
Car Loan Terms and Conditions 
This terms and conditions supersedes all prior Agreements, arrangements and understanding between the 
parties and constitutes the entire Agreement between them relating to the subject matter hereof. No addition 
to, or modification of any provision of this Agreement shall be binding upon the parties unless made in writing 
and signed by a duly authorised representative of each of the parties.
1. Draw down of the Loan:
 The Bank will permit drawdown of the Loan in full as per the Bank’s discretion only upon completion of all 

the requirements, to the satisfaction of the Bank.
2. Repayment:
 The loan amount is to be repaid by the monthly instalments together with interest and expenses, which 

shall be added to such amount. The monthly repayment may comprise interest only if a principal payment 
moratorium is in effect. 

 If the Borrower decides to prepay, fully or partially, his/her dues and liability under this agreement, he/she 
may do so, by paying a prepayment or pre-closure fee of 1% of the prepaid amount or such other amount 
as advised by the Bank.

3. Borrower’s undertakings:
The Borrower
a) Undertakes to repay to the Bank, the Loan interest thereon and all costs, fees and expenses.
b) Authorizes the Bank to debit his account for recovery of the Loan instalments and interest, costs, fees and 

expenses and undertakes to make available sufficient cleared funds in the account for the timely recovery 
thereof as and when due for payment. 

c) Agrees that all interest, commission, charges, costs, Bank and /or other fees, expenses  of whatever nature 
including but not restricted to registration fees, Bank fees existing and as might be amended and notified 
to him from time to time,[a2] legal costs, court fees and lawyers’ fees due or incurred in respect of the Loan 
or in respect of the Bank  enforcing its  right under the Loan Agreement will be debited to the Borrower’s  
account and shall become part of the Borrower’s liability to the Bank.

d) Undertakes to invest/ pay his/ her entire equity  other than the loan amount prior to taking the disbursal of 
the loan as per the mechanism specified by the Bank or otherwise agreed by the Bank.

e) Undertake to create a registered first rank mortgage in favor of the Bank and bear all the charges pertaining 
to the creation/release of mortgage. And in case of failing to do so, cancel the loan.

f) Undertakes to pay the Bank a processing and documentation fee as specified by the Bank from time to time.
g) Agrees that the mortgage of the vehicle is security for the Loan and in case of default the Bank is authorised 

to go to court without any reference to him I her for initiating possession and selling of the vehicle to 
recover the dues.

h) Undertakes to get the vehicle valued by a Bank empanelled valuer and the charges of the valuation will be 
borne by the Borrower.

i) Agrees to abide by all charges that may be levied by the Bank, from time to time.
J) Consents to the Bank contacting his/her office/residence by phone. In person or any other mode to verify 

the address and other details provided by him / her to the Bank.
k) Disclaiming Bank’s liability in case of any defects in the vehicle.
L) In the event the borrower intends to leave the Sultanate of Oman, he undertakes to inform the bank at 

least one month before the date of his/her departure and to repay the remaining balance of the loan and 
all costs, fees and expenses due to the bank under this agreement. 

m) Warrant that, if the vehicle is lost, stolen, destroyed, or damaged to such an extent so as for it to be, in the 
opinion of the insurer, incapable of repair, the insurance monies payable under the said policy firstly in paying 
the Bank the unpaid balance of the loan and all costs, fees and expenses due and payable under this agreement. 

n) Undertakes to maintain insurance coverage on the vehicle until final repayment of any amount due to the 
Bank. The borrower further undertakes that the Bank name as the first beneficiary and loss payee of such 
insurance policy is renewed or replaced. The borrower undertakes to provide the Bank with copy of the 
insurance policy and evidence of full payment of all premium due on each occasion the insurance policy 
fails to be renewed or replaced. In event that the borrower fails to renew the insurance policy or pay any 
premium due under such insurance policy the borrower declares that the Bank shall have the right to 
renew the insurance policy and debit the premium on his account if he/she fails renew it.

o) Shall renew the annual registration of the vehicle the borrower undertakes to advise the Bank and the 
insurance company immediately with 3 days of any accident of the vehicle. The borrower agree that in 
the case where the proceeds from the sale of the repossessed vehicle do not fully cover the outstanding 
liability of the borrower to the Bank as a result of the loan, the borrower is responsible to cover the 
remaining outstanding amount including all costs, fees and expenses incurred by the Bank as result of 
repossession and safe procedures.     

4. Interest Rate:
 Variable Rate is subject to variation at the discretion of the Bank and such variation shall become effective 

from the first of the date of notice given in the Bank’s advice to the Borrower or in an announcement that 
is either displayed in the Bank’s premises or made in at least two local newspapers.

