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MORTGAGE LOAN OFFER LETTER
Date :

Customer Name :

Address :

Facility in relation to : Mortgage Loan

We thank you for choosing Standard Chartered Bank for your property financing requirements. Based on your application for a Mortgage 
Loan and information provided by you from time to time, we are pleased to provide you a Mortgage Loan Facility (Facility) as per the 
terms and conditions mentioned below and overleaf.

Category Details

Loan Amount BHD

Processing Fee (1% of the Loan Amount 
or BHD 400/- whichever is lower is payable 
upon acceptance of this Offer Letter)

BHD

We reserve the right to debit your account for facilitating the payment of the processing fee.

Net Amount Disbursed BHD

Maturity  months

Purpose

Loan to Value ratio (LTV)
 % (Inclusive of Property insurance and fees) on purchase price

  %(Inclusive of Property insurance and fees) on market value

Property details
Total market value  : BHD

Purchase price  : BHD

Calculation of Interest on Loan Amount 
and Interest Rate

Interest will be calculated on the outstanding loan amount at the Interest Rate
The Interest Rate will be variable and is defined as Base Rate + Margin on an actual reducing 
balance
Base Rate is 6 months Bahrain Inter Bank Offer Rate (BIBOR) and will be taken from  
Reuters 
Margin is  % per annum
For reference purpose only, note that BIBOR as of  is % p.a. 
Note that the actual Interest Rate applicable to (i) the monthly instalments payable during the 
period commencing from the disbursement of loan until the first re-pricing date shall be by 
reference to the BIBOR as at the preceding 30 June or 31 December (whichever is more recent) 
and (ii) the monthly instalments payable subsequent to the first re-pricing date until the second 
re-pricing date shall be by reference to the BIBOR as at the first re-pricing date and (ii) the 
monthly instalments payable subsequent to the second re-pricing date until the third re-pricing 
date shall be by reference to the BIBOR as at the second re-pricing date and so on..  
Interest Rate shall be re-priced on (30 June / 1 July) and (31 Dec / 1 Jan) each year. In case the 
any pricing or re-pricing date falls on a holiday then BIBOR (for the purpose of calculation of 
the Interest Rate) as of the last working day prior to re-pricing date will be used for re-pricing.
On each re-pricing date, Base Rate will be updated while Margin will stay the same. Any increase 
or decrease in the Base Rate (as a result of change in BIBOR) will reflect in the applicable 
Interest Rate and instalments, accordingly.  The revised Base Rate will be effective from the 
first instalment post the re-pricing date. For example if the Base Rate is increased/decreased 
on 31st December and the instalment date is 2nd of every month then the effective date of 
the revised Base Rate will be 2nd  January and the instalment of 2nd February will reflect the 
change in interest rate. 
BIBOR is subject to further variation as dictated by the Bahrain Inter Bank Offer Rate market. 
For reference purpose only, note that the total interest amount accumulated till the maturity of 
your loan is approximately BHD  based on the current BIBOR of % + 
Margin of % applied till maturity of loan. Subsequent changes in the BIBOR on re-
pricing dates shall determine the actual applicable interest rate and the total interest amount, 
accordingly.
Provided that at least 30 days’ notice is given to you, we shall be entitled to vary the Margin in 
our sole and absolute discretion at any stage during the existence of the Facility
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Annual Percentage Rate (APR) on Net 
Amount Disbursed Annual Percentage Rate (APR) including the Processing fee is %

Calculation and payment of interest 

Interest on the Facility shall be calculated on the basis of 30 days for a month over a 360-
day year. Interest will be applied on actual reducing balance each month after taking principal 
repayments into account.
Illustration:
Loan Amount: BHD 100,000    Interest Rate: 10%     Maturity: 25 years    Instalment: 908.7

Month Instalment Interest 
Charged

Principal 
Repayment Remaining Principal

1 908.70 833.33 75.37 99,924.63

2 908.70 832.71 76.00 99,848.64

3 908.70 832.07 76.63 99,772.01

Monthly Instalment 

The Customer shall pay an amount on a monthly basis for the repayment of the Loan Amount 
and payment of the Interest in accordance with a schedule of payment to be provided by the 
Bank on (i) on the disbursement date and subsequently (ii) on every re-pricing date.
For reference purpose only, note that the monthly instalment amount is approximately 
BHD . Please note that this amount is indicative only and is subject to change 
based as a result of changes to the Interest Rate.
Further, we may revise such instalment amount, due to a change in the Interest Rate, delay in 
repayment, capitalisation of interest, increases in insurance premiums and/or any other reasons 
as may be considered proper by us.

