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 نصائــح مصرفيــــة



عنــد رغبتــك فــي تحميــل تطبيــق البنــك الــذي تتعامــل 
معــه علــى أجهزتــك الذكيـــــة، تأكــد مــن تحميــــله مــن 
ــًا  مصــادر موثوقــة ومــن موقــع البنــك الرســمي تفادي
للتطبيقـــات الوهميــــة التــي يتــم مــن خاللهــا سـرقــــة 

ــانات البطــــاقات المصرفيــــة. بيـــ

أو  حســـابـــاتك  استــــخدام  مــن  اآلخــريــــن  تمــكيــــن 
بطاقاتــك االئتــمانيــــة لتنـفيــــذ عمليــــات ماليــــة قــد 

للمخــــاطر. أمـــوالك  يعــرض 

العقــــود  مــن  نسخــــة  علــى  الحصــــول  لــك  يحــق 
والمستنــــدات عنــد الحصــــول علــى الخدمــات المقدمــة 

المصــــرف. مــن 

ــة، تجنــب  ــر مــن بطاقــة مصرفي فــي حــال امتــالكك أكث
ــار رقــم ســري واحــد لكافــة البطاقــات. اختي

ــد الدخــول  ــة عن ــاتك المصرفيــ ــك وحسابــ ــة بياناتــ لحماي
عــدم  علــى  احــرص  االنتــــرنت،  طريــق  عــن  عليهــا 

عامـــــة· انترنــت  شبــــكة  استخــــدام 

يحــق لــك إلغــاء بطاقــة االئتمــان خــالل عشــرة أيــام 
مــن تاريــخ اســتالم البطاقــة، وال يحــق للجهــة الُمصــدرة 
للبطاقــة مطالبتــه بــأي رســوم أو عمولــة خــالل هــذه 

الفتــرة مــا لــم يُقــْم بتنشــيط البطاقــة.

ال  فواتيــر  لســداد  المصرفيــة  حســاباتك  تســتخدم  ال 
أســرتك. أفــراد  بأحــد  أو  مباشــرة  بــك  ترتبــط 

المملكــة،  خــارج  االئتمانيــة  البطاقــة  اســتخدام  عنــد 
المســجل  الجــوال  هاتفــك  رقــم  تفعيــل  علــى  احــرص 
لــدى الجهــة المصــدرة للبطاقــة الســتالم رســائل إشــعار 
قصيــرة عــن العمليــات المصرفيــة المنفــذة باســتخدام 

البطاقــة وتجنــب عمليــات االحتيــال.



ترتيبــك ألولوياتــك المالية ُيســاهم في تجّنبك الصعوبات 
واألزمــات الماليــة، ومــن ذلــك الحــرص علــى ســداد فواتيـــر 
الخدمــــات العامــة و دفــع رواتــب العامليــن لديــك فــي 

المنــزل أواًل بـأول.

النقــود  مــن  الصغيــرة  الفئــات  اســترجاع  علــى  احــرص 
عنــد  للدفــع  ســتحتاجها  حيــث  الشــراء  عنــد  المعدنيـــة 

أخــرى. مــرًة  التســوق 

خــدمــة حســــاب ســداد، خيــارك اآلمن للدفــع اإللكتــروني 
فــي الممــــلكة. يمكنــــك التسجيــــل فــي هــذه الخدمــة مــن 
ــك  ــع البنــ ــرفي علــى موقـــ ــابك المصــ ــة حســ خــالل صفــحـــ

اإللكترونــي الــذي تتعامــل معــه.

يســاعدك االدخــار علــى مواجهــة األزمــات الماليــة الطارئــة 
وُيجنبــك الحاجــة إلــى االقتــراض.

المـــالي  التخطيــط  واجعــل  بحــــكمة  أمــــوالك  أنفــق 
ــلك  ــط لمستقبـ ــد التخطيــ ــة عنــ ــك األســـاسيـــ أحــد أدواتــ
لــك  يكفـــل  مســتقر  مـــادي  مستـــوى  علــى  لتحــــافظ 

كريمــة. حيــــاة  وألســرتك 

واالســتقرار  االكتفــاء  نحــو  األولــى  وســيلتك  االدخــار 
أموالــك  اســتثمار  بدايــة  نحــو  اآلمنــة  بوابتــك  المالــي، 

إضافــي. دخــل  وتحقيــق 

أي  لتحديــد  دوري  بشــكل  االئتمانــي  تقريــرك  راجــع 
أخطــاء فــي المعلومــات التــي يتضمنهــا نتيجــة عــدم إجــراء 

الموجــودة. المعلومــات  علــى  الــالزم  التحديــث 

أهميتهــا  وقّيــم  بدقــة  االقتــراض  مــن  أهدافــك  حــدد 
ومدى حاجتــــك إلى تحقيــــقها، فاالقتراض غيــر المسؤول 

بدايـــة ألزمــات ماليــــة مستقبليــــة.