 If a revised rate is not acceptable to the Borrower, the Borrower may repay the entire loan outstanding at 
the originally agreed rate together with the pre-closure charge. 

5. Right of Set-off:
 The Bank and the Borrower expressly agree that all accounts of the Borrower maintained with the Bank at 

any of its branches in Oman or abroad inclusive of any  accounts  in foreign currency, shall for the purposes  
of this  Loan Agreement constitute a single combined account. The Bank shall have the right to set-off all 
debit and credit balances in all such accounts and that the benefit of all and any security provided by the 
Borrower shall be available to and enforceable by the Bank, to secure the entire outstanding balance due 
to the Bank at any time in the said single combined account.

 The Borrower accepts liability for any residual debt that may remain outstanding after the Bank has 
exercised its right of set-off and its right to enforce any security held. All monthly instalments or other 
payments by  the Borrower shall be made to the Bank  without any  set-off, counter-claim, withholding or 
condition of any kind.

6. Events of Default:
 The Bank also has the right to demand immediate repayment of all amounts owing by the Borrower 

pursuant to the Loan, together with all accrued interest and any other costs that may be applicable if at 
any time any of the following events (the “Events of Default”) shall occur.

a) Failure by the Borrower to repay any monthly instalment, as and when this falls due for payment;
b) The Borrower loses his job for any reason, including but not limited to resignation or dismissal, or even for 

retirement.
c) Inability of the Bank to allow the Loan to remain outstanding because it is no longer permitted to do so by law;
d) Any representation or statement being made by the Borrower in any notice or other document, certificate 

or statement delivered by  the Borrower pursuant to or in connection with the Loan is or proves to have 
been incorrect or misleading in any material respect when made;

e) The Borrower fails to duly perform or comply with any of the terms of this Loan Agreement or any 
documentation or security provided by the Borrower in favour of the Bank (whether in relation to this Loan 
or otherwise);

f) Any circumstances arising which, in the Bank’s opinion, gives ground for belief that the Borrower may not 
(or may be unable to) perform or comply with its obligations under this Loan Documentation; or

g) Default or breach by the Borrower of any terms or conditions of any other loan, overdraft or credit facility 
that the Borrower may have from time to time with the Bank;

 Upon such a demand being made by the Bank, the Borrower undertakes to immediately pay in full the 
principal amount owed together   with   interest   (including   default interest)   and   any   other costs, fees 
and expenses due.

h) Failure of the borrower to register a first class mortgage in favor of the bank on the vehicle subject of the loan. 
7. Bank’s Records and Statement:
 In any legal action or proceedings arising out of or in connection with this Agreement and otherwise for 

the purposes hereof, the entries made from time to time in such final accounts shall, in the absence of 
manifest error, be final and conclusive and binding upon the Borrower as to the existence and amounts of 
the obligations of the Borrower therein recorded.

8. Insurance:
 The Borrower undertakes to obtain life insurance, and the Borrower hereby authorises the Bank to obtain 

them on his behalf. The Insurance charges are to be borne by the Borrower. The Insurance will cover 
the amount of the Loan and other dues under this agreement until it is repaid in full.  The  Borrower  
authorises  the  Bank  to  debit his/her  account  with  the  costs  thereof.  The Borrower acknowledges 
that such insurance cover will be endorsed in favour of the Bank. The Bank shall not be held responsible 
to the Borrower or to anyone else, for any discrepancy in this insurance policy, nor shall the Bank be held 

TERMS AND CONDITIONS الشروط واألحكام
شروط وأحكام قرض المركبة

ُتلغــي هــذه الشــروط واألحــكام جميــع االتفاقيــات، والترتيبــات المبرمــة بيــن الطرفيــن، وتشــّكل االتفاقيــة الكاملــة بينهمــا 
فيمــا يتعلــق بموضــوع هــذه االتفاقيــة. وأي إضافــات أو تعديــات تجــري علــى أي بنــد مــن بنــود هــذه االتفاقيــة ال تعــد ملزمــة 
للطرفيــن مــا لــم يوافــق عليهــا الطرفــان كتابــًة وبتوقيعــه حســب األصــول مــن ممثليــن مخوليــن بالتوقيــع مــن كا الطرفيــن.