Instalment due date 
(Subject to any change in disbursement 
schedule)

A minimum gap of 15 days between the disbursement of your loan and the date of your 
first instalment.
If the first instalment due date is greater than 30 days from the date of disbursement of the loan, 
interest (at the rate applicable to your Mortgage Loan account) will be charged for the 
additional days (greater than 30) and will be added to your first instalment
In case where the difference between the disbursement date and the first instalment date is 
less than 30 days, the interest for additional days (less than 30) will be refunded to you by 
adjusting your outstanding balance.

Late Payment Fee

A late payment fee of BHD 10 shall be levied additionally for every instance of default in paying 
your monthly payment.
From time to time, we may vary the late payment fee, as per the Bank’s Service & Price 
Guide

Prepayment

Any amount prepaid is not available for redrawing

A pre-payment fee of 0.75%of the amount being prepaid or BHD 200/- whichever is lower 
shall be levied for any prepayments. 
Interest at the Interest Rate shall accrue on any amount that remains outstanding from the 
relevant instalment date until the settlement date 

Application Processing / Valuation Fee A fee of BHD  will be collected from you once you accept and sign this Offer 
Letter.

Account

You are required to set up a standing instruction authorising us to debit your account 
 with us, towards the repayment of the Facility and to service the 

monthly loan repayment and/or accrued interest and/or all other monies payable to us upon 
approval of the Facility.
Please visit Standard Chartered Branch in Manama to arrange for the standing instruction.
In addition you may be asked to provide us with 2 undated cheques for an amount of 
BHD  for each year of the loan tenor.

Insurance

You hereby agree to take out and maintain Property insurance policy for a sum equal to at least 
the full value of the property, as we may determine, against risk of loss or damage from fire, all 
other allied natural perils and any other risk, which we at any time may direct to you.
Such Property insurance policies should be issued by insurance companies approved by us 
and you will, if so requested by us, assign the relevant policies to us as collateral security for all 
indebtedness (as defined in the standard terms and conditions for mortgage loan) under the 
Facility, and/or have us indicated in such insurance policy/ies as “Loss Payee”.
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Insurance

In the event that we are of the opinion that the Property insurance coverage you have 
obtained is insufficient, we are irrevocably authorized by you to subscribe on your behalf for 
additional insurance on such terms deemed fit by us and, in our sole discretion, to either add 
the costs thereof in the calculation of the instalments payable by you or to deduct it from your 
account, whichever is preferable to us at the time.

Non-renewal of Property insurance annually shall be considered as an event of default.

Security

Assignment of the right, title and interest in and to the sale and purchase agreement between 
yourself and the developer/ owner of the Property in the form prescribed by us.

Property insurance is payable annually and must be renewed every year. Non-renewal shall be 
considered an event of default.

Unconditional and irrevocable assignment of all end of service benefits accruing and payable 
by your employer pursuant to your employment contract with the employer.

Registration and Title Documents

You acknowledge and agree that you are solely responsible for the completion of the property 
registration process and mortgage thereon in our favour with the relevant authorities and 
ensuring that the Bank receives the original title documents as security. Further, you will issue 
instructions to the Survey and Land Registration Bureau (SLRB) to deliver or handover the title 
documents of the property to us as security. 

In no circumstances the Bank shall be held responsible or liable in this regard. The Bank at its 
sole discretion and without being obliged to do so, may offer to facilitate this process or assist 
you with the same.

Valuation

This offer is conditional upon the receipt by us of a valuation report prepared by an  independent 
valuator acceptable to us (at your cost) confirming that the open market value or purchase price 
of the Property (whichever is the lower) is not less than the value mentioned in the “Property 
Details” section and that such report, including the location, surroundings, condition, usage 
and suitability of the Property is acceptable to us, failing which the offer (save for terms relating 
to reimbursement charges) shall be considered as null and void.

