شروط وأحكام منتج التأجير
منتج االجارة
ھو امتالك السيارة بواسطة مصرف الراجحي ومن ثم إجارتھا للعميل عن طريق توقيع عقد إجارة سيارة بأجرة شھرية متفق عليھا وعلى مدة التأجير ويتم تمليك السيارة للعميل إذا سدد جميع األجرة

المنصوص عليھا في العقد حسب المادة الثانية في اآلجال المتفق عليھا بانتظام وحال مراجعة العميل لنقل الملكية .

ملكية السيارة
تعود ملكية السيارة المؤجرة للمصرف و ال يحق للمستأجر التنازل عن أي حقوق قد تثبت للمصرف بشأن السيارة نتيجة للحوادث المرورية ونحوھا .

التعويضات والتلف الكلي
للمصرف الحق في الحصول على أية تعويضات سواء من شركة التامين او أي طرف اخر.
في حالة التلف الكلي وكان السبب ناتج من العميل فإن المستأجر يتحمل ھذا الضرر او تحمل الفرق بين شيك التعويض من شركة التأمين والقيمة السوقية للسيارة قبل الحادث حسب تقدير شيخ المعارض.

طريقة التسديد
يتعھد مقدم الطلب بفتح حساب جاري لدى أي فرع من فروع المصرف.
يلتزم المستأجر بسداد األجرة المذكورة في العقد بالمادة الثانية وحسب اآلجال المتفق عليھا دون تأخير وذلك بإيداع مبلغ األجرة في حسابه لدى المصرف إما بطريقة مباشرة أو عن طريق نظام سداد أو أي
طريقة يحددھا المصرف .

تفويض القيادة
إذا رغب المستأجر السفر بالسيارة إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أو دولة غير ذلك فإنه يدفع للمصرف رسوما ً مقابل إصدار تفويض له بقيادة السيارة عن كل تفويض وإذا وجدت أي رسوم
حكومية أو تأمينية أخرى فإن المستأجر يتحملھا وحدة .
يلتزم المصرف بمنح التفويض الالزم لتمكين المستأجر من االنتفاع بالسيارة وفق المادة الثامنة من العقد وبشرط أن يكون ممن تشمله التغطية التأمينية وفق شروط واحكام بوليصة التأمين .
يلتزم المستأجر بعدم السماح ألي شخص اخر بقيادة السيارة اال بعد الحصول على تفويض بالقيادة من المصرف ويتحمل المستأجر مسؤولية مخالفة ذلك .

االجرة
التزام المستأجر بسداد األجرة المنصوص عليھا في المادة الثانية من العقد وحسب اآلجال المتفق عليه .
يستمر خصم األجرة الشھرية طيلة مدة العقد حتى وان كانت السيارة تحت االصالح او تالفة لحين استالم اشعار من شركة التأمين .
يتم استھالك الدفعة المقدمة من األجرة على مدة العقد وفي حالة حصول تلف كلي او جزئي بغير سبب من العميل وعند فسخ العقد يتم إعادة الجزء غير المستھلك للعميل .

التامين
يتحمل المستأجر مبلغ التحمل حسب وثيقة التأمين .
يلتزم المصرف بالتامين على السيارة المؤجرة تامينا شامال متوافقا ً مع أحكام الشريعة االسالمية .
يلتزم المستأجر بضمان ما يقع على السيارة المؤجرة بسبب تعدية أو تفريطه سواء أدي ذلك إلى تلف العين المؤجرة جزئيا ً أم كليا ً .
يلتزم المستأجر بالشروط واالحكام الخاصة بوثيقة التأمين والمذكورة في شھادة التأمين .
يتحمل العميل نسبة التحمل المذكورة في وثيقة التامين -وكذلك نسبة االستھالك – في حالة الھالك الكلي – حسب نسبة الخطأ
يلتزم المستأجر بعد إخطار كتابي المصرف في حال حصول حادث للسيارة المؤجرة بمراجعة شركة التأمين .