 نصائــح عــــامــة



عند حـــــدوث تغيــــر على وضعـــك المادي نتيــــجة انخفــــاض 
راتبـــك أو فقدانك لوظيفتك أو وقــــوعك في أزمــــة ماليــــة، 
ــارات  تــواصــــل فــــورًا مــع جــهـــة التــمويــــل لمعــرفــــة الخيــ

المتــــاحة والتـــوصــــل إلــى حلــول منــاسبــــة.

ُيقصــد بتغيــر الظــروف المســتفيد )إجباريــًا(: حــدث يــؤدي 
إلــى تغيــر ظــروف المســتفيد بشــكل إجبــاري علــى ســبيل 
أو  كليــًا(  أو  )جزئيــًا  العمــل  عــن  العجــز  الحصــر:  ال  المثــال 
تقاعــده )إجباريــًا( أو فقدانــه لوظيفتــه أو فقدانــه لبعــض 
ــه  البــدالت الثابتــة والتــي ُتعطــى للموظــف مــن جهــة عمل

بشــكل شــهري.
 

ــاًء علــى طلــب العميــل-  ــارف -بنــ ــزم البنــوك والمصـــ تلت
بإعــادة جدولـــــة المديونيــة فــي حــال ثبــوت تغُيــر ظــروف 
أي  ودون  جديــــد  تمويــل  منــح  دون  )إجباريــــًا(  العميــل 
رســوم إضافيــة ودون أي تغييـــــر فــي كلفــة األجــل، وعلــى 
البنــوك والمصــارف تنفيــذ الجدولــــــة خــالل فتــرة ال تتجـــــاوز 
بالمســتندات  العميــل  تزويــد  تاريــــخ  الثـــالثيــــن يومــًا مــن 
الالزمــة، ويستثــــــنى مــن ذلــك عقــود التمويـــــل الممنـــــوحة 

بضمــان األصــل.

ُيقصــد بتغُيــر ظــروف العميــل )اختياريــًا(: حــدث ُيــؤدي إلــى 
تغُيــر ظــروف العميــل بشــكل اختيــاري علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر: التقاعــد )االختيــاري( أو تغييــر وظيفتــه.

 نصائــح تــمـــويلــيــة



تلتــزم البنــوك والمصــارف -بنــاًء علــى طلــب العميــل- 
بإعــادة جدولــة المديونيــة فــي حــال ثبــوت تغُيــر ظــروف 
العميــل )اختياريــًا( مــع إمكانيــة تغييــر كلفــة األجــل ودون 
خــالل  الجدولــة  تنفيــذ  يتــم  أن  علــى  إضافيــة،  رســوم  أي 
فتــرة ال تتجــاوز الثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ تزويــد العميــل 
بالمســتندات الالزمــة، ويســتثنى مــن ذلــك عقــود التمويــل 

الممنوحــة بضمــان األصــل.    

يجب أال تتجاوز الرســوم والعموالت و تكاليـــف الخدمات 
اإلداريــة فــي التمويـــــل االســتهالكي مــــا يعــادل %1 مــن 

مبــــــلغ التمويــــــل أو 5000 ريــال أيهمــــا أقــل.

المستـــــأجر  يتحـــــمل  التمويـــلـــي؛  اإليجــــــار  عقــــود  فــي 
ــر  ــة للحصــــول علــى رخصــــــة سيــــ ــع الرســــوم النظاميـــــ جميــــ
المركبــــــة )االستــــمــــارة( وتجديـــــدها، مــا لــم يتــــــم االتفــــــــاق 

علــى خـــــالف ذلــك.

كلفــــة األجــل هــي تكلفــــة األجــل المقــررة علــى المســتفيد 
ــوية  ــة مئــ بموجــب عقــد التمويــل ويتــم التعبيــر عنهــا بنسبــ

سنــــوية ثابتـــة من مبــــلغ التمويــــل الممـــنوح للمــــستفيد.

الســجل االئتمانــي وسيـــلة تتيــح لــك مراجعــة التزاماتــك 
وتنظيـــم  االئتمانيــة  معلوماتــك  جميــع  ومتابعــة  الماليــة 

شؤونــــك الماليــــــة.