Reimbursement of Charges

In the event the Facility is terminated prior to the drawdown, you agree to reimburse us for the 
abortive charges incurred for the purposes of this Offer Letter, abortive charges include the 
valuation fees if incurred by us, legal fees, processing fees and discharge fees related or any 
other charges incidental to the Facility, the Interest Rate hedging or procuring or servicing the 
funding in respect thereof.

Occupation of the Property

At all times throughout the duration of the Facility, you will be required to occupy the Property 
and no third party (other than your immediate family, in case of natural persons, or shareholders 
or employees, in case of corporate entities), shall be allowed to lease, possess or in any way 
occupy the Property without our express written consent, unless the Purpose of Purchase in 
your Application form is mentioned as “To be Rented” / “Lease” or as “Investment”

In case the property is rented/leased by you to a third party, you will ensure to submit a copy 
of the valid tenancy contract/lease agreement to us within 30 days of signing the tenancy 
contract/lease agreement and assign your rights under the tenancy contract/lease agreement, 
including your right to receive rentals therein, to us. It is your responsibility to ensure that we are 
in possession of copy of valid tenancy contract/lease agreement and assignment agreement in 
respect thereof at all times.

Conditional Offer

Acceptance by you of the offer contained in this letter is conditional upon the execution and 
delivery to us of this Offer Letter and Standard Terms & Conditions for mortgaged loan annexed 
hereto and such security documentation, as may be required by us herein or otherwise, 
incorporating, among others, the terms, conditions and requirements set out herein. If you do 
not fulfil these conditions within 1 month from the date of issuance of this letter (or such other 
extended time as may be permitted by us from time to time), we reserve the right to vary or 
terminate the Facility at our sole discretion.

Special conditions (as applicable)

�

�

�

�

�

�

�

�



( Page 4 of 4 )

Please indicate your acceptance of the above and annexed terms and conditions by signing and returning to us the Offer Letter and 
the Facility terms (annexed hereto) within 7 days from the date hereof, or such extended period as may be permitted by us from time 
to time, failing which we shall be entitled to exercise our discretion to cancel the Facility.

The Facility terms annexed to this Offer Letter form an important and integral part of this Offer Letter and upon the signature of this 
Offer Letter shall constitute a single binding contract between us. However, in the event of any discrepancy between the terms of this 
letter and the annexed Facility terms, the terms of this Offer Letter shall prevail.

Please free to call us on 17 531532 for any clarification or assistance.

Yours sincerely,

For Standard Chartered Bank

_____________________________________________       _____________________________________________

I/We, the undersigned, hereby:- 

a) Confirm having read the offer letter and the Standard Terms and Conditions for Mortgage Loans annexed hereto and, having sought 
such explanations from you and/or consulted with my/our own independent advisors, understand its contents; and 

b) Accept and agree to be bound by the terms and conditions set out in the above offer letter and in the attached Standard Terms and 
Conditions for a Mortgage Loan

_____________________________________________ _____________________________________________

< Name of the primary borrower> <Signature of the primary borrower> 

Date :                 /    /

_____________________________________________ _____________________________________________

< Name of the joint borrower> <Signature of the joint borrower> 

Date :                 /    /
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خطاب عر�ض القر�ض العقاري

________ : التاريخ 

_____________________________ : ا�سم العميل 

_____________________________ : العنوان 

الت�سهيالت  متعلقة بـالقر�ض العقاري

ن�سكركم على اختياركم بنك �ستاندرد ت�سارترد للح�سول على متويل لعقاركم. وبناًء على طلبكم للح�سول على القر�ض العقاري واملعلومات املقدمة منكم من وقت لآخر، ي�سرنا اأن نقدم لكم ت�سهيالت القر�ض 
العقاري )القر�ض( وفًقا لل�سروط والأحكام املذكورة اأدناه وباخللف.

