد , أو من أية أرصدة 
دائنة متوفرة في أية حسابات أخرى له لدى البنك, ويسري ذلك حتى متام السداد.

هـ-  من املتفق عليه بني الطرفني أن قيمة القسط احملدد لسداد القرض املقسط املبني بالبند الثالث (فقرة - ب) من هذا العقد قد مت احتسابها على 
افتراض عدم تغيير سعر اخلصم طيلة مدة أقساط القرض املذكور, ومن املتفق عليه أيضاًـ أنه سيتم تعديل قيمة القسط بالزيادة أو النقصان وفقاًـ ملا 

قد يجريه البنك من تعديالت على سعر الفائدة وفقاًـ ملا هو مبني بذات البند.

البند اخلامس - التأمني على احلياة:

في حال رغبة العميل في التأمني على حياته لدى إحدى شركات التأمني املتخصصة لصالح البنك مبوجب طلب القرض املقدم للبنك, وذلك طوال مدة 
سريان هذا العقد, ويفوض العميل البنك في خصم مبلغ اجمالي وقدره............... د.ك .........................................) دينار كويتي) من حسابه 
املشار إليه على أقساط شهرية وفقاًـ للمبني في الفقرة (ب) من البند الرابع, وذلك لتغطية رسوم بوليصة التأمني على احلياة  ويقر العميل بأنه يتمتع حالياًـ 
بصحة جيدة. وفي حالة السداد املبكر لكامل القيمة قبل تاريخ استحقاق القرض, ال يحق للعميل إسترداد أي مبلغ من قيمة التأمني أو األقساط املسددة.

البند السادس - اإلقرارات والتعهدات:

.........د.ك  وقدره  مببلغ  (مدين/دائن)   ....../  ....  /.. في  هو  كما  البنك  لدى   (................) رقم  حسابه  رصيد  بأن  العميل  يقر  أ-  
........................ دينار كويتي) بخالف الفوائد املستحقة على الرصيد املدين املذكور اعتباراًـ من..../..../.....

ب - يقر العميل بأنه إذا لم يسلم البنك اعتراضاًـ كتابياًـ منه على كشف احلساب خالل خمسة عشر يوماًـ من تاريخ توفيره باملوقع االلكتروني للبنك , اعتبر 
ذلك إقراراًـ منه بصحة البيانات الواردة بهذا الكشف وأنه قد قام بتدقيق كافة قيوده ومحتوى الكشف ووافق عليه بشكل نهائي, موافقة نهائية منه على 

كافة قيوده ومحتوياته وذلك ما لم يثبت العميل ما يخالف ذلك.
ج - يقـــر العميل بأن مجموع التزاماته جلميع اجلهات مبا فيها البنك التجاري الكويتي ال تتجاوز احلد األقصى احملدد من بنك الكويت املركزي وهو مبلغ 
70000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي ) للقروض االسكانية ومبلغ 25000 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف دينار كويتي ) للقروض االستهالكية, 
وأن مجموع التزاماته الشهرية - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك- ال تتعدى 40%  (أربعون في املائة) من صافي راتبه الشهري ودخله الشامل بعد 
خصم االستقطاعات, وأن مجموع التزاماته الشهرية - إذا ما كان متقاعداًـ - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك, ال تتجاوز 30%  (ثالثون في املائة) 
من صافي راتبه التقاعدى ودخله الشامل بعد خصم االستقطاعات, ويفوض العميل البنك في االستفسار والتحري لدى كافة اجلهات عن صحة 

وسالمة البيانات املقدمة منه.
د - يلتزم العميل بتحويل راتبه الشهري املبني بطلب القرض حلسابه لدى البنك املبني بهذا العقد, وبأن يستمر التحويل حتى متام الوفاء بكامل مبلغ القرض 
وفوائده وسائر ملحقاته. كما يلتزم العميل أيضاًـ بتحويل مستحقات نهاية خدمته حلسابه املشار إليه , ويكون للبنك عند ورود هذه املبالغ أو املستحقات 
أن يخصمها من الرصيد املدين املتبقي من مبلغ القرض ولو لم حتل آجال أقساطه, ودون احلاجة إلخطار أو تنبيه, وذلك مع مراعاة االستثناء اخلاص 

بالعمالء املتقاعدين املبني حكمه بالفقرة (ج) من البند الثامن بهذا العقد.
هـ - يقر العميل بأنه على دراية تامة بأن راتبه / معاشه الشهري الذي يتقاضاه وقت إبرام هذا العقد - وما يطرأ عليه من زيادة من وقت إلى آخر - هو 
املصدر الرئيسي والضمان املقدم منه لسداد كافة التزاماته الناشئة عن القرض املقدم له مبوجب هذا العقد, ومن ثم فإنه من املتفق عليه صراحة بني 

الطرفني أن أي تغير ميس استمرارية و اكتمال هذا املصدر إمنا يشكل إخالالًـ جوهرياًـ مباشراًـ من جانب العميل بكافة ما يترتب على هذا اإلخالل من 
آثار.

و - يتعهد العميل بتوقيع جميع التحويالت, وحواالت احلقوق, والرهونات والوكاالت, وأية مستندات أخرى يطلبها البنك وبتنفيذها وذلك تثبيتاًـ وضماناًـ 
حلقوق البنك املترتبة مبوجب هذا العقد, ويفوض العميل البنك في التوقيع نيابة عنه في كل ما يلزم المتام ذلك.

ز - ال يحق للعميل أن يتنازل أو يحيل للغير حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد بدون احلصول على موافقة كتابية مسبقة مــن البنك بذلك, كما 
يقر العميل بأحقية البنك في حتويل حقوقه الناشئة عن هذا العقد أو جزء منها إلى الغير في أي وقت يشاء ودون احلاجة إلى موافقة العميل.

ح-  يقر العميل بأنه يجوز للبنك أن يقوم منفرداًـ بتعديل تاريخ استحقاق أي قسط سواء بالتقدمي أو بالتأخير شريطة أال يتجاوز هذا التعديل الشهر امليالدي 
الذي يقع فيه ذلك القسط , ويتعهد العميل بأن يوفر بحسابه رصيداًـ دائناًـ كافياًـ لسداد القسط في موعده املعدل.

خ- يوافق العميل على قيام البنك بحجز قيمة القسط بحسابه في حال ورود الراتب إلى احلساب قبل تاريخ استحقاقه خالل الشهر الذي يقع فيه هذا 
القسط , على أن يقوم البنك بخصم هذا القسط في تاريخ استحقاقه.

ط- يلتزم العميل بتزويد البنك بكافة املعلومات حال حصول أية تغييرات علي بياناته املبينة بهذا العقد أو حال طلب البنك لذلك في أي وقت.
ي- يلتزم الطرف الثاني مبوجب هذا العقد بتقدمي كافة املستندات - مبا في ذلك الفواتير و/أو العقود- املؤيدة الستخدامه القرض االسكاني (فقط) في 
الغرض املمنوح من أجله, وذلك خالل املدة احملددة من تاريخ توقيعه على النسخة النهائية لعقد القرض , ويفوض الطرف الثاني- مبوجب هذا- الطرف 
األول تفويضا نهائيا ال يقبل اإللغاء أو الرجوع في التحقق من استخدام الطرف الثاني للقرض في الغرض املمنوح من أجله. وفي سبيل ذلك يكون 
للطرف األول- مبا في ذلك ودون حصر- االستعالم من أية جهات عن صحة ومحتويات املستندات التي يقدمها الطرف الثاني واملشار إليها بالفقرة 
السابقة, وتقدمي االستفسارات عنها إلى تلك اجلهات أو غيرها وبالوسائل التي يراها الطرف األول مناسبة. وفي حال إخالل الطرف الثاني بهذا 

االلتزام يحق للطرف األول اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات , وذلك دون اإلخالل بأي من الصالحيات املقررة له مبوجب القانون وهذا العقد.