اإلنهاء التدريجي للقرض:  .1

ــات علــى نحــٍو  ــد اســتيفاء جميــع المتطلب ــره وفقــط عن يســمح البنــك باإلنهــاء التدريجــي للقــرض كامــاً وفقــا لتقدي  
للبنــك. مــرٍض 

السداد:  .2

يجــري ســداد القــرض بأقســاط شــهرية إضافــًة إلــى الفوائــد والمصروفــات التــي ســُتضاف إلــى مبلــغ القســط. وقــد   
الديــن. أصــل  لســداد  االختيــاري  التعليــق  تفعيــل  حــال  فــي  فقــط  فائــدة  الشــهري  القســط  مبلــغ  يتضمــن 

وفــي حــال اخيتــار المقتــرض الســداد المســبق للمســتحقات وااللتزامــات كاملــًة أو جــزءًا منــه بموجــب هــذه االتفاقيــة،   
فيجــوز لــه ذلــك مــن خــال ســداد رســوم الســداد المســبق المقــدرة بـــ1% مــن قيمــة المبلــغ المســدد مســبقا أو أي مبلــغ 

آخــر يشــير إليــه البنــك.

تعهد المقترض:  .3

يتعهد المقترض بسداد فائدة القرض وجميع المصروفات والنفقات والرسوم إلى البنك. أ . 

ــد  ــات والرســوم مــن حســابه، ويتعه ــات والنفق ــدة والمصروف ــغ القســط والفائ ــك باقتطــاع مبل ــرض البن يخــّول المقت ب . 
باإلبقــاء علــى مبلــغ كاٍف فــي الحســاب الســتقطاعه فــي الموعــد المحــدد.

يوافــق المقتــرض أن جميــع الفوائــد والعمــوالت والمصروفــات والنفقــات ورســوم البنــك و/أو أي رســوم أخــرى أّيًــا  ت . 
كانــت طبيعتهــا ســُتخصم مــن حســاب المقتــرض وتدخــل ضمــن التزامــات العميــل تجــاه البنــك، بمــا فــي ذلــك - علــى 
ســبيل المثــل وليــس الحصــر – رســوم التســجيل، ورســوم البنــك الحاليــة والتــي قــد يجــري عليهــا تعديــل وُيخطــر بهــا 
ــدة  ــة، ورســوم التقاضــي وأتعــاب المحامــي المســتحقة أو المتكب ــات القانوني المقتــرض مــن وقــت آلخــر، والمصروف

فيمــا يتعلــق بالقــرض أو بتنفيــذ البنــك حقوقــه بموجــب اتفاقيــة القــرض.

يتعهــد المقتــرض باســتثمار أو ســداد صافــي األصــول غيــر مبلــغ القــرض قبــل قبــض القــرض وفقــا لآلليــة المحــددة مــن  ث . 
البنــك أو وافــق عليهــا البنــك.

يتعهــد المقتــرض بتســجيل رهــن مــن الدرجــة األولــى لصالــح البنــك، وأن يتحمــل المقتــرض جميــع الرســوم الناشــئة عــن  ج . 
تســجيل الرهــن أو شــطبه. وُيلغــى طلــب القــرض فــي حــال عــدم االلتــزام بهــذا البنــد.

يتعهد المقترض بدفع رسوم معالجة الطلب واستخراج المستندات للبنك كما يحدده البنك من وقت آلخر. ح . 

يوافــق المقتــرض أن رهــن المركبــة يعــد ضمانــً للقــرض وفــي حــال الفشــل فــي الســداد يخــول البنــك بالتوجــه إلــى  خ . 
المحكمــة دون الرجــوع إليــه لحيــازة المركبــة وبيعهــا الســتعادة المســتحقات.

يتعهد المقترض بتثمين المركبة لدى مثمن معتمد لدى البنك وأن يتحمل رسوم التثمين. د . 

يوافق المقترض على االلتزام بدفع جميع الرسوم التي قد يفرضها البنك من وقت آلخر. ذ . 

يوافــق المقتــرض علــى تواصــل البنــك مــع مقــر عملــه أو ســكنه عــن طريــق الهاتــف أو بصــورة شــخصية أو أي طريقــة  ر . 
أخــرى للتحقــق مــن صحــة العنــوان والبيانــات األخــرى التــي قدمهــا للبنــك.

يتعهد المقترض بإخاء مسؤولية البنك في حال ظهور أي عيوب في المركبة. ز . 