التفا�صيلالفئة

_______ د. بمبلغ القر�ض

الر�سوم الإدارية )1٪ من مبلغ القر�ض اأو 400 دينار بحريني 
اأيهما اأقل، تدفع عند قبول خطاب العر�ض هذا(

_______ د. ب

نحتفظ باحلق يف اخل�سم من ح�سابك لت�سهيل دفع الر�سوم الإدارية.

_______ د. ب�سايف املبلغ املدفوع

______ �سهرًامدة القر�ض

___________الغر�ض

ن�سبة القر�ض اإلى القيمة 
______ ٪ )�ساملة التاأمني على املمتلكات والر�سوم( على �سعر ال�سراء

______ ٪ )�ساملة التاأمني على املمتلكات والر�سوم( على القيمة ال�سوقية

تفا�سيل العقار
اإجمايل القيمة ال�سوقية للعقار  _______ د. ب

�سعر ال�سراء _______ د. ب

ح�ساب الفائدة على مبلغ القر�ض ومعدل الفائدة

�سيتم احت�ساب الفائدة على مبلغ القر�ض امل�ستحق وفقًا ل�سعر الفائدة

�سعر الفائدة متغري وُيعرف باأنه معدل الفائدة الأ�سا�سي + الهام�ض على الر�سيد الفعلي املتناق�ض.

�سعر الفائدة الأ�سا�سي هو �سعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بايبور( ملدة 6 اأ�سهر ويتم اقتبا�سه من رويرتز

تبلغ ن�سبة الهام�ض ________ ٪  �سنويًا

لأغرا�ض املرجعية فقط، ُيرجى العلم باأن �سعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بايبور( بتاريخ ______ يبلغ 
________  �سنويًا٪

كما يرجى مالحظة اأن �سعر الفائدة الفعلي املطبق على )اأ( الأق�ساط ال�سهرية م�ستحقة الدفع خالل الفرتة التي تبداأ من �سرف القر�ض 
حتى تاريخ اإعادة الت�سعري الأول يكون وفقًا ل�سعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بايبور( يف 30 يونيو اأو 31 دي�سمرب ال�سابق 
)اأيهما اأقرب( و)ب( الأق�ساط ال�سهرية م�ستحقة الدفع بعد تاريخ اإعادة الت�سعري الأول حتى تاريخ اإعادة الت�سعري الثاين يكون وفقًا ل�سعر 
الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بايبور( كما يف تاريخ اإعادة الت�سعري الأول )ج( الأق�ساط ال�سهرية امل�ستحقة بعد تاريخ اإعادة 
الت�سعري الثاين وحتى تاريخ اإعادة الت�سعري الثالث �سيكون وفقاأ ل�سعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين )بايبور( كما يف تاريخ 

اإعادة الت�سعري الثاين وهكذا.

�سيتم اإعادة ت�سعري �سعر الفائدة يف )30 يونيو/1 يوليو( و )31 دي�سمرب/1 يناير( من كل عام.  اإذا �سادف اأي ت�سعري اأو اإعادة ت�سعري اأثناء 
اأي عطلة، فاإنه �سيتم اإعادة الت�سعري با�ستخدام �سعر الفائدة املعمول به بني البنوك يف البحرين »بايبور« )لغر�ض احت�ساب �سعر الفائدة( 

اعتبارًا من اآخر يوم عمل قبل تاريخ اإعادة الت�سعري.

يف كل تاريخ اإعادة ت�سعري، �سيتم حتديث �سعر الفائدة الأ�سا�سي بينما �سيبقى الهام�ض كما هو. اإن اأي زيادة اأو نق�سان يف �سعر الفائدة 
الفائدة  �سعر  �سيكون  وعليه،  لذلك.  وفقًا  املطبقة  والأق�ساط  الفائدة  �سعر  على  ينعك�ض  �سوف  بايبور(  �سعر  يف  للتغري  )نتيجة  الأ�سا�سي 
الأ�سا�سي املعدل مطبقًا من الدفعة الأولى بعد تاريخ اإعادة الت�سعري. على �سبيل املثال، اإذا زاد اأو اأنخف�ض �سعر الفائدة الأ�سا�سي يف 31 
دي�سمرب وكان تاريخ اأول دفعة يف الثاين من كل �سهر، فاإن تاريخ اإ�ستحقاق �سعر الفائدة الأ�سا�سي املعدل هو الثاين من يناير و�سوف ينعك�ض 

التغري يف �سعر الفائدة على الق�سط امل�ستحق يف الثاين من فرباير.