البند السابع - اإلخالل:
1– حاالت اإلخالل: 

يحل فوراًـ أداء كامل الرصيد املدين الناشيء عن القرض املقدم مبوجب هذا العقد, دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر, وذلك في حالة 
حتقق أي من احلاالت اآلتية:

أ- تأخر أو امتناع العميل عن سداد أي قسط - أو جزء منه - من أقساط القرض املبينة في هذا العقد في موعد استحقاقه أو عدم سداد الفائدة في 
تاريخ استحقاقها أو عدم وجود رصيد دائن كاف في حساب العميل لدى البنك يغطي قيمة أي مبلغ يستحق عليه.

ب- انتهاء خدمة العميل لدى جهة عمله املبينة بالعقد ألي سبب من االسباب أو تغيير جهة عمله أو وقف حتويل راتبه / دخله على حسابه لدى البنك ألي 
سبب من االسباب.

ج- قيام العميل باستبدال جزء من معاشه أو جلوئه للتقاعد املبكر دون حصوله على موافقة البنك الكتابية املسبقة.

د- صدور حكم قضائي ضد العميل أو توقيع حجزحتفظي أو تنفيذي أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى ضده أو مغادرته دولة الكويت نهائيا أو توفر 
معلومات عن اعتزامه مغادرتها أو غير ذلك مما يؤثر على ضمانات القرض.

ذ- عدم صحة املعلومات والبيانات واالقرارات املقدمة من العميل للحصول على هذا القرض أو في ملحقه أو استخدامه مبلغ القرض في غير الغرض 
احملدد له.

هـ- إذا وردت مكافأة نهاية اخلدمة إلى حساب العميل (غير الكويتي) لدى البنك نتيجة استحقاقها لدى جهة العمل أو ألي سبب آخر.

ح - إذا رأى البنك أن هناك من األسباب ما قد يؤدي إلى عدم متكن العميل و/أو أي من كفالئه من الوفاء بالتزاماته جتاه البنك.

ط - أي سبب آخر ينص عليه القانون حللول الدين املؤجل.

2– جزاء اإلخالل:

في حالة حتقق أي من حاالت اإلخالل السابقة, فإنه :
أ -  تسري على كامل رصيد القرض املدين وحتى الوفاء التام فوائد تأخيرية على أساس احلد األقصى لسعر الفائدة املقررة من بنك الكويت املركزي 
والبالغ في تاريخه ................% أو باحلد األقصى الذي يقرره بنك الكويت املركزي مستقبال أيهما أعلى, وتسري هذه الفوائد أيضا بذات السعر 

بعد إغالق احلساب.

ب - يعد أيضاًـ إخالل بشروط وأحكام كافة العقود األخرى املبرمة بني البنك والعميل, سواء كانت املستحقة اآلجال أو لم يحل أجلها, ومن ثم يترتب على 
هذا اإلخالل التبادلي بأي منها حلول أجل كافة دائنيات البنك في ذمة العميل مبقتضى هذا العقد وتلك العقود األخرى سواء كانت قروض استهالكية 

أو إسكانية أو قروض مساندة وسقوط كافة آجالها, وذلك دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر. 
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البند الثامن - شروط وأحكام أخرى:

أ-  جميع احلسابات - من أي نوع كانت - املفتوحة حالياًـ باسم العميل أو التي تفتح باسمه مستقبالًـ لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها 
تعتبر ضامنة بعضها البعض بصرف النظر عن تسمياتها وللبنك احلق في دمج أو توحيد هذه احلسابات كلها أو بعضها وله أن يخصم الرصيد الدائن 
في أي منها سداداًـ للرصيد املدين في غيرها أو جتميد الرصيد الدائن في أي منها حتى يقوم العميل بالوفاء بكافة التزاماته قبل البنك . ويفوض 
العميل البنك في إجراء املقاصة وخصم الرصيد الدائن وعمل القيود والتسويات والتحويالت في أي حسابات مفتوحة أو تفتح باسم العميل لدى أي 

من فروع البنك داخل الكويت أو خارجها.
ب-  جميع األموال واألوراق املالية والتجارية واملعادن الثمينة ومكافأة نهاية اخلدمة واحلقوق األخرى من أي نوع واملقيدة أو املودعة حالياًـ أو التي تقيد أو 
تودع مستقبالًـ باسم العميل لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها تعتبر مرهونة رهناًـ حيازياًـ لصالح البنك ضماناًـ وتأميناًـ لكافة 
التزامات العميل قبل البنك ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك ويكون للبنك احلق في احلصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة من األموال 

املشار اليها بطريق املقاصة باألولوية على أي دائن دون تنبيه أو إخطار أو أي إجراء قانوني.
ج-  اسثناء من حكم الفقرتني (أ) و (ب) من هذا البند, ال يجوز للبنك استخدام مكافأة نهاية اخلدمة أو أي مبلغ بحسابات العميل املتقاعد الذي لم يحل 

أجل استحقاق دينه أو احلجز عليها لصالح البنك إال بعد استيفاء موافقة العميل اخلطية على ذلك. 
د-  يقر الطرف الثاني مبوافقته املطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات اخلاصة به, وإدراج 
اسمه في قائمة العمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارجتاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها, وذلك إذا 
ارجتعت له خالل سنة شيكات لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثالثة شيكات, كما يقر مبوافقته املسبقة على أية إجراءات قد يتخذها الطرف األول في 
هذا اخلصوص وعلى أنه يجوز للطرف األول وفقا لتقديره املطلق أن يفتح حسابا آخر بدون شيكات للطرف الثاني القابل لذلك بديال عن احلساب 

الذي مت قفله وأن يقيد على احلساب اجلديد القرض السابق منحه على احلساب املقفل.

البند التاسع - تسامح البنك:

يقر العميل بأن أي تسامح من جانب البنك بالنسبة ملواعيد السداد املبينة بهذا العقــد, وأيــاًـ من حقوقه األخرى , ال يؤثر علـــى نفاذ كافة شروط وأحكام 
هذا العقد - كاملة - في حقه , وال يعتبر تسامح البنك هذا تنازالًـ منه عن أي من حقوقــــه أو انتقاصاًـ منها.

البند العاشر - املوطن املختار:

يقر العميل بأن جميع املراسالت وكشوف احلساب واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على عناوينه املبينة بهذا العقد , أو في آخر 
عنوان أخطر به العميل البنك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد االلكتروني تكون صحيحة ونافذة في حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية , وال يكون 

أي تغيير لعنوان العميل منتجاًـ ألي أثر إال من تاريخ تسلم البنك اإلخطار بتغيير هذا العنوان.

البند احلادي عشر - مدة العقد:

يسري مفعول هذا العقد ونفاذه بكافة أحكامه من تاريخ التوقيع عليه من قبل العميل والبنك , وحتى متام وفاء العميل بكافة التزاماته املترتبة عليه مبقتضى 
هذا العقد.

البند الثاني عشر - التحكيم:

إذا نشب خالف بني الطرفني حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا العقد يحال النزاع إلى التحكيم القضائي ويخضع للقانون الكويتي وينعقد بدولة الكويت.

البند الثالث عشر - إجراءات حتديد األطراف ذات الصلة:

يقر العميل أنه) يوجد / ال يوجد) لديه أي أطراف ذات صلة بأعضاء مجلس وإدارة البنك التجاري الكويتي وقت املوافقة على طلب القرض , في حال 
يوجد أطراف ذات صلة  يراعى تدوين األسماء (...............................).

(الطرف الثاني العميل) (الطرف األول) عن البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) 

االسم: ...................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

الصفة: .................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

التوقيع: .................................................        

عقد قــرض مصرفي
حرر هذا العقد في:    /      /                 بني كل من:

أوالًـ: البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
العنوان:  شارع مبارك الكبير - ص ب 2861 الصفاة - 13029 الكويت

(طرف أول - مقرض) , ويشار إليه فيما يلي بكلمة "البنك" 
ثانياًـ: السيد ....................................................................................(طرف ثان - مقترض), ويشار إليه فيما يلي بكلمة "العميل"
العنوان:..........................................................................................................................................................
املهنة: .......................................................................  محــل العـمل: ....................................................................
عنوان العمل: ................................................................ هـاتف العمل: .................................................................... 
عنوان بريده االلكتروني ......................................................................................................................................... 