فــي حــال نــوى المقتــرض مغــادرة ســلطنة عمــان، يتعهــد بإخطــار البنــك قبــل شــهر واحــد علــى األقــل مــن تاريــخ  س . 
المغــادرة، ويتعهــد بســداد المبلــغ المتبقــي مــن القــرض وجميــع المصروفــات والرســوم والنفقــات المســتحقة للبنــك 

ــة. بموجــب هــذه االتفاقي

فــي حــال فقــدان المركبــة أو ســرقتها أو تلفهــا أو وقــوع الضــرر عليهــا، وقــرر المؤمــن أنــه ال يمكــن إصاحهــا فــإن  ش . 
المقتــرض يتعهــد باســتخدام األمــوال التــي يتحصــل عليهــا بنــاء علــى وثيقــة التاميــن فــي ســداد المبلــغ المتبقــي مــن 
ــة. ــك بموجــب هــذه االتفاقي ــف المســتحقة للبن ــات والنفقــات والتكالي ــى المصروف ــة إل ــك باإلضاف القــرض المســتحق للبن

يتعهــد المقتــرض بالحصــول علــى تغطيــة تأمينيــة علــى المركبــة لغايــة ســداد أي مبالــغ مســتحقة للبنــك كاملــة.  ص . 
ويتعهــد المقتــرض كذلــك بتســمية البنــك بصفتــه المســتفيد األول الــذي تدفــع إليــه المبالــغ فــي حــال وقــوع ضــرر فــي 
وثيقــة التأميــن فــي حــال تجديدهــا أو اســتبدالها. ويتعهــد المقتــرض بتزويــد البنــك بنســخة مــن وثيقــة التأميــن وإثبــات 
ــد الوثيقــة أو اســتبدالها. وفــي حــال عــدم تمكــن  بســداد جميــع األقســاط المســتحقة فــي حــال عــدم إمكانيــة تجدي
المقتــرض مــن تجديــد وثيقــة التأميــن أو ســداد أي قســط مســتحق بموجــب التغطيــة التأمينيــة، يقــر المقتــرض بــأن 

للبنــك الحــق فــي تجديــد الوثيقــة التأمينيــة وخصــم المبلــغ مــن حســاب المقتــرض.

يجــب علــى المقتــرض تجديــد التســجيل الســنوي للمركبــة، ويتعهــد المقتــرض بإخطــار البنــك وشــركة التأميــن  ض . 
ــدات المتأتيــة مــن  ــه فــي حــال أن العائ ــة. ويوافــق المقتــرض علــى أن ــام مــن وقــوع أي حــادث للمركب ــورًا خــال 3 أي ف
بيــع المركبــة ال تغطــي مبلــغ القــرض المتبقــي المســتحق للبنــك بالكامــل، فإنــه علــى المقتــرض تغطيــة المبلــغ 
المســتحق متضمنــً جميــع الرســوم والمصروفــات والنفقــات التــي يتكبدهــا البنــك نتيجــة إعــادة حيــازة المركبــة.

سعر الفائدة  .4

يخضــع التغيــر فــي ســعر الفائــدة إلــى تقديــر البنــك، ويصبــح التغييــر نافــذًا ابتــداًء مــن تاريــخ اإلشــعار المقــدم للمقتــرض   
ــي التابعــة للبنــك أو فــي صحيفتيــن إخباريتيــن علــى األقــل. ــر فــي المبان مــن البنــك أو مــن خــال اإلعــان عــن التغيي

فــي حــال عــدم قبــول المقتــرض للســعر المعــدل، فيجــوز لــه ســداد مبلــغ القــرض المســتحق كامــا بســعر الفائــدة المتفــق 
عليــه فــي األصــل باإلضافــة إلــى رســوم الســداد المبكــر.

الحق في المقاصة  .5

يوافــق البنــك والمقتــرض صراحــًة علــى أن حســابات المقتــرض لــدى البنــك فــي أي مــن فروعــه داخــل الســلطنة أو خارجهــا 
متضمنــة أي حســابات بعمــات أجنبيــة، تشــكل مجتمعــة حســابا واحــدًا لألغــراض المشــار المجــددة بموجــب اتفاقيــة 
القــرض هــذه. ويحــق للبنــك تطبيــق المقاصــة علــى جميــع حســابات الخصــم واالئتمــان وأن المنفعــة مــن أي ضمــان 
مقــدم مــن المقتــرض يجــب أن يكــوت متاحــً وواجــب النفــاذ للبنــك، وذلــك لســداد المبلــغ المســتحق للبنــك كامــا 

فــي أي وقــت.

ويقبــل المقتــرض المســؤولية بقــاء أي ديــن مســتحق بعــد ممارســة البنــك لحقــه فــي المقاصــة.  جميــع األقســاط الشــهرية 
أو أي مبالــغ أخــرى مســتحقة الســداد مــن المقتــرض يجــب أن يســددها المقتــرض إلــى البنــك دون إجــراء أي مقاصــة، أو 

دعــوى مضــادة، أو اقتطــاع، أو فــرض شــروط مــن أي نــوع.