ويخ�سع بايبور ملزيد من التباين على النحو الذي ميليه �سوق �سعر الفائدة بني البنوك البحرينية.

تقريبًا  هو  بك  اخلا�ض  القر�ض  ا�ستحقاق  تاريخ  حتى  املرتاكمة  الفائدة  قيمة  اإجمايل  اأن  مالحظة  يرجى  فقط،  مرجعية  ولأغرا�ض 
الهام�ض  ن�سبة   +  ٪ بايبور احلالية________  ن�سبة  اأ�سا�ض  بحريني على  دينار    ________
املطبقة  وهو ________٪ حتى تاريخ ا�ستحقاق القر�ض. وحتدد التغريات الالحقة يف �سعر بايبور يف تواريخ اإعادة 

الت�سعري ل�سعر الفائدة الفعلي املطبق وجمموع مبلغ  الفائدة وفقًا لذلك. 

يحق للبنك تغري الهام�ض يف اأي وقت مبوجب ا�سعار مدته ل تقل عن 30 يومًا يف اأي مرحلة من مراحل وجود القر�ض العقاري. 

يحق لنا تغيري الهام�ض وفًقا لتقديرنا اخلا�ض واملطلق يف اأي مرحلة من مراحل وجود الت�سهيالت، �سريطة اأن ُيقّدم لكم اإ�سعاًرا مدته 30 
يوما على الأقل.

منوذج : اأكتوبر ٢01٧
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الن�سبة املئوية ال�سنوية التي ت�سمل ر�سوم الإجراءات _____ ٪الن�سبة املئوية ال�سنوية على �سايف  املبلغ املدفوع

احت�ساب مبلغ الفائدة  ودفعها

يتم احت�ساب الفائدة على الت�سهيالت على اأ�سا�ض 30 يوم لل�سهر على مدار 360 يوم لل�سنة. ويتم تطبيق الفائدة على اأ�سا�ض الر�سيد الفعلي 
املتناق�ض كل �سهر بعد و�سع املبالغ امل�سددة من الأ�سل يف الإعتبار.

تو�سيح:

مبلغ القر�ض: 100.000 دينار بحريني   �سعر الفائدة: 10٪      مدة الإ�ستحقاق: ٢5 عام          الق�سط: ٧.908

الفائدة املحت�صبةالق�صطال�صهر
دفعة �صداد القر�ض 

الأ�صلي

اأ�صل القر�ض الذي 

مل ي�صدد بعد

1908.٧0833.33٧5.3٧99،9٢4.63

٢908.٧083٢.٧1٧6.0099،848.64

3908.٧083٢.0٧٧6.6399،٧٧٢.01

الق�سط ال�سهري

يقوم العميل بدفع مبلغ على اأ�سا�ض �سهري ل�سداد مبلغ القر�ض ودفع فائدة وفقًا جلدول زمني للدفع يوفره البنك )اأ( يف تاريخ ال�سرف 
وبعده )ب( ويف تاريخ كل اإعادة ت�سعري.

لأغرا�ض مرجعية فقط، يرجى العلم اأن مبلغ الق�سط ال�سهري هو ____ دينار بحريني تقريبًا. ويرجى العلم اأن هذا املبلغ هو 
مبلغ للتو�سيح فقط وخا�سع للتغيري على ح�سب التغيريات التي تطراأ على اأ�سعار الفائدة.

 كما يجوز لنا مراجعة مبلغ الق�سط، �سواًء نتيجة تغري �سعر الفائدة اأو التاأخر يف ال�سداد اأو ر�سملة الفوائد اأو الزيادة يف اأق�ساط التاأمني اأو 
اأي اأ�سباب اأخرى قد نراها منا�سبة.

تاريخ ا�ستحقاق الق�سط
)خا�سع لأي تغيري يف جدول ال�سرف(

تكون هنالك مهلة زمنية قدرها 15 يومًا على الأقل بني �سرف مبلغ القر�ض اخلا�ض بكم وتاريخ اأول ق�سط.