وبعد أن أقر الطرفان بأنهما يتمتعان باألهلية التامة لالتفاق والتعاقد, اتفقا على ما يلي:

البند األول - بيان القرض املصرفي وتعريفه وحدوده:

يقدم البنك للعميل - مبوجب هذا العقد - قرضاًـ مصرفياًـ واملبني بعالمة ( * ) قرين نوعه فيما يلي:
القرض االستهالكي متوسط األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.  
القرض االسكاني طويل األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمسة عشر سنة.  

القرض التجاري قصير األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته ال تتجاوز سنة واحدة ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  
القرض التجاري طويل األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته من سنة واحدة إلى خمس سنوات ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  

مببلغ وقــدره ............................................................. دينــار كويتي
على حسابه لدى البنك رقـم ( ............................................................. )  فرع ............................................................. 

البند الثاني - الغرض من القرض:

يلتزم العميل باستخدام مبلغ القرض - محل هذا العقد – في الغرض احملدد له وهو شراء/ متويـــل ................, ويتـــعهد العميــل - في حالة القرض 
االسكاني فقط - بتقدمي املستندات التي تؤيد استخدامه ملبلغ القرض في الغرض املشار إليه, وذلك خالل مدة أقصاها ........... من تاريخ منحه القرض.

البند الثالث - الفوائد والعموالت:
أ-  تسري على القرض االستهالكي فائدة اتفاقية سنوية ثابتة, حتتسب بواقع .......% ( ............) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني الوفاء الكامل , وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة 

على استخدام العميل للقرض , وتقدر قيمة الفوائد مببلغ مقداره  ...../.......... د.ك.

ب-  تسري على القرض االسكاني  فائدة اتفاقية سنوية ثابتة , حتتسب بواقع (............ %) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت 
املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وبحد أقصى ملدة خمس سنوات, ومع ذلك يجوز للبنك في نهايتها واعتباراًـ من القسط  (61) والقسط (121)    
تعديل سعر الفائدة وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل بنك الكويت املركزي في ذلك التاريخ شريطة أن ال يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (اثنان 
اليومي  الرصيد  الفائدة على  التغيير, وحتتسب هذه  قبل  القرض  املطبق مبقتضى عقد  االتفاقية  الفائدة  النقص عن سعر  أو  بالزيادة  املائة)  في 
للمديونية الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد وحتى يتم اإلنتهاء من سداد كامل قيمة القرض وفوائده, وترتيباًـ على 
ذلك, فإنه في حالة عدم ممارسة البنك لصالحياته بتعديل سعر الفائدة االتفاقية على النحو املتقدم خالل سريان العقد وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل 
بنك الكويت املركزي , فإن قيمة الفوائد احملتسبة على القرض سوف تبلغ مبلغ وقدره ......... د.ك, ويعد إشعار القيد بالسعر اجلديد – في حالة 

التعديل – على حساب العميل ملزماًـ له ومبثابة إخطار له بهذا السعر.

ج - تسري على القرض التجاري قصير األجل فائدة إتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع (2.5%) (إثنان ونصف في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من 
قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية 

الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

د - تسري على القرض التجاري طويل األجل فائدة اتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع 4% (أربعة في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة على 

استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

هـ - تستحق الفائدة كل (شهر / ثالثة أشهر / ستة أشهر / سنة / تاريخ استحقاق القسط / تاريخ استحقاق كامل الدين), طبقاًـ لألنظمة املصرفية املتبعة 
لدى البنك, وتسدد قيمتها في تاريخ استحقاقها, ويتعهد العميل باالحتفاظ مببالغ كافية في حسابه املشار إليه لتغطية سداد الفوائد املذكورة.

و-  يقر العميل بأنه - في تاريخ منح القرض – على علم تام مبقدار وقيمة سعر الفائدة املعلن من قبل بنك الكويت املركزي ووافق عليه.

ز-  يحق للبنك أن يحتسب فوائد التأخير على أية مبالغ مستحقة, يتأخر العميل في سدادها عن موعد استحقاقها املتفق عليه, حتتسب على أساس احلد 
األقصى لسعر الفائدة االتفاقية املقرر من قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ التأخيرأو احلد األقصى املقرر لها خالل فترة سريان هذا العقد أيهما 
أعلى, وحتتسب فوائد التأخير بذات الطريقة ومدة احتساب الفائدة االتفاقية املنصوص عليها في هذا العقد, ويستمر البنك في احتساب الفوائد 

على األرصدة املدينة بعد قفل احلساب بذات السعر والطريقة واملدة املتفق عليها في هذا العقد وحتى السداد التام.
ح - يلتزم العميل بسداد عمولة تأخيرعن كل قسط يتأخر في سداده عن موعد استحقاقه, وتتحدد قيمة هذه العمولة وفقاًـ لقائمة الرسوم والعموالت       

املعتمدة لدى البنك في نهاية الشهر الذي استحق فيه ذلك القسط.
خ-  يقر العميل بأحقية البنك في رفع سعر الفائدة على القرض التجاري اعتباراًـ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وطوال فترة سريانه, وذلك في حال أي 

ارتفاع يطرأ على أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت املركزي.

البند الرابع - السداد:

أ-  يلتزم العميل بسداد رصيد مديونيته والفوائد والعموالت واملصروفات املستحقة عليه - مبوجب هذا العقد - ومبوجب قائمة العموالت واملصروفات 
املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي , وذلك عند استحقاقها طبقا ألحكام هذا العقد.

ب-  يلتزم العميل بسداد القرض املقدم له مبوجب هذا العقد على النحو املبني بعالمة ( * ) فيما يلي: 
     دفعة واحدة بتاريخ ...../...../..... مضافاًـ إليه قيمة الفوائد والعموالت والتأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب أحكام هذا العقد.   
     على أقساط.......... متساوية ومتتالية بعدد ........... قسطاًـ, قيمة كل قسط مبلغ وقـدره ............. د.ك (........................... دينار كويتي) 
بنسبة (.......... من صافي الراتب الشهري وبحيث يشمل كل قسط الفوائد والعموالت وقسط التأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب 
أحكام هذا العقد, ويستحق القسط األول بتاريخ ...../...../.... , ويتوالى استحقاق األقساط الالحقة في ذات اليوم من كل شهر وحتى متام السداد 

فـي ....../.../..... وذلك مع عدم اإلخالل بسداد الفوائد والعموالت في تاريخ استحقاقها وفقاًـ ملا تضمنه هذا العقد.

ج-  يفوض العميل - مبوجب هذا - البنك في أن يقوم بخصم املديونية املستحقة على العميل مباشرة من حسابه املبني في هذا العقد , أو من أية أرصدة 
دائنة متوفرة في أية حسابات أخرى له لدى البنك, ويسري ذلك حتى متام السداد.

هـ-  من املتفق عليه بني الطرفني أن قيمة القسط احملدد لسداد القرض املقسط املبني بالبند الثالث (فقرة - ب) من هذا العقد قد مت احتسابها على 
افتراض عدم تغيير سعر اخلصم طيلة مدة أقساط القرض املذكور, ومن املتفق عليه أيضاًـ أنه سيتم تعديل قيمة القسط بالزيادة أو النقصان وفقاًـ ملا 

قد يجريه البنك من تعديالت على سعر الفائدة وفقاًـ ملا هو مبني بذات البند.

البند اخلامس - التأمني على احلياة:

في حال رغبة العميل في التأمني على حياته لدى إحدى شركات التأمني املتخصصة لصالح البنك مبوجب طلب القرض املقدم للبنك, وذلك طوال مدة 
سريان هذا العقد, ويفوض العميل البنك في خصم مبلغ اجمالي وقدره............... د.ك .........................................) دينار كويتي) من حسابه 
املشار إليه على أقساط شهرية وفقاًـ للمبني في الفقرة (ب) من البند الرابع, وذلك لتغطية رسوم بوليصة التأمني على احلياة  ويقر العميل بأنه يتمتع حالياًـ 
بصحة جيدة. وفي حالة السداد املبكر لكامل القيمة قبل تاريخ استحقاق القرض, ال يحق للعميل إسترداد أي مبلغ من قيمة التأمني أو األقساط املسددة.