حاالت التقصير  .6

ــع  ــى جمي ــة إل ــا للقــرض، باإلضاف ــرض وفق ــا المقت ــن به ــغ التــي يدي ــع المبال ــة بالســداد الفــوري لجمي ــك المطالب يحــق للبن
ــد المســتحقة وأي نفقــات أخــرى يمكــن قــد تنطبــق فــي حــال حــدوث أي مــن )»أحــداث التقصيــر«( التاليــة فــي  الفوائ

ــت. أي وق

فشل المقترض في سداد أي من األقساط الشهرية في موعد استحقاقها. أ . 

فقدان المقترض لعمله ألي سبب ويتضمن – على سبيل المثال ال الحصر – االستقالة أو التسريح أو التقاعد. ب . 

عدم قدرة البنك على مواصلة مدة استحقاق القرض ألنه لم يعد مسموحً بذلك بموجب القانون. ت . 

أي بيــان او تصريــح مــن المقتــرض فــي أي إشــعار أو أي مســتند آخــر، وأي وثيقــة مقدمــة مــن المقتــرض بموجــب هــذه  ث . 
ــأي شــكل. االتفاقيــة أو فيمــا يتعلــق بهــا، تثبــت عــدم صحتهــا أو أنهــا مضللــة ب

فشــل المقتــرض باالمتثــال أو االضطــاع علــى النحــو الواجــب بــأي مــن شــروط اتفاقيــة القــرض هــذه أو أي وثيقــة أو ضمــان  ج . 
يقدمــه المقتــرض لصالــح البنــك ســواًء بمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة أو خافهــا.

أي ظــرف – حســب رأي البنــك – يعطــي ســببً لاعتقــاد بــأن المقتــرض قــد ال يضطلــع أو يمتثــل )أو قــد ال يكــون قــادرًا  ح . 
علــى االضطــاع أو االمتثــال( اللتزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة.

تقصيــر مــن المقتــرض أو إخــال بــأي مــن الشــروط أو األحــكام ألي قــرض آخــر، أو الســحب علــى المكشــوف، أو تســهيل  خ . 
ائتمانــي قــد يحصــل عليــه المقتــرض مــن البنــك مــن وقــت آلخــر. وعنــد مطالبــة البنــك بــأي مــن ممــا ســبق، يتعهــد 
المقتــرض بالســداد الفــوري للمبلــغ األصلــي كامــا مــع الفوائــد )متضمنــا الفائــدة الناتجــة عــن التقصيــر( وأي مصروفــات 

ورســوم وتكاليــف أخــرى مســتحقة.

فشل المقترض في تسجيل رهن من الدرحة األولى لصالح البنك على المركبة ذات الصلة بالقرض. د . 

بيانات البنك وسجاته  .7

فــي أي دعــوى أو إجــراءات قانونيــة تنتــج عــن هــذه االتفاقيــة أو ذات صلــة بهــا وغيــر ذلــك مــن األغــراض المتعلقــة بهــذه   
االتفاقيــة، فــإن المدخــات التــي تجــري مــن وقــت آلخــر فــي الحســاب النهائــي يجــب أن نهائيــة وقعطيــة وملزمــة 

للمقتــرض فيمــا يتعلــق بتوفــر مبالــغ التزامــات المقتــرض المســجلة فــي الحســاب.

التأمين  .8

يتعهــد المقتــرض بالحصــول علــى تأميــن علــى الحيــاة، ويخــول البنــك بموجــب هــذه االتفاقيــة الحصــول علــى التأميــن   
ــغ األخــرى المســتحقة  ــة عنــه. ويتحمــل المقتــرض رســوم التأميــن. وســيغطي التأميــن مبلــغ القــرض والمبال بالنياب
بموجــب هــذه االتفاقيــة لغايــة ســدادها بالكامــل. ويخــول المقتــرض البنــك بخصــم المبالــغ مــن حســابه  المصرفــي، 
ويقــر المقتــرض بعلمــه أن تغطيــة التأميــن ســتكون لصالــح البنــك. وال يتحمــل البنــك أي مســؤولية تجــاه المقتــرض 
أو أي طــرف آخــر نتيجــة أي تبايــن فــي وثيقــة التأميــن، وال يتحمــل البنــك كذلــك أي مســؤولية تجــاه المقتــرض أو 
أي طــرف آخــر نتجيــة رفــض أي مطالبــة ذات صلــة باتفاقيــة القــرض هــذه. ويخــول المقتــرض البنــك بالتوســط بيــن 
جهــة التأميــن والمقتــرض للتفــاوض بشــأن شــروط وأحــكام وثيقــة التأميــن، وتوقيــع الوثيقــة بالنيابــة عــن المقتــرض، 