اإذا جتاوز تاريخ ا�ستحقاق الق�سط الأول 30 يومًا من تاريخ �سرف القر�ض، يتم احت�ساب الفائدة )بال�سعر املطبق على ح�ساب القر�ض 
العقاري اخلا�ض بكم( عن الأيام الإ�سافية )اأكرث من 30( وت�ساف اإلى اأول ق�سط لكم.

يف حال كان الفرق بني تاريخ �سرف القر�ض وتاريخ الق�سط الأول اأقل من 30 يومًا، ُترد الفائدة عن الأيام الإ�سافية )اأقل من 30( لكم عن 
طريق خ�سم املبلغ من اآخر ق�سط �سهري لكم.

ر�سوم ال�سداد املتاأخر
يتم فر�ض ر�سوم �سداد متاأخر بقيمة 10 دينار بحريني على كل حالة تق�سري يف �سداد الق�سط ال�سهري اخلا�ض بكم.

يجوز لنا من حني لآخر تغيري ر�سوم تاأخري ال�سداد وفقًا لدليل خدمات واأ�سعار البنك. 

ال�سداد املبكر

لن يكون اأي مبلغ يتم دفعه مقدمًا قاباًل لل�سحب جمددًا.

يتم فر�ض ر�سم �سداد مبكر وقدره 0.٧5٪ من املبلغ املدفوع مقدمًا اأو ٢00 دينار بحريني اأيهما اأقل عن اأي مبالغ يتم دفعها مقدمًا.

ترتاكم الفائدة ب�سعر الفائدة على اأي مبلغ غري م�ستحق من تاريخ �سداد الق�سط ذي ال�سلة وحتى تاريخ الت�سوية.

يتم حت�سيل ر�سوم بقيمة ________  دينار بحريني مبجرد قبول خطاب العر�ض هذا والتوقيع عليه.ر�سوم جتهيز وتقييم الطلب

احل�ساب

 ________________ ح�سابكم  من  للخ�سم  تخولنا  دائمة  تعليمات  باإعداد  ملتزمون  اأنتم 
لدينا، من اأجل �سداد الت�سهيالت و�سداد القر�ض �سهريًا و/اأو الفوائد املرتاكمة و/اأو كليهما وباقي الأموال م�ستحقة الدفع لنا حال اعتماد 

الت�سهيالت.

نرجو منكم زيارة فرع بنك �ستاندرد ت�سارترد يف املنامة لإجراء ترتيبات التعليمات الدائمة.

اإلى ذلك، قد ُيطلب منكم تزويدنا ب�سيكني غري موؤرخني مببلغ ________ دينار بحريني عن كل عام من  اإ�سافة 
مدة القر�ض.

التاأمني

الأقل، ح�سبما  العقار على  قيمة  لكامل  م�ساوي  عليها مببلغ  واحلفاظ  العقار  تاأمني على  بولي�سة  �سراء  توافقون على  اإنكم مبوجب ذلك 
والتي قد  الأخرى،  وباقي املخاطر  بكٍل منهم  املتعلقة  الطبيعية  وباقي املخاطر  الأ�سرار من احلريق  اأو  نحدده، مقابل خماطر اخل�سائر 

نر�سدكم اإليها يف اأي وقت.

ينبغي اإ�سدار بوال�ض التاأمني على العقارات عن طريق �سركات التاأمني التي نعتمدها واإذا ما طلبنا منكم ذلك، عليكم التوقيع لنا على 
اأو مبوجب  العقاري(  الرهن  لقر�ض  القيا�سية  والأحكام  ال�سروط  املديونيات )كما هو مو�سح يف  كافة  بوال�ض ذات �سلة مثل �سمان  اأي 

الت�سهيالت و/اأو مبوجب ما اأو�سحناه يف بولي�سة )بوال�ض( التاأمني مثل »امل�ستفيد املبا�سر«. 
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التاأمني

يف حال راأينا اأن التغطية التاأمينية التي ح�سلتم عليها غري كافية، فاإننا خمولون ب�سكل نهائي من طرفكم  لالإكتتاب بالنيابة عنكم يف تاأمني 

اإ�سايف بال�سروط التي نراها منا�سبة، ح�سب تقديرنا املطلق، �سواًء باإ�سافة تكاليفها اإلى ح�ساب الأق�ساط م�ستحقة الدفع اأو باأقتطاعها من 

ح�سابكم، اأيهما جنده منا�سبًا.