البند السادس - اإلقرارات والتعهدات:

.........د.ك  وقدره  مببلغ  (مدين/دائن)   ....../  ....  /.. في  هو  كما  البنك  لدى   (................) رقم  حسابه  رصيد  بأن  العميل  يقر  أ-  
........................ دينار كويتي) بخالف الفوائد املستحقة على الرصيد املدين املذكور اعتباراًـ من..../..../.....

ب - يقر العميل بأنه إذا لم يسلم البنك اعتراضاًـ كتابياًـ منه على كشف احلساب خالل خمسة عشر يوماًـ من تاريخ توفيره باملوقع االلكتروني للبنك , اعتبر 
ذلك إقراراًـ منه بصحة البيانات الواردة بهذا الكشف وأنه قد قام بتدقيق كافة قيوده ومحتوى الكشف ووافق عليه بشكل نهائي, موافقة نهائية منه على 

كافة قيوده ومحتوياته وذلك ما لم يثبت العميل ما يخالف ذلك.
ج - يقـــر العميل بأن مجموع التزاماته جلميع اجلهات مبا فيها البنك التجاري الكويتي ال تتجاوز احلد األقصى احملدد من بنك الكويت املركزي وهو مبلغ 
70000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي ) للقروض االسكانية ومبلغ 25000 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف دينار كويتي ) للقروض االستهالكية, 
وأن مجموع التزاماته الشهرية - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك- ال تتعدى 40%  (أربعون في املائة) من صافي راتبه الشهري ودخله الشامل بعد 
خصم االستقطاعات, وأن مجموع التزاماته الشهرية - إذا ما كان متقاعداًـ - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك, ال تتجاوز 30%  (ثالثون في املائة) 
من صافي راتبه التقاعدى ودخله الشامل بعد خصم االستقطاعات, ويفوض العميل البنك في االستفسار والتحري لدى كافة اجلهات عن صحة 

وسالمة البيانات املقدمة منه.
د - يلتزم العميل بتحويل راتبه الشهري املبني بطلب القرض حلسابه لدى البنك املبني بهذا العقد, وبأن يستمر التحويل حتى متام الوفاء بكامل مبلغ القرض 
وفوائده وسائر ملحقاته. كما يلتزم العميل أيضاًـ بتحويل مستحقات نهاية خدمته حلسابه املشار إليه , ويكون للبنك عند ورود هذه املبالغ أو املستحقات 
أن يخصمها من الرصيد املدين املتبقي من مبلغ القرض ولو لم حتل آجال أقساطه, ودون احلاجة إلخطار أو تنبيه, وذلك مع مراعاة االستثناء اخلاص 

بالعمالء املتقاعدين املبني حكمه بالفقرة (ج) من البند الثامن بهذا العقد.
هـ - يقر العميل بأنه على دراية تامة بأن راتبه / معاشه الشهري الذي يتقاضاه وقت إبرام هذا العقد - وما يطرأ عليه من زيادة من وقت إلى آخر - هو 
املصدر الرئيسي والضمان املقدم منه لسداد كافة التزاماته الناشئة عن القرض املقدم له مبوجب هذا العقد, ومن ثم فإنه من املتفق عليه صراحة بني 

الطرفني أن أي تغير ميس استمرارية و اكتمال هذا املصدر إمنا يشكل إخالالًـ جوهرياًـ مباشراًـ من جانب العميل بكافة ما يترتب على هذا اإلخالل من 
آثار.

و - يتعهد العميل بتوقيع جميع التحويالت, وحواالت احلقوق, والرهونات والوكاالت, وأية مستندات أخرى يطلبها البنك وبتنفيذها وذلك تثبيتاًـ وضماناًـ 
حلقوق البنك املترتبة مبوجب هذا العقد, ويفوض العميل البنك في التوقيع نيابة عنه في كل ما يلزم المتام ذلك.

ز - ال يحق للعميل أن يتنازل أو يحيل للغير حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد بدون احلصول على موافقة كتابية مسبقة مــن البنك بذلك, كما 
يقر العميل بأحقية البنك في حتويل حقوقه الناشئة عن هذا العقد أو جزء منها إلى الغير في أي وقت يشاء ودون احلاجة إلى موافقة العميل.

ح-  يقر العميل بأنه يجوز للبنك أن يقوم منفرداًـ بتعديل تاريخ استحقاق أي قسط سواء بالتقدمي أو بالتأخير شريطة أال يتجاوز هذا التعديل الشهر امليالدي 
الذي يقع فيه ذلك القسط , ويتعهد العميل بأن يوفر بحسابه رصيداًـ دائناًـ كافياًـ لسداد القسط في موعده املعدل.

خ- يوافق العميل على قيام البنك بحجز قيمة القسط بحسابه في حال ورود الراتب إلى احلساب قبل تاريخ استحقاقه خالل الشهر الذي يقع فيه هذا 
القسط , على أن يقوم البنك بخصم هذا القسط في تاريخ استحقاقه.

ط- يلتزم العميل بتزويد البنك بكافة املعلومات حال حصول أية تغييرات علي بياناته املبينة بهذا العقد أو حال طلب البنك لذلك في أي وقت.
ي- يلتزم الطرف الثاني مبوجب هذا العقد بتقدمي كافة املستندات - مبا في ذلك الفواتير و/أو العقود- املؤيدة الستخدامه القرض االسكاني (فقط) في 
الغرض املمنوح من أجله, وذلك خالل املدة احملددة من تاريخ توقيعه على النسخة النهائية لعقد القرض , ويفوض الطرف الثاني- مبوجب هذا- الطرف 
األول تفويضا نهائيا ال يقبل اإللغاء أو الرجوع في التحقق من استخدام الطرف الثاني للقرض في الغرض املمنوح من أجله. وفي سبيل ذلك يكون 
للطرف األول- مبا في ذلك ودون حصر- االستعالم من أية جهات عن صحة ومحتويات املستندات التي يقدمها الطرف الثاني واملشار إليها بالفقرة 
السابقة, وتقدمي االستفسارات عنها إلى تلك اجلهات أو غيرها وبالوسائل التي يراها الطرف األول مناسبة. وفي حال إخالل الطرف الثاني بهذا 

االلتزام يحق للطرف األول اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات , وذلك دون اإلخالل بأي من الصالحيات املقررة له مبوجب القانون وهذا العقد.

البند السابع - اإلخالل:
1– حاالت اإلخالل: 

يحل فوراًـ أداء كامل الرصيد املدين الناشيء عن القرض املقدم مبوجب هذا العقد, دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر, وذلك في حالة 
حتقق أي من احلاالت اآلتية:

أ- تأخر أو امتناع العميل عن سداد أي قسط - أو جزء منه - من أقساط القرض املبينة في هذا العقد في موعد استحقاقه أو عدم سداد الفائدة في 
تاريخ استحقاقها أو عدم وجود رصيد دائن كاف في حساب العميل لدى البنك يغطي قيمة أي مبلغ يستحق عليه.

ب- انتهاء خدمة العميل لدى جهة عمله املبينة بالعقد ألي سبب من االسباب أو تغيير جهة عمله أو وقف حتويل راتبه / دخله على حسابه لدى البنك ألي 
سبب من االسباب.

ج- قيام العميل باستبدال جزء من معاشه أو جلوئه للتقاعد املبكر دون حصوله على موافقة البنك الكتابية املسبقة.

د- صدور حكم قضائي ضد العميل أو توقيع حجزحتفظي أو تنفيذي أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى ضده أو مغادرته دولة الكويت نهائيا أو توفر 
معلومات عن اعتزامه مغادرتها أو غير ذلك مما يؤثر على ضمانات القرض.

ذ- عدم صحة املعلومات والبيانات واالقرارات املقدمة من العميل للحصول على هذا القرض أو في ملحقه أو استخدامه مبلغ القرض في غير الغرض 
احملدد له.

