الشروط واالحكام الخاصة بخدمة الراتب المقدم
 -1أتعهد بتحويل راتبي إلى البنك طيلة مدة استفادتي من هذه الخدمة.
 -2أتحمل عمولة خدمة الراتب المقدم بواقع ( )2دينار عن قيمة السقف الممنوح من (100-50دينار) و ( )3دينار عن قيمة السقف الممنوح من
( 500-101دينار) و( )4دينار عن قيمة السقف الممنوح بقيمة أكثر من  500دينار وللبنك الحق في أي وقت بتعديل العموالت والشرائح الخاصة

بها.
 -3أفوض البنك بتسديد كامل المبلغ المستغل خالل الشهر من الراتب المحول له عند ورود الراتب أو في نهاية الشهر أيهما أوالً.

 -4أفوض البنك بإلغاء خدمة الراتب المقدم في حال عدم استغاللي للخدمة خالل مدة ثالثة شهور من تاريخ الموافقة على منحي الخدمة.

 -5أقر بعلمي بأن الحد األقصى للعمر لالستفادة من هذه الخدمة هو  75سنة وفي حال تجاوزي لهذا الحد سيقوم البنك بإلغاء الخدمة فو اًر.

 -6أفوض البنك بتسديد أي مبالغ يتم استغاللها خالل أي شهر نقداً أو من أي حساب من حساباتي لدى البنك أو من أي مستحقات عائدة لي دون
حاجة إلى إقرار خاص بذلك.

 -7في حال عدم ورود الراتب ألي سبب من األسباب أوافق على قيام البنك بتقاضي العمولة الشهرية بنفس اآللية المحددة لحين التسديد التام مع
االحتفاظ بحقه باتخاذ كافة اإلجراءات التي يراها مناسبة للتسديد.

 -8في حال قيام البنك باللجوء الى القضاء للمطالبة بالرصيد فإنني أوافق أن يطبق على الرصيد المدين فائدة اتفاقية معدلها ( )%9من تاريخ
االستحقاق وحتى السداد التام.

 -9تستمر االستفادة من هذه الخدمة ما دامت تعليمات البنك تسمح بذلك ويحق للبنك بإرادته المنفردة التوقف عن هذه الخدمة في أي وقت يشاء دون
ذكر األسباب ودون تحمل أية مسؤولية قانونية.

 -10أقر أن دفاتر وسجالت وقيود البنك تعتبر حجة قاطعة على صحة المبالغ المقيدة بالحساب وما أضيف إليها من خدمات ومصاريف وعموالت
وأقر بأنها نهائية وصحيحة وبينة كافية وقانونية إلثبات الدين وال يحق لي االعتراض عليها بعد مرور ( )٥١يوما من تاريخ كشف الحساب.
 -11ألتزم بإخطار البنك إذا انتهى عملي الحالي لدى مستخدمي (جهة العمل) ألي سبب من األسباب أو إذا قمت بتغيير عنوان مكان إقامتي فو اًر أو
عند حدوث ذلك.

 -12يحق للبنك دون حاجة ألي إخطار مسبق تخفيض سقف التسهيالت بما يتفق مع الراتب الذي يرد فعالً للبنك أو ألي سبب آخر يراه البنك.

 -13نفوض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل باالستعالم لطلب أية معلومات ائتمانية خاصة بنا (بصفتنا مدينين و /أو كفالء) سواء من داخل البنك أو
من البنك المركزي األردني أو جمعية البنوك أو البنوك األخرى و أية مؤسسات مالية أو أية جهة أخرى خارجية مرخصة من قبل البنك المركزي

االردني و ذلك بهدف التأكد من المعلومات المصرح بها من قبلي و ألية معلومات أخرى إضافية تساعده في اتخاذ قرار الموافقة وإلدارة البنك

مطلق الحرية بالموافقة او عدم الموافقة وبدون بيان األسباب  ،باستثناء المعلومات الواردة في التقرير االئتماني للعميل التي تتعلق بإخفاقه في
الوفاء بالتزامه وتؤدي الى عدم منحه لالئتمان .

 -14في حال وجود اية شكوى تتعلق بهذا العقد يحق للعميل تقديم هذه الشكاوى الى وحدة شكاوى العمالء لدى اإلدارة العامة للبنك والتي تعنى بمعالجة
شكاوى العمالء وكما هو معلن لدى فروع البنك وسيقوم البنك بالتحقيق بالشكوى والتحقق من صحتها وذلك خالل مدة أقصاها (ثالثون يوما) من

تاريخ تقديم الشكوى.