ُيعترب عدم جتديد بولي�سة التاأمني على العقار �سنويًا مبثابة اإخالل من طرفكم.

ال�سمان

يكون التنازل عن احلقوق وامللكية والفوائد يف اتفاقية البيع وال�سراء بينكم وبني مطور اأو مالك العقار بال�سيغة التي نحددها.

يكون تاأمني العقار واجب الدفع �سنويًا ويجب اأن يتم جتديده كل عام. وُيعترب عدم التجديد حالة اإخالل من طرفكم.

يعترب التنازل النهائي غري امل�سروط عن م�ستحقات نهاية اخلدمة املرتاكمة التي تتحملها وتدفعها جهة العمل طبقًا لعقد العمل اخلا�ض 

بكم مع جهة العمل.

م�ستندات الت�سجيل وامللكية

اأنت تقر وتوافق على اأنك امل�سوؤول املطلق عن اإمتام عملية ت�سجيل العقار ورهنه ل�ساحلنا مع ال�سلطات املعنية و�سمان اأن البنك ي�ستلم 

اأو ت�سليم  م�ستندات امللكية الأ�سلية ك�سمان. اإ�سافًة اإلى ما �سبق، عليك اإ�سدار توجيهات اإلى جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري لإر�سال 

م�ستندات ملكية العقار اإلينا ك�سمان.

يف جميع الأحوال لن يكون البنك م�سوؤوًل اأو معر�سًا للم�سوؤولية يف هذا اخل�سو�ض. ويجوز للبنك ح�سب تقديره املطلق، ودون اأن يكون ملزمًا 

بذلك، اأن يعر�ض ت�سهيل هذه العملية اأو اأن ي�ساعدكم باملثل.

التقييم

يكون هذا العر�ض م�سروطًا با�ستالمنا تقرير تقييم اأعده ُمقّيم مايل م�ستقل مقبول بالن�سبة لنا )على نفقتكم اخلا�سة( يوؤكد اأن القيمة 

ال�سوقية احلرة اأو �سعر �سراء العقار )اأيهما اأدنى( لي�ست اأقل من القيمة املذكورة يف فقرة »بيانات العقار« واأن هذا التقرير، الذي ينطوي 

على موقع وحميط وحالة وا�ستخدام ومالئمة العقار مقبول بالن�سبة لنا واإل )با�ستثناء ال�سروط اخلا�سة بر�سوم التعوي�ض( يعترب العر�ض 

لغيًا. 

تعوي�ض الر�سوم

يف حالة اإنهاء الت�سهيالت قبل ال�سحب، فاإنكم بذلك تقبلون تعوي�سنا عن التكاليف املدفوعة لغر�ض خطاب العر�ض هذا، والتي ت�سمل ر�سوم 

التقييم التي تكبدناها والر�سوم القانونية ور�سوم الإجراءات ور�سوم الإعفاء ذات ال�سلة واأي ر�سوم اأخرى نتجت جراء الت�سهيالت، اأو ر�سوم 

التحوط من اأ�سعار الفائدة اأو احل�سول على التمويل اأو خدمته يف ذلك اخل�سو�ض.

اإ�سغال العقار 

اأنتم ملتزمون دومًا على مدار فرتة الت�سهيالت باإ�سغال العقار ول ي�سمح لأي طرف ثالث باأي �سورة كانت )غري اأقارب الدرجة الأولى، يف 

حالة الأ�سخا�ض الطبيعيني اأو امل�ساهمني اأو املوظفني يف حالة ال�سركات( تاأجري اأو امتالك اأو �سغل العقار دون موافقة خطية وا�سحة منا ما 

مل يكن الغر�ض من ال�سراء مذكورًا يف الطلب ب�سيغة »�سيتم تاأجريه«/ »اإيجار«/ »ا�ستثمار«.