هـ- إذا وردت مكافأة نهاية اخلدمة إلى حساب العميل (غير الكويتي) لدى البنك نتيجة استحقاقها لدى جهة العمل أو ألي سبب آخر.

ح - إذا رأى البنك أن هناك من األسباب ما قد يؤدي إلى عدم متكن العميل و/أو أي من كفالئه من الوفاء بالتزاماته جتاه البنك.

ط - أي سبب آخر ينص عليه القانون حللول الدين املؤجل.

2– جزاء اإلخالل:

في حالة حتقق أي من حاالت اإلخالل السابقة, فإنه :
أ -  تسري على كامل رصيد القرض املدين وحتى الوفاء التام فوائد تأخيرية على أساس احلد األقصى لسعر الفائدة املقررة من بنك الكويت املركزي 
والبالغ في تاريخه ................% أو باحلد األقصى الذي يقرره بنك الكويت املركزي مستقبال أيهما أعلى, وتسري هذه الفوائد أيضا بذات السعر 

بعد إغالق احلساب.

ب - يعد أيضاًـ إخالل بشروط وأحكام كافة العقود األخرى املبرمة بني البنك والعميل, سواء كانت املستحقة اآلجال أو لم يحل أجلها, ومن ثم يترتب على 
هذا اإلخالل التبادلي بأي منها حلول أجل كافة دائنيات البنك في ذمة العميل مبقتضى هذا العقد وتلك العقود األخرى سواء كانت قروض استهالكية 

أو إسكانية أو قروض مساندة وسقوط كافة آجالها, وذلك دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر. 
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البند الثامن - شروط وأحكام أخرى:

أ-  جميع احلسابات - من أي نوع كانت - املفتوحة حالياًـ باسم العميل أو التي تفتح باسمه مستقبالًـ لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها 
تعتبر ضامنة بعضها البعض بصرف النظر عن تسمياتها وللبنك احلق في دمج أو توحيد هذه احلسابات كلها أو بعضها وله أن يخصم الرصيد الدائن 
في أي منها سداداًـ للرصيد املدين في غيرها أو جتميد الرصيد الدائن في أي منها حتى يقوم العميل بالوفاء بكافة التزاماته قبل البنك . ويفوض 
العميل البنك في إجراء املقاصة وخصم الرصيد الدائن وعمل القيود والتسويات والتحويالت في أي حسابات مفتوحة أو تفتح باسم العميل لدى أي 

من فروع البنك داخل الكويت أو خارجها.
ب-  جميع األموال واألوراق املالية والتجارية واملعادن الثمينة ومكافأة نهاية اخلدمة واحلقوق األخرى من أي نوع واملقيدة أو املودعة حالياًـ أو التي تقيد أو 
تودع مستقبالًـ باسم العميل لدى البنك أو أي من فروعه داخل الكويت أو خارجها تعتبر مرهونة رهناًـ حيازياًـ لصالح البنك ضماناًـ وتأميناًـ لكافة 
التزامات العميل قبل البنك ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك ويكون للبنك احلق في احلصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة من األموال 

املشار اليها بطريق املقاصة باألولوية على أي دائن دون تنبيه أو إخطار أو أي إجراء قانوني.
ج-  اسثناء من حكم الفقرتني (أ) و (ب) من هذا البند, ال يجوز للبنك استخدام مكافأة نهاية اخلدمة أو أي مبلغ بحسابات العميل املتقاعد الذي لم يحل 

أجل استحقاق دينه أو احلجز عليها لصالح البنك إال بعد استيفاء موافقة العميل اخلطية على ذلك. 
د-  يقر الطرف الثاني مبوافقته املطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات اخلاصة به, وإدراج 
اسمه في قائمة العمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارجتاع شيكات مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها, وذلك إذا 
ارجتعت له خالل سنة شيكات لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثالثة شيكات, كما يقر مبوافقته املسبقة على أية إجراءات قد يتخذها الطرف األول في 
هذا اخلصوص وعلى أنه يجوز للطرف األول وفقا لتقديره املطلق أن يفتح حسابا آخر بدون شيكات للطرف الثاني القابل لذلك بديال عن احلساب 

الذي مت قفله وأن يقيد على احلساب اجلديد القرض السابق منحه على احلساب املقفل.

البند التاسع - تسامح البنك:

يقر العميل بأن أي تسامح من جانب البنك بالنسبة ملواعيد السداد املبينة بهذا العقــد, وأيــاًـ من حقوقه األخرى , ال يؤثر علـــى نفاذ كافة شروط وأحكام 
هذا العقد - كاملة - في حقه , وال يعتبر تسامح البنك هذا تنازالًـ منه عن أي من حقوقــــه أو انتقاصاًـ منها.

البند العاشر - املوطن املختار:

يقر العميل بأن جميع املراسالت وكشوف احلساب واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على عناوينه املبينة بهذا العقد , أو في آخر 
عنوان أخطر به العميل البنك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالبريد االلكتروني تكون صحيحة ونافذة في حقه ومنتجة لكافة آثارها القانونية , وال يكون 

أي تغيير لعنوان العميل منتجاًـ ألي أثر إال من تاريخ تسلم البنك اإلخطار بتغيير هذا العنوان.

البند احلادي عشر - مدة العقد:

يسري مفعول هذا العقد ونفاذه بكافة أحكامه من تاريخ التوقيع عليه من قبل العميل والبنك , وحتى متام وفاء العميل بكافة التزاماته املترتبة عليه مبقتضى 
هذا العقد.

البند الثاني عشر - التحكيم:

إذا نشب خالف بني الطرفني حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا العقد يحال النزاع إلى التحكيم القضائي ويخضع للقانون الكويتي وينعقد بدولة الكويت.

البند الثالث عشر - إجراءات حتديد األطراف ذات الصلة:

يقر العميل أنه) يوجد / ال يوجد) لديه أي أطراف ذات صلة بأعضاء مجلس وإدارة البنك التجاري الكويتي وقت املوافقة على طلب القرض , في حال 
يوجد أطراف ذات صلة  يراعى تدوين األسماء (...............................).

(الطرف الثاني العميل) (الطرف األول) عن البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) 

االسم: ...................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

الصفة: .................................................        االسم: ...........................................         التوقيع: ..............................

التوقيع: .................................................        

عقد قــرض مصرفي
حرر هذا العقد في:    /      /                 بني كل من:

أوالًـ: البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
العنوان:  شارع مبارك الكبير - ص ب 2861 الصفاة - 13029 الكويت

(طرف أول - مقرض) , ويشار إليه فيما يلي بكلمة "البنك" 
ثانياًـ: السيد ....................................................................................(طرف ثان - مقترض), ويشار إليه فيما يلي بكلمة "العميل"
العنوان:..........................................................................................................................................................
املهنة: .......................................................................  محــل العـمل: ....................................................................

عنوان العمل: ................................................................ هـاتف العمل: .................................................................... 
عنوان بريده االلكتروني ......................................................................................................................................... 

وبعد أن أقر الطرفان بأنهما يتمتعان باألهلية التامة لالتفاق والتعاقد, اتفقا على ما يلي:

البند األول - بيان القرض املصرفي وتعريفه وحدوده:

يقدم البنك للعميل - مبوجب هذا العقد - قرضاًـ مصرفياًـ واملبني بعالمة ( * ) قرين نوعه فيما يلي:
القرض االستهالكي متوسط األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمس سنوات.  
القرض االسكاني طويل األجل ويسدد على أقساط شهرية ملدة ال تتجاوز خمسة عشر سنة.  

القرض التجاري قصير األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته ال تتجاوز سنة واحدة ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  
القرض التجاري طويل األجل مقابل رهن أرصدة نقدية مدته من سنة واحدة إلى خمس سنوات ويسدد على دفعة واحدة / أقساط شهرية.  

مببلغ وقــدره ............................................................. دينــار كويتي
على حسابه لدى البنك رقـم ( ............................................................. )  فرع ............................................................. 