متعــارف  مؤشــر  هــو   :APR الســنوي  النســبة  معــدل 
عليــه دوليــًا كأداة لإلفصــاح عــن التكلفــة الفعليــة وذلــك 
وفــق معادلــة رياضيــة ثابتــة بحيــث تشــمل معــدل خصــم 
االخــرى  واألقســاط  الدفعــات  لجميــع  الحاليــة  القيمــة 
المســتحقة علــى المســتفيد مســتقباًل و مســاويًة للقيمــة 
و  للمســتفيد  المتاحــة  التمويــل  مبلــغ  بدفعــات  الحاليــة 
تكــون معــدالت النســب الســنوية التــي تعلــن عنهــا جهــات 
التمويــل مبنيــة علــى نفــس األســاس ويمكــن مقارنتهــا مــن 
قبــل العميــل وذلــك فــي التاريــخ الــذي يكــون فيــه مبلــغ 

التمويــل أو أول دفعــة منــه متاحـــــًا للمستفيـــــــد.



عنــد تعبئــة طلــب الحصــــول علــى التأميـــــن، احــرص دائــــمًا 
ــع عــن  ــة والدقيقــة وامتن ــم المعلومــات الكامل علــى تقدي
عــن  اإلفصــاح  عــدم  أو  مكتملــة  غيــر  معلومــات  تقديــم 
تتعــرض وثيقــة  الهامــة والجوهريــة حتــى ال  المعلومــات 

تأمينــك لإللغــاء.

تحتــوي بعــض الخدمـــــات والمنتجـــــات التأمينــيـــــة علــى 
بطلــب  تقــم  ال  لــذا  المخاطــر،  مــن  متفاوتــة  مســتويات 
مــع  تتــــالئــــــم  ال  المخاطــر  أن  الشعـــــور  عنــد  الخدمــة 

المــــالي. وضعــــــك 

التأميــن حقــوق ومســئوليات كل طــرف  توضــح وثيقــة 
تفاصيــل  ذلــك  فــي  بمــا  التأمينيــة  العالقــة  أطــراف  مــن 
المخاطــر  وأنــواع  والخصومــات  والعمــوالت  األقســاط 

تأمينيــــًا. المغطــاة 

تختلــف المخاطــر التــي تغطيهــا وثيقــة التأميــن على الســفر 
الوثيقــة  قــراءة  علــى  احــرص  لــذا  ألخــرى،  شــركة  مــن 
الموظــف  إلــى  واالستفســارات  األســئلة  وتوجيــه 

التوقيــع عليهــا. المختــص قبــل 

والمســــتندات  المعلومـــــات  قــراءة  علــى  احــــرص 
المقدمــــــة من شركــــــات التأميـــــن بعنـــاية عنــد االتفـــاق 
تأمينيــة  خدمــــــة  أو  منتــــج  بشــأن  التأميـــــن  شركـــــة  مــع 
لتعــرف حقوقــك والتزاماتـــك ومــــدى قدرتك على الوفــــــاء 

بهـــــذه االلتــزامــــات.

ــن لــه فــي طلب التعويـــض فــي حال تم  يســقط حـــق المؤمَّ
ــال  ــالف قيــــود االستعمـ ــال المركبــة علــى وجــه يخـ استعمـ

المبيـــنة في الوثيــــقة والتي تخــــالف األنظـــمة المروريــــــة.



يحــق للعميـــل االستفســــار وطــرح األسئــــلة علــى موظفــي 
شــركة التأميــــن فــي حــال عــدم وضــوح أي بنــد أو شــرط فــي 
وثيقــة التأميــن وأي مســتندات مقدمــة مــن قبــل شــركة 
التأميــن، ويجــب علــى موظفــي شــركة التأميــن اإلجابــة علــى 

تلــك األســئلة بأســلوب مهنــي وواضــح.

قبــل شــرائك ألي منتــج تأمينــي تأكــد مــن قراءتــك لجــدول 
لمعرفــة  وذلــك  التأمينيــة  التغطيــة  وحــدود  المنافــع 

مــدى مالءمتـــها الحتيـاجــــاتك.

 نصائــح تــأميـــنية

تأكــــد من اكتمــــال كافــــة الحقــــول واألرقـــــام المطلوبة 
عنــد طلــب  عليهــا  للتوقيــع  لــك  المقدمــة  النمــاذج  فــي 
ــارغ أو  وثيقــة التأميــن، وتفــاَد التوقيــع علــى أي نمــوذج فــ

ــر مكتمــل. غي

ال تتضمــــن كل وثائـــق التأميــــن الشـــامل على المــركبات 
حـــــادث  وقــــوع  عنــد  بديـــلة  مركبــة  تقديـــم  منفعـــــة 
مــروري، وتخضـــــع إضافــة تلــك المنفعــة إلــى االتفــاق بيــن 
صاحــب الوثيقــة وشــركة التأميــن لقــاء مبــــلغ إضافــي علــى 

قســــط التأميــــن.
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