يف اإيجار/ ا�ستئجار العقار من طرفكم اإلى طرف ثالث، فاإنكم تكفلون تقدمي ن�سخة من عقد الإيجار لنا يف غ�سون 30 يومًا من توقيع عقد 

الإيجار واأن تتنازلوا لنا عن احلقوق املخولة مبوجب عقد الإيجار مبا يف ذلك احل�سول على الإيجارات منه. واأنتم م�سوؤولون عن �سمان 

امتالكنا ن�سخة �ساحلة من عقد الإيجار واتفاقية التنازل اخلا�سة به دائمًا.

العر�ض امل�سروط

اخلا�سة  والأحكام  وال�سروط  هذا  العر�ض  خطاب  وت�سليم  بتنفيذ  م�سروطًا  اخلطاب  هذا  عليه  انطوى  الذي  العر�ض  هذا  قبولكم  يكون 

بالقر�ض الرهن العقاري املرفقة به وم�ستندات ال�سمان اإلينا ح�سب طلبنا هنا اأو �سمن ال�سروط والأحكام واملتطلبات الأخرى املو�سحة 

هنا. ويف حال عدم تنفيذكم لهذه الأحكام يف غ�سون �سهر من تاريخ اإ�سدار هذا اخلطاب )اأو يف غ�سون مهلة قد ن�سمح لكم بها من وقت 

لآخر(، فاإننا نحتفظ بحقنا يف تغيري اأو اإنهاء الت�سهيالت اإذا ما تطلب الأمر ذلك.

اأحكام خا�سة )ح�سب الإقت�ساء(

 _______________________________ �

 _______________________________ �

 _______________________________ �

 _______________________________ �

 _______________________________ �

 _______________________________ �

 _______________________________ �

_______________________________ �
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نرجو منكم تو�سيح قبولكم لل�سروط والأحكام ال�سابقة واملرفقة بالتوقيع عليها واإعادة خطاب العر�ض و�سروط الت�سهيالت )املرفقة به( اإلينا يف غ�سون ٧ اأيام من تاريخه اأو يف غ�سون املهلة التي قد ن�سمح 
لكم بها يف اأي وقت واإل فاإننا خمولون ملمار�سة �سلطتنا التقديرية لإلغاء الت�سهيالت.

ت�سكل �سروط الت�سهيالت املرفقة بخطاب العر�ض  جزءًا مهمًا ل يتجزاأ من خطاب العر�ض وعند التوقيع على خطاب العر�ض فاإن ذلك ي�سّكل عقدًا ملزمًا قائمًا بذاته فيما بيننا. على الرغم من ذلك، يف 
حال وجود اأي تعار�ض بني ال�سروط الواردة يف هذا اخلطاب وبني �سروط الت�سهيالت املرفقة به فاإنه يعتد بال�سروط الواردة يف خطاب العر�ض.

ل ترتددوا يف الت�سال بنا على رقم 53٢ 531 1٧ لأي تو�سيح اأو دعم.

مع خال�ض التقدير و الإحرتام

عن بنك �ستاندرد ت�سارترد

______________________  _______________________

اأنا/ نحن املوقعون اأدناه: -

نوؤكد على اأننا قراأنا خطاب العر�ض وال�سروط والأحكام اخلا�سة بقرو�ض الرهن العقاري املرفقة به وطلبنا بع�ض التو�سيحات منكم و/و ت�ساورنا مع م�ست�سارينا امل�ستقلني واأدركنا حمتوياته  اأ( 

ونحن نقبل ونوافق على ا الإلتزام بال�سروط والأحكام الواردة يف خطاب العر�ض وال�سروط والأحكام املرفقة به بخ�سو�ض القر�ض العقاري ب( 

______________________  _______________________

> توقيع املقرت�ض الرئي�سي < > ا�سم املقرت�ض الرئي�سي <      

التاريخ:                         /                         /                  

______________________  _______________________

> توقيع املقرت�ض امل�سرتك < > ا�سم املقرت�ض امل�سرتك <      

التاريخ:                         /                         /                  
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