البند الثاني - الغرض من القرض:

يلتزم العميل باستخدام مبلغ القرض - محل هذا العقد – في الغرض احملدد له وهو شراء/ متويـــل ................, ويتـــعهد العميــل - في حالة القرض 
االسكاني فقط - بتقدمي املستندات التي تؤيد استخدامه ملبلغ القرض في الغرض املشار إليه, وذلك خالل مدة أقصاها ........... من تاريخ منحه القرض.

البند الثالث - الفوائد والعموالت:
أ-  تسري على القرض االستهالكي فائدة اتفاقية سنوية ثابتة, حتتسب بواقع .......% ( ............) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني الوفاء الكامل , وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة 

على استخدام العميل للقرض , وتقدر قيمة الفوائد مببلغ مقداره  ...../.......... د.ك.

ب-  تسري على القرض االسكاني  فائدة اتفاقية سنوية ثابتة , حتتسب بواقع (............ %) في املائة فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت 
املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وبحد أقصى ملدة خمس سنوات, ومع ذلك يجوز للبنك في نهايتها واعتباراًـ من القسط  (61) والقسط (121)    
تعديل سعر الفائدة وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل بنك الكويت املركزي في ذلك التاريخ شريطة أن ال يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (اثنان 
اليومي  الرصيد  الفائدة على  التغيير, وحتتسب هذه  قبل  القرض  املطبق مبقتضى عقد  االتفاقية  الفائدة  النقص عن سعر  أو  بالزيادة  املائة)  في 
للمديونية الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد وحتى يتم اإلنتهاء من سداد كامل قيمة القرض وفوائده, وترتيباًـ على 
ذلك, فإنه في حالة عدم ممارسة البنك لصالحياته بتعديل سعر الفائدة االتفاقية على النحو املتقدم خالل سريان العقد وفقاًـ لألسعار املعلنة من قبل 
بنك الكويت املركزي , فإن قيمة الفوائد احملتسبة على القرض سوف تبلغ مبلغ وقدره ......... د.ك, ويعد إشعار القيد بالسعر اجلديد – في حالة 

التعديل – على حساب العميل ملزماًـ له ومبثابة إخطار له بهذا السعر.

ج - تسري على القرض التجاري قصير األجل فائدة إتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع (2.5%) (إثنان ونصف في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من 
قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية 

الناجتة على استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

د - تسري على القرض التجاري طويل األجل فائدة اتفاقية سنوية متغيرة, حتتسب بواقع 4% (أربعة في املائة) فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك 
الكويت املركزي في تاريخ إبرام هذا العقد وطوال مدة سريانه وحلني تسديده كامالًـ وحتتسب هذه الفائدة على الرصيد اليومي للمديونية الناجتة على 

استخدام العميل للقرض باحلساب املبني في هذا العقد.

هـ - تستحق الفائدة كل (شهر / ثالثة أشهر / ستة أشهر / سنة / تاريخ استحقاق القسط / تاريخ استحقاق كامل الدين), طبقاًـ لألنظمة املصرفية املتبعة 
لدى البنك, وتسدد قيمتها في تاريخ استحقاقها, ويتعهد العميل باالحتفاظ مببالغ كافية في حسابه املشار إليه لتغطية سداد الفوائد املذكورة.

و-  يقر العميل بأنه - في تاريخ منح القرض – على علم تام مبقدار وقيمة سعر الفائدة املعلن من قبل بنك الكويت املركزي ووافق عليه.

ز-  يحق للبنك أن يحتسب فوائد التأخير على أية مبالغ مستحقة, يتأخر العميل في سدادها عن موعد استحقاقها املتفق عليه, حتتسب على أساس احلد 
األقصى لسعر الفائدة االتفاقية املقرر من قبل بنك الكويت املركزي في تاريخ التأخيرأو احلد األقصى املقرر لها خالل فترة سريان هذا العقد أيهما 
أعلى, وحتتسب فوائد التأخير بذات الطريقة ومدة احتساب الفائدة االتفاقية املنصوص عليها في هذا العقد, ويستمر البنك في احتساب الفوائد 

على األرصدة املدينة بعد قفل احلساب بذات السعر والطريقة واملدة املتفق عليها في هذا العقد وحتى السداد التام.
ح - يلتزم العميل بسداد عمولة تأخيرعن كل قسط يتأخر في سداده عن موعد استحقاقه, وتتحدد قيمة هذه العمولة وفقاًـ لقائمة الرسوم والعموالت       

املعتمدة لدى البنك في نهاية الشهر الذي استحق فيه ذلك القسط.
خ-  يقر العميل بأحقية البنك في رفع سعر الفائدة على القرض التجاري اعتباراًـ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وطوال فترة سريانه, وذلك في حال أي 

ارتفاع يطرأ على أسعار الفائدة من قبل بنك الكويت املركزي.

البند الرابع - السداد:

أ-  يلتزم العميل بسداد رصيد مديونيته والفوائد والعموالت واملصروفات املستحقة عليه - مبوجب هذا العقد - ومبوجب قائمة العموالت واملصروفات 
املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي , وذلك عند استحقاقها طبقا ألحكام هذا العقد.

ب-  يلتزم العميل بسداد القرض املقدم له مبوجب هذا العقد على النحو املبني بعالمة ( * ) فيما يلي: 
     دفعة واحدة بتاريخ ...../...../..... مضافاًـ إليه قيمة الفوائد والعموالت والتأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب أحكام هذا العقد.   
     على أقساط.......... متساوية ومتتالية بعدد ........... قسطاًـ, قيمة كل قسط مبلغ وقـدره ............. د.ك (........................... دينار كويتي) 
بنسبة (.......... من صافي الراتب الشهري وبحيث يشمل كل قسط الفوائد والعموالت وقسط التأمني - إن وجد - وأية مصروفات مستحقة مبوجب 
أحكام هذا العقد, ويستحق القسط األول بتاريخ ...../...../.... , ويتوالى استحقاق األقساط الالحقة في ذات اليوم من كل شهر وحتى متام السداد 

فـي ....../.../..... وذلك مع عدم اإلخالل بسداد الفوائد والعموالت في تاريخ استحقاقها وفقاًـ ملا تضمنه هذا العقد.

ج-  يفوض العميل - مبوجب هذا - البنك في أن يقوم بخصم املديونية املستحقة على العميل مباشرة من حسابه املبني في هذا العقد , أو من أية أرصدة 
دائنة متوفرة في أية حسابات أخرى له لدى البنك, ويسري ذلك حتى متام السداد.

هـ-  من املتفق عليه بني الطرفني أن قيمة القسط احملدد لسداد القرض املقسط املبني بالبند الثالث (فقرة - ب) من هذا العقد قد مت احتسابها على 
افتراض عدم تغيير سعر اخلصم طيلة مدة أقساط القرض املذكور, ومن املتفق عليه أيضاًـ أنه سيتم تعديل قيمة القسط بالزيادة أو النقصان وفقاًـ ملا 

قد يجريه البنك من تعديالت على سعر الفائدة وفقاًـ ملا هو مبني بذات البند.

البند اخلامس - التأمني على احلياة:

في حال رغبة العميل في التأمني على حياته لدى إحدى شركات التأمني املتخصصة لصالح البنك مبوجب طلب القرض املقدم للبنك, وذلك طوال مدة 
سريان هذا العقد, ويفوض العميل البنك في خصم مبلغ اجمالي وقدره............... د.ك .........................................) دينار كويتي) من حسابه 
املشار إليه على أقساط شهرية وفقاًـ للمبني في الفقرة (ب) من البند الرابع, وذلك لتغطية رسوم بوليصة التأمني على احلياة  ويقر العميل بأنه يتمتع حالياًـ 
بصحة جيدة. وفي حالة السداد املبكر لكامل القيمة قبل تاريخ استحقاق القرض, ال يحق للعميل إسترداد أي مبلغ من قيمة التأمني أو األقساط املسددة.

البند السادس - اإلقرارات والتعهدات:

.........د.ك  وقدره  مببلغ  (مدين/دائن)   ....../  ....  /.. في  هو  كما  البنك  لدى   (................) رقم  حسابه  رصيد  بأن  العميل  يقر  أ-  
........................ دينار كويتي) بخالف الفوائد املستحقة على الرصيد املدين املذكور اعتباراًـ من..../..../.....