فــــســــــــخ الــــــــــعقد
عقد االجارة عقد ملزم للطرفين وعلى المستأجر االلتزام بجميع بنود العقد وال يمكن فسخه اال بموافقة المصرف .
ال يمكن فسخ العقد بشكل طبيعي اال بطريقتين اما طريقة السداد المبكر ) عن طريق المستأجر وطرف ثالث ( او احالل عميل اخر مكان العميل األصلي وفقا ً للشروط والتعليمات الصادرة من المصرف .

المفتاح االحتياطي
المصرف غير مسئول عن دفع أية تعويضات نتيجة فقدان النسخة االحتياطية من المفتاح اال اذا كان ذلك ناتج بسبب المصرف.
تكلفة عمل نسخة للمفتاح بدل فاقد ال يتحملھا المصرف اإل اذا كان المصرف سبب في فقدان المفتاح.

الصيانة
يلتزم المستأجر بإجراء جميع أعمال الصيانة التشغيلية ) العادية والدورية ( للعين المؤجرة حسبما ھي موضحة في دليل المستخدم ودليل الصيانة وكتيب الضمان الخاص بالسيارة وذلك طيلة فترة اإليجار
ويتحمل تكاليفھا ومصاريفھا .
يلتزم المصرف بإجراء الصيانة األساسية للسيارة المؤجرة طيلة فترة العقد وحسب ما ھو موضح في دليل المستخدم .
يلتزم المستأجر بعدم إجراء أي تعديل أو اضافات على السيارة او تركيب قطع غيار مقلدة )غير أصلية( يعني تحمله وحده كل ما ينتج عن ذلك .

تجديد رخصة السير
يلتزم المستأجر بالفحص الدوري والتقدم الى المصرف لطلب تجديدھا قبل انتھاء رخصة السير ب  45يوم .
يلتزم المصرف بدفع رسوم المرور وتجديد رخصة السير .

نقل الملكية
يتحمل العميل جميع اجراءات نقل الملكية وفي حال تأخر المستأجر نقل ملكية السيارة يتحول التامين الى تامين ضد الغير ويتحمل تكاليفه المستأجر.

السداد المبكر
في حال الرغبة في السداد المبكر االتصال بالھاتف المصرفي رقم . 920003344

عند توقف العميل عن السداد
يحق للمصرف أن يتخذ من اإلجراءات الشرعية والنظامية ما يحفظ حقوقه قبل المستأجر في حال تأخره عن الوفاء بأي دفعة في موعد استحقاقھا  ,ويتحمل المستاجر في ھذه الحال جميع التكاليف
والمصروفات التي تكبدھا المصرف لتحصيل أي من حقوقه على المستأجر بموجب العقد كما يتحمل المستأجر أجرة السيارة محل العقد مدة بقائھا في يده ويحق للمصرف في ھذه الحالة تعجيل جزء بما ال
يتجاوز فترة التأجير  ,ويكون المعجل كمبالغ مقدمة حساب اإلجارة .

لطلب لوحات بدل فاقد
يلتزم بتبليغ الشرطة فوراً ويرفع التقرير لصالة المتاجرة ويسدد الرسوم المطلوبة إلصدار لوحات بديله .

تغيير اللوحات واللون
ال يمكن تغيير اللوحات واللون إال في حالة وجود مبرر قانوني وبعد موافقة المصرف .

شروط عامة
يتحمل المستأجر جميع المخالفات المرورية والغرامات التي تنشأ بسببه أو بسبب المفوض بالقيادة .
يجب على المستأجر معاينة السيارة المعاينة المنافية للجھالة وھي بكامل تجھيزاتھا ومحتوياتھا قبل استالم السيارة .
يتعھد المستأجر بعدم استخدام السيارة المؤاجرة في غير ما استأجرھا له وكما تعھد بعدم تأجيرھا أو التنازل عن منفعتھا لغيره إال بعد الحصول على الموافقة الخطية من المصرف .
يلتزم المستأجر بأشعار المصرف فوراً في حال تعرض السيارة للحجز من قبل السلطات األمنية او غيرھا.