ــة عــن المقتــرض. ــغ مــن حســاب المقتــرض ودفــع جميــع أقســاط التأميــن لجهــة التأميــن بالنياب وخصــم المبال



liable towards the Borrower or anyone else, for the rejection of any claim made in connection with this 
Loan Agreement. The Borrower authorises the Bank to mediate between the Insurers and the Borrower, to 
negotiate the policy terms and conditions, to sign the policy on behalf of the Borrower and recover from 
the Borrower and pay all premiums to the insurance company on behalf of the Borrower.

 I am aware that the insurer may revise the premium during the term of the laon because of changes to the 
terms and conditions of the laon. If there is an increase, I authorise the Bank to debit my account for the 
additional amount. I also understand that sometimes loans are changed due to the inability of customers 
to support the payments. If this happens, the premium will also increase.

9. Assignment and Transfer
 The Borrower may not assign or transfer any of his obligations under the Loan Agreement. The Bank, 

without the need for further consent of the Borrower, may at any time assign to any one or more bank(s) 
or other lending institutions  all or any  part of the Bank’s  rights  and obligations hereunder, and in that 
event this Agreement shall be read and construed and take effect to the intent that the assignee shall have 
the same rights against the Borrower as it would have had if it had been a Party hereto with respect to the 
rights and benefits assigned to it.

10. Confidentiality
 For the purposes of Article 70 of the Oman Banking Law 114/2000, the Borrower irrevocably  authorizes  

the Bank, should it so desire, to disclose to any party or to the Bank’s counsels or to any other third parties, 
in relation to this  Agreement such information about the Borrower and his  banking transactions, as  the 
Bank  shall consider appropriate.

11. Notices:
 All notices and other communication required or permitted between the Parties under or in connection 

with this Agreement shall be in writing and shall be delivered or sent by pre-paid post or facsimile/ 
electronic messaging or any other legitimate communication as deemed appropriate by the bank to the 
address or number of the Party concerned as set forth below. No communication shall be effective until 
received and such shall be deemed to have been received:

h. By hand when so delivered 
i. By  post  3  (three)  Business  Days  after  posting  subject  to  proof  of posting.
j. By facsimile/ electronic media upon sending, subject to confirmation of uninterrupted transmission on 

transmission report and provided that a hard copy is promptly dispatched to the recipient.
k. Any other legitimate communication as deemed appropriate by the bank
12. Jurisdiction and Governing Law:
 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Laws of the Sultanate of Oman 

and the parties hereto submit to the exclusive jurisdiction of the Omani Courts and submit to all relevant 
laws governing commercial disputes including the Reconciliation and Settlement Law promulgated by the 
Royal Decree No. 98/2005.

13. General Provisions:
 Each of the clauses and provisions of the Loan Agreement are severable and the invalidity, unenforceability 

or illegality of any one or more of such clauses  and provisions  shall have no effect on the validity, 
enforceability or legality of the remaining clauses and provisions.

 The Borrower hereby declares that all the terms and conditions of the Loan Agreement have been read and 
understood and acknowledges having received a duplicate copy of the Loan Agreement.

 We acknowledge and agree that we are liable and responsible severally and jointly to repay the loan 
extended to us by National Bank of Oman.

 The borrower agrees that according to this agreement, the bank has the right to determine the value and 
due dates of the given loan other than what the borrower has mentioned in the application form, seeing 
that the loan given does  not exceed the requested amount. The borrower agrees that according to this 
agreement, that he/she will pay the loan on monthly installments according to the values and value dates 
determined by the bank after approving the loan request”.

 “VAT”  shall  mean  value  added  tax  as  provided  for  under  the  Oman applicable VAT laws as amended 
from time to time.

 “The services and products provided under this agreement are subject to VAT. The Bank shall add VAT 
in addition to any amounts or fees payable by the Customer to the Bank under this agreement, at the 
prevailing VAT rate as applicable at the time of payment”.

 “VAT at the prevailing applicable rate will be levied on all taxable products and services provided by the 
Bank”.

Borrower’s acceptance
To the Branch Manager, National Bank of Oman 
I have read the offer letter and the annexure and accept the above the terms of the approval of the loan granted 
to me, in its entirety and as an integral part of the Loan Agreement to be executed by me with the Bank.