ب - يقر العميل بأنه إذا لم يسلم البنك اعتراضاًـ كتابياًـ منه على كشف احلساب خالل خمسة عشر يوماًـ من تاريخ توفيره باملوقع االلكتروني للبنك , اعتبر 
ذلك إقراراًـ منه بصحة البيانات الواردة بهذا الكشف وأنه قد قام بتدقيق كافة قيوده ومحتوى الكشف ووافق عليه بشكل نهائي, موافقة نهائية منه على 

كافة قيوده ومحتوياته وذلك ما لم يثبت العميل ما يخالف ذلك.
ج - يقـــر العميل بأن مجموع التزاماته جلميع اجلهات مبا فيها البنك التجاري الكويتي ال تتجاوز احلد األقصى احملدد من بنك الكويت املركزي وهو مبلغ 
70000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي ) للقروض االسكانية ومبلغ 25000 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف دينار كويتي ) للقروض االستهالكية, 
وأن مجموع التزاماته الشهرية - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك- ال تتعدى 40%  (أربعون في املائة) من صافي راتبه الشهري ودخله الشامل بعد 
خصم االستقطاعات, وأن مجموع التزاماته الشهرية - إذا ما كان متقاعداًـ - مبا فيها كافة التزاماته قبل البنك, ال تتجاوز 30%  (ثالثون في املائة) 
من صافي راتبه التقاعدى ودخله الشامل بعد خصم االستقطاعات, ويفوض العميل البنك في االستفسار والتحري لدى كافة اجلهات عن صحة 

وسالمة البيانات املقدمة منه.
د - يلتزم العميل بتحويل راتبه الشهري املبني بطلب القرض حلسابه لدى البنك املبني بهذا العقد, وبأن يستمر التحويل حتى متام الوفاء بكامل مبلغ القرض 
وفوائده وسائر ملحقاته. كما يلتزم العميل أيضاًـ بتحويل مستحقات نهاية خدمته حلسابه املشار إليه , ويكون للبنك عند ورود هذه املبالغ أو املستحقات 
أن يخصمها من الرصيد املدين املتبقي من مبلغ القرض ولو لم حتل آجال أقساطه, ودون احلاجة إلخطار أو تنبيه, وذلك مع مراعاة االستثناء اخلاص 

بالعمالء املتقاعدين املبني حكمه بالفقرة (ج) من البند الثامن بهذا العقد.
هـ - يقر العميل بأنه على دراية تامة بأن راتبه / معاشه الشهري الذي يتقاضاه وقت إبرام هذا العقد - وما يطرأ عليه من زيادة من وقت إلى آخر - هو 
املصدر الرئيسي والضمان املقدم منه لسداد كافة التزاماته الناشئة عن القرض املقدم له مبوجب هذا العقد, ومن ثم فإنه من املتفق عليه صراحة بني 

الطرفني أن أي تغير ميس استمرارية و اكتمال هذا املصدر إمنا يشكل إخالالًـ جوهرياًـ مباشراًـ من جانب العميل بكافة ما يترتب على هذا اإلخالل من 
آثار.

و - يتعهد العميل بتوقيع جميع التحويالت, وحواالت احلقوق, والرهونات والوكاالت, وأية مستندات أخرى يطلبها البنك وبتنفيذها وذلك تثبيتاًـ وضماناًـ 
حلقوق البنك املترتبة مبوجب هذا العقد, ويفوض العميل البنك في التوقيع نيابة عنه في كل ما يلزم المتام ذلك.

ز - ال يحق للعميل أن يتنازل أو يحيل للغير حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد بدون احلصول على موافقة كتابية مسبقة مــن البنك بذلك, كما 
يقر العميل بأحقية البنك في حتويل حقوقه الناشئة عن هذا العقد أو جزء منها إلى الغير في أي وقت يشاء ودون احلاجة إلى موافقة العميل.

ح-  يقر العميل بأنه يجوز للبنك أن يقوم منفرداًـ بتعديل تاريخ استحقاق أي قسط سواء بالتقدمي أو بالتأخير شريطة أال يتجاوز هذا التعديل الشهر امليالدي 
الذي يقع فيه ذلك القسط , ويتعهد العميل بأن يوفر بحسابه رصيداًـ دائناًـ كافياًـ لسداد القسط في موعده املعدل.

خ- يوافق العميل على قيام البنك بحجز قيمة القسط بحسابه في حال ورود الراتب إلى احلساب قبل تاريخ استحقاقه خالل الشهر الذي يقع فيه هذا 
القسط , على أن يقوم البنك بخصم هذا القسط في تاريخ استحقاقه.

ط- يلتزم العميل بتزويد البنك بكافة املعلومات حال حصول أية تغييرات علي بياناته املبينة بهذا العقد أو حال طلب البنك لذلك في أي وقت.
ي- يلتزم الطرف الثاني مبوجب هذا العقد بتقدمي كافة املستندات - مبا في ذلك الفواتير و/أو العقود- املؤيدة الستخدامه القرض االسكاني (فقط) في 
الغرض املمنوح من أجله, وذلك خالل املدة احملددة من تاريخ توقيعه على النسخة النهائية لعقد القرض , ويفوض الطرف الثاني- مبوجب هذا- الطرف 
األول تفويضا نهائيا ال يقبل اإللغاء أو الرجوع في التحقق من استخدام الطرف الثاني للقرض في الغرض املمنوح من أجله. وفي سبيل ذلك يكون 
للطرف األول- مبا في ذلك ودون حصر- االستعالم من أية جهات عن صحة ومحتويات املستندات التي يقدمها الطرف الثاني واملشار إليها بالفقرة 
السابقة, وتقدمي االستفسارات عنها إلى تلك اجلهات أو غيرها وبالوسائل التي يراها الطرف األول مناسبة. وفي حال إخالل الطرف الثاني بهذا 

االلتزام يحق للطرف األول اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات , وذلك دون اإلخالل بأي من الصالحيات املقررة له مبوجب القانون وهذا العقد.

البند السابع - اإلخالل:
1– حاالت اإلخالل: 

يحل فوراًـ أداء كامل الرصيد املدين الناشيء عن القرض املقدم مبوجب هذا العقد, دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر, وذلك في حالة 
حتقق أي من احلاالت اآلتية:

أ- تأخر أو امتناع العميل عن سداد أي قسط - أو جزء منه - من أقساط القرض املبينة في هذا العقد في موعد استحقاقه أو عدم سداد الفائدة في 
تاريخ استحقاقها أو عدم وجود رصيد دائن كاف في حساب العميل لدى البنك يغطي قيمة أي مبلغ يستحق عليه.

ب- انتهاء خدمة العميل لدى جهة عمله املبينة بالعقد ألي سبب من االسباب أو تغيير جهة عمله أو وقف حتويل راتبه / دخله على حسابه لدى البنك ألي 
سبب من االسباب.

ج- قيام العميل باستبدال جزء من معاشه أو جلوئه للتقاعد املبكر دون حصوله على موافقة البنك الكتابية املسبقة.

د- صدور حكم قضائي ضد العميل أو توقيع حجزحتفظي أو تنفيذي أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى ضده أو مغادرته دولة الكويت نهائيا أو توفر 
معلومات عن اعتزامه مغادرتها أو غير ذلك مما يؤثر على ضمانات القرض.

ذ- عدم صحة املعلومات والبيانات واالقرارات املقدمة من العميل للحصول على هذا القرض أو في ملحقه أو استخدامه مبلغ القرض في غير الغرض 
احملدد له.

هـ- إذا وردت مكافأة نهاية اخلدمة إلى حساب العميل (غير الكويتي) لدى البنك نتيجة استحقاقها لدى جهة العمل أو ألي سبب آخر.

ح - إذا رأى البنك أن هناك من األسباب ما قد يؤدي إلى عدم متكن العميل و/أو أي من كفالئه من الوفاء بالتزاماته جتاه البنك.

ط - أي سبب آخر ينص عليه القانون حللول الدين املؤجل.

2– جزاء اإلخالل:

في حالة حتقق أي من حاالت اإلخالل السابقة, فإنه :
أ -  تسري على كامل رصيد القرض املدين وحتى الوفاء التام فوائد تأخيرية على أساس احلد األقصى لسعر الفائدة املقررة من بنك الكويت املركزي 
والبالغ في تاريخه ................% أو باحلد األقصى الذي يقرره بنك الكويت املركزي مستقبال أيهما أعلى, وتسري هذه الفوائد أيضا بذات السعر 

بعد إغالق احلساب.

ب - يعد أيضاًـ إخالل بشروط وأحكام كافة العقود األخرى املبرمة بني البنك والعميل, سواء كانت املستحقة اآلجال أو لم يحل أجلها, ومن ثم يترتب على 
هذا اإلخالل التبادلي بأي منها حلول أجل كافة دائنيات البنك في ذمة العميل مبقتضى هذا العقد وتلك العقود األخرى سواء كانت قروض استهالكية 

أو إسكانية أو قروض مساندة وسقوط كافة آجالها, وذلك دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر. 
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إقـــــــــرار
بكفالة تضامنية غير قابلة للنقض

إليه فيما يلي بكلمة  الكويتي (ويشار  التجاري  البنك  اطلعنا على شروط وأحكام عقد القرض املصرفي املؤرخ ...../...../.......... احملرر بني 
"البنك") وبني عميله السيد/ السادة/....................................... (ويشار إليه فيما يلي بكلمة "املدين")

 
ونقر – مبوجب هذا – بأننا نكفل على وجه التضامن مع "املدين" جميع االلتزامات والوفاء بكافة املبالغ التي تستحق "للبنك" مبقتضي العقد املذكور 
أياًـ كان نوعها أو سببها وتشمل هذه الكفالة املبالغ التي يجري قيدها على احلساب / احلسابات املمنوحة عليه القرض بأي صورة كانت والرصيد 

املدين باحلساب عند قفله أو في أي حساب أخر يستخدم فيه ذلك القرض.  

وهذه الكفالة مستمرة وغير مشروطة وال تقبل اإللغاء أو الرجوع أو السقوط, ومبوجبها يحق "للبنك" أن يطالبنا برصيد املديونية  الناجتة عن العقد 
املذكور وسائر ملحقاتها من فوائـد وعـمـوالت ومصـروفات فـعـلية وفـقاًـ للعـقد املبـني في هـذا اإلقرار, دون أن يكون لنا احلق في االعتراض على 

ذلك.  

وتظل كفالتنا هذه قائمة ومستمرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية في حالة امتداد سريان عقد القرض املصرفي أو تعديله ألي سبب من األسباب 
وحتى يستوفي  "البنك" كافة حقوقه املستحقة من قبل"املدين" املكفول, كما تستحق املديونية في ذمتنا في حالة وفاة املدين املكفول. 

ومن املتفق عليه أن جميع األموال واألوراق املالية والتجارية واملعادن الثمينة والبضائع واحلقوق األخرى من أي نوع, واملقيدة أو املودعة باسمنا حاليا 
أو التي تقيد أو تودع باسمنا مستقبالًـ لدي "البنك" أو أي من فروعه داخل الكويت وخارجها تضمن تنفيذ التزاماتنا املترتبة على هذه الكفالة ودون 
حاجة إلى إقرار خاص بذلك, ويكون "البنك" أو أي من فروعه داخل الكويت وخارجها تضمن تنفيذ التزاماتنا املترتبة على هذه الكفالة ودون حاجة 
إلى إقرار خاص بذلك, ويكون "البنك" احلق في احلصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة من األموال املشار إليها بطريق املقاصة باألولوية 
واألفضلية على أي دائن أخر, وبغير حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو أي إجراء آخر, وذلك مع عدم اإلخالل بحق "البنك" في اتخاذ ما يراه مناسباًـ من 
إجراءات أخر الستيفاء حقوقه كاملة . ويحق " للبنك" أن يقيد املديونية املكفولة منا على أي حساب لنا مفتوح حالياًـ أو بفتح مستقبالًـ لديه أو لدى 
أي من فروعه داخل الكويت وخارجها ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك, ويكون " للبنك" احلق في احلصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة 
من األموال املشار إليها بطريق املقاصة باألولوية  واألفضلية على أي دائن آخر , وبغير حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو أي أجزاء أخر, وذلك مع عدم 
اإلخالل بحق "البنك"في اتخاذ ما يراه مناسباًـ من إجراءات أخري الستيفاء حقوقه كاملة . ويحق "للبنك" أن يقيد املديونية  املكفولة منا على أي 

حساب لنا مفتوح حالياًـ أو يفتح مستقبالًـ لديه أو لدي من فروعه داخل الكويت وخارجها, ودون حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو أي إجراء آخر.
وتسري علينا كافة األحكام التي نص عليها عقد القرض سالف الذكر, كما نتعهد بتزويد "البنك" بأية بيانات يطلبها عن مركزنا املالي أو ميزانيتنا  

السنوية في  أي وقت يشاء على أن تكون إجابتنا مؤيدة باملستندات.
وفي حالة ما إذا كان املقترض قاصر أقر أنا املوقع أدناه بإطالعي على جميع بنود وشروط هذا العقد وبكفالتي الشخصية التضامنية للمقترض 
املذكور وإلتزامى بسداد كافة املبالغ املستحقة عليه مبوجب هذا العقد مع ما يترتب عليها من فوائد مع علمنا التام بأن عمر املقترض ال يتعدي 

الواحد والعشرون عام. 
وتخضع هذه الكفالة ألحكام القانون الكويتي والختصاص احملاكم الكويتية وحدها, ونقبل االختصاص احمللي حملاكم محافظة عاصمة الكويت في 

أي نزاع قد ينشأ عنها.

املقر مبا فيه (الكفيل املتضامن)
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:.Civil ID Noالرقم املدني:
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الكويت في:
 

احملتــرم السادة / البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)   
فرع //

حتية طيبة وبعد,,

يرجى منكم املوافقة على سداد رصيد القرض القائم املمنوح لي على حسابي رقم ............................... 
بتاريخ: ..............................
مببلـغ: ...............................
حتت مرجع: .........................
وبقسط شهري: .....................

حيث أقر بأني انتظمت بسداد األقساط الشهرية وسددت ما ال يقل عن 30% من عدد أقساط القرض احملددة 
بتاريخ استحقاقها وفقاًـ للعقد املبرم دون قيامي بسداد مبكر جزئي, وذلك وفقاًـ لتعليمات بنك الكويت املركزي.

االســــم:        

رقم احلساب:        

الرقم املدني:        

التوقيـع: ______________        

التاريخ:         /         /        



إقـــــــــــــــــــــــــرار

أقر أنا السيد/ ..................................................... - ................ اجلنسية - وأحمل البطاقة املدنية رقم 
...................................... بأنني استلمت نسخة من عقد القرض قبل توقيعه بغرض املراجعة واإلطالع على 

ما يتضمنه من الشروط واإللتزامات املالية, كما أقر بأنني استلمت جدول إحصائي مبني به اآلتي:

•  قيمة وعدد أقساط القرض.
•  مكونات كل قسط من الفائدة واملبلغ املسدد من أصل القرض بافتراض االنتظام في السداد.

•  إجمالي قيمة الفوائد واملبالغ التي سيتم سدادها حتى نهاية أجل القرض.
•  بيان التغيرات احملتملة في أعباء التمويل بالنسبة للقروض االسكانية بافتراض زيادة سعر الفائدة باحلد

     األقصى املقرر (2%) كل خمس سنوات.

وهـذا إقــرار منــي بــذلك ,,,

(املقـــر مبـــا فيـــه)         

االســــم :         

رقم احلساب :         

الرقم املدني:         

التوقيـع : _____________         

التاريخ  :       /       /         

املرفقات: -
-  صورة من عقد القرض قبل توقيعه.

-  صورة من جدول إحصائي.
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