PROMISOSRY NOTE 

Ref. No:

Date: 

Amount: OMR 

Amount in figures 

For value received, I 

promise unconditionally and irrevocably to pay to, or to the order of, 
National Bank of Oman (S.A.O.G.) (the “Bank”), on first demand made by 
the Bank to me, or on date  ] at its principal office 
located at [address  ].

or at such place that is designated in writing by the Bank, the sum of 
Omani Rials 

[amount in words  ] 
together with interest at the rate of [  %] per annum (or as specified 
by the Bank from time to time) debited monthly from the date hereof, up 
to the date of actual payment.

I hereby irrevocably authorize any representative of National Bank of 
Oman (S.A.O.G.) to complete those sections of the Promissory Note that 
are not completed by the undersigned.

First Borrower Name and Signature

TERMS AND CONDITIONS (Continued) الشروط واألحكام )تابع(

أقــر بعلمــي أن المؤمــن قــد يراجــع فيمــة األقســاط خــال مــدة القــرض نتيجــة حــدوث تغييــرات فــي شــروط وأحــكام   
اتفاقيــة القــرض. وفــي حــال حــدوث تغييــر فإنــي أخــول البنــك بخصــم المبلــغ اإلضافــي مــن حســابي المصرفــي. كذلــك 
أدرك أنــه فــي بعــض األحيــان تحــدث تغييــرات علــى القــروض نتيجــة عــدم تمكــن العميــل مــن دفــع المبالــغ. وفــي هــذه 

ــة ســترتفع قيمــة أقســاط التأميــن. الحال

النقل والتكليف  .9

ال يجــوز للمقتــرض نقــل أي مــن التزاماتــه بموجــب اتفاقيــة القــرض هــذه إلــى أي طــرف أو تكليفــه بهــا. ويجــوز للبنــك   
فــي أ[ وقــت - دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة المقتــرض - تكليــف أي طــرف أو بنــك آخــر أو بنــوك أخــرى أو 
مؤسســات إقــراض أخــرى بجميــع أو أي جــزء مــن حقــوق والتزامــات البنــك التــي تنــص عليهــا هــذه االتفاقيــة. وفــي هــذه 
الحالــة، هــذه االتفاقيــة يجــب أن ُتقــرأ وتفّســر وأن تكــون نافــذة بقصــد أن يكــون للمكلــف نفــس الحقــوق تجــاه المقتــرض 

كمــا لــو أنــه كان طرفــً فــي هــذه االتفاقيــة فيمــا يتصــل بالحقــوق والمنافــع المرتبطــة بهــا.

السرية  .10

ــرض يخــول  ــإن المقت ــه فــي ســلطنة عمــان )2000/114( ف ــي المعمــول ب ــون المصرف تماشــيا مــع المــادة )70( مــن القان  
البنــك بصــورة قطعيــة - إن شــاء ذلــك - باإلفصــاح عــن معلوماتــه بمــا بتعلــق بهــذه االتفاقيــة ومعاماتــه المصرفيــة ألي 

طــرف أو لمستشــاريه أو ألطــراف ثالثــة، حســب مــا يــراه البنــك مناســبً.

اإلشعارات  .11

يجــب أن تكــون جميــع اإلشــعارات والمراســات بيــن األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة أو ذات صلــة بهــا كتابيــة، ويجــب   
تســليمها أو إرســالها عــن طريــق البريــد المدفــوع مســبقا أو بالفاكــس أو المراســات اإللكترونيــة أو أي وســيلة اتصــال 
قانونيــة حســب مــع يــراه البنــك مناســبا. وتكــون المراســات إلــى عنــوان أو رقــم الطــرف ذو العاقــة كمــا هــو منصــوص 
عليــه أدنــاه. وال تصبــح أي مــن المراســات نافــذة إلــى عنــد تســلمها، والحــاالت أدنــاه تعنــي أن المراســلة قــد جــرى 

تســليمها.

باليد: عند تسليمها. أ . 

بالبريد: بعد ثاثة أيام عمل من تسليمها إلى مكتب البريد وتخضع إلثبات تسليمها للبريد. ب . 

بالفاكــس أو الوســائل اإللكترونيــة: عنــد إرســالها وتخضــع لتأكيــد إرســالها فــي تقريــر اإلرســال شــريطة إرســال نســخة  ت . 
ــى المتلقــي. مطبوعــة فــورا إل

أي وسيلة أخرى قانونية كما يراه البنك مناسبً. ث . 

القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي  .12

تخضــع هــذه االتفاقيــة للقوانيــن المعمــول بهــا فــي ســلطنة عمــان وتفســير بنــاء عليهــا، وتخضــع األطــراف ذات الصلــة   
بهــذه االتفاقيــة إلــى االختصــاص القضائــي الحصــري للمحاكــم العمانيــة، وإلــى جميــع القوانيــن ذات الصلــة بالنزاعــات 

ــم 2005/98. ــق والمصالحــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رق ــون التوفي ــا قان ــة بمــا فيه التجاري

أحكام عامة  .13

كل بنــد وحكــم فــي اتفاقيــة القــرض هــذه قابــل للفصــل، وبطــان أي مــن البنــود واألحــكام أو عــدم قابليــة النفــاذ أو   
عــدم مشــروعية يجــب أن ال يكــون لهــا تأثيــر علــى صاحيــة بقيــة البنــود واألحــكام أو قابليــة تنفيذهــا أو مشــروعيتها.

يقــر المقتــرض بموجــب اتفاقيــة القــرض هــذه أنــه قــرأ جميــع الشــروط واألحــكام الــواردة فيهــا وفهمهــا، ويقــر بتســلمه   
نســحة مــن االتفاقيــة. ونقــر ونوافــق منفرديــن ومجتمعيــن أنــه تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية ســداد القــرض الممنــوح لنــا 

مــن البنــك الوطنــي العمانــي.

يوافــق المقتــرض أنــه وفقــً لهــذه االتفاقيــة يحــق للبنــك تحــدد قيمــة القــرض ومواعيــد االســتحقاق غيــر تلــك التــي ذكرهــا   
المقتــرض فــي اســتمارة طلــب القــرض، وباعتبــار أن ال يتجــاوز القــرض المبلــغ المطلــوب. ويوافــق المقتــرض أنــه وفقــا 
لهــذه االتفاقيــة سيســدد القــرض بأقســاط شــهرية وفقــا للقيــم ومواعيــد االســتحقاق التــي يحددهــا البنــك بعــد اعتمــاد 

طلــب القــرض.

ضريبــة  القيمــة المضافــة تعنــي الضريبــة المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن ضريبــة القيمــة المضافــة المعمــول بهــا فــي   
الســلطنة والتــي التعديــات التــي تجــري عليهــا مــن وقــت آلخــر.

المنتجــات والخدمــات المقدمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة تخضــع لضريبــة القيمــة المضافــة. ويجــب علــى البنــك إضافــة   
مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة باإلضافــة إلــى أي مبالــغ أو رســوم مســتحقة الدفــع مــن العميــل إلــى البنــك بموجــب 

ــت الســداد. ــي وق ــه ف ــة الســائد والمعمــول ب ــة القيمــة المضاف ــك بســعر ضريب ــة وذل هــذه االتفاقي

ســتفرض ضريبــة القيمــة المضافــة بالســعر الســائد علــى جميــع المنتجــات والخدمــات الخاضعــة للضريبــة المقدمــة مــن   
البنــك.

موافقة المقترض

إلى مدير الفرع, البنك الوطني العماني 

قــرأت رســالة العــرض والمرفــق وأوافــق علــى شــروط قبــول القــرض الممنــوح لــي المذكــورة أعــاه بمجملهــا وبصفتهــا جــزءًا ال 
يتجــزأ مــن اتفاقيــة القــرض واجبــة التنفيــذ منــي تجــاه البنــك.

سند إذني

الرقم المرجعي:

التاريخ:

المبلغ:  ر.ع

المبلغ باألحرف: 

عن المبلغ الذي استلمته، أتعهد أنا 

 دون قيد أو شرط وبصورة 

قطعية بسداد للبنك أو ألمر البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع )»البنك«( مع 

أول مطالبة من البنك أو بتاريخ  

بمكتبه الرئيسي الكائن في 

، او في المكان المحدد كتابيا من البنك، مبلغً إجماليا )المبلغ باألرقام 

 ريال عماني( باإلضافة إلى الفائدة 

بسعر ) %( سنويا - أو كما يحددها البنك من وقت آلخر, ُتخصم شهرّيًا 

ابتداًء من التاريخ المذكور في هذه االتفاقية لغاية تاريخ السداد الفعلي.

أقر بموجب هذا بصورة نهائية بتخويل أي من ممثلي البنك الوطني العماني 

ش.م.ع.ع. إلكمال أقسام السند اإلذني الذي لم أكمله أنا الموقع أدناه.

اسم المقترض األول وتوقيعه
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