
الشروط واألحكام

خطــة ثمــار للتوفيــر هــي عقــد لخطــة توفيــر طويلــة األجــل بيــن البنــك والزبــون يمكــن للزبــون بموجبهــا الحصــول علــى مبلــغ مســتهدف ومحــدد   •
ــرة االســتحقاق. ــة فت ــد مناســبة فــي نهاي مســبًقا يشــمل عوائ

يتأهــل جميــع الزبائــن فــوق ســن الثامنــة عشــرة لفتــح وتشــغيل خطــة »ثمــار« للتوفيــر، كمــا يحــق للمســتفيدين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٨ إلــى   •
٦٠ ســنة الحصــول علــى تغطيــة تأمينيــة.

يجب على الزبائن أن يحددوا رقم حساب المستفيد الذي يتم فيه إيداع المبلغ عند نهاية المدة.  •

ُيسمح  للزبائن المساهمة بأي مبلغ كوديعة شهرية ال تقل عن ٢٥ر .ع وال تزيد عن ١٠٠٠ ر.ع.  •

يجب أال تتجاوز مدة الخطة ١٠ سنوات وأن ال تقل عن سنة واحدة.  •

يجــب علــى الزبائــن تعبئــة نمــوذج الطلــب بالكامــل وتقديــم المســتندات الداعمــة المطلوبــة كمــا هــو محــدد مــن قبــل البنــك. يجــب علــى الزبائــن   •
أيًضــا التوقيــع فــي األماكــن المحــددة فــي نمــوذج الطلــب شــخصًيا فــي البنــك. لــن يتــم النظــر فــي النمــوذج غيــر المكتمــل مــن قبــل البنــك.

إمكانية إيداع أي مبلغ توفير باإلضافة إلى مبلغ القسط الشهري للودائع في وقت فتح خطة ثمار.  •

خطــة »ثمــار« للتوفيــر هــي عقــد توفيــر طويــل األجــل بيــن البنــك والزبــون وســيتم منــح المبلــغ المســتهدف المتفــق عليــه أصــًا بمــا فــي ذلــك   •
العائــد عنــد االســتحقاق شــريطة عــدم تخلــف الزبــون عــن دفــع أي مــن الودائــع الشــهرية ألي ســبب كان. ويجــب علــى الزبــون ضمــان وجــود رصيــد 
كاٍف بتاريــخ اســتحقاق الوديعــة الشــهرية. وســيدفع البنــك مبلــغ عائــد فقــط فــي حــال قيــام الزبــون بدفــع الودائــع الشــهرية بانتظــام لفتــرة ســنة 

واحــدة كحــد أدنــى.

ســيكون مبلــغ وتاريــخ الوديعــة الشــهرية ثابتيــن طــوال المــدة دون أي تغييــر. وفــي حــال طلــب الزبــون زيــادة مبلــغ الوديعــة الشــهرية، فيمكنــه فتــح   •
خطــة »ثمــار« إضافيــة. ســتبقى جميــع الشــروط األخــرى كمــا هــي دون أي تغييــر.

قيمــة العوائــد ترجــع لنســبة الفائــدة المقدمــة للزبائــن المســتفيدين مــن خطــة ثمــار للتوفيــر. تطبــق نســبة الفائــدة لمختلــف الفتــرات وقابلــة للتغيــر   •
والمراجعــة، فــي حالــة فتــح خطــة ثمــار للتوفيــر علــى نســبة فائــدة معينــة فإنهــا تظــل ثابتــة خــال فتــرة الدفــع إال فــي حــال إغــاق الزبــون لخطــة 

التوفيــر.

ستكون نسبة الفائدة ١٪ أقل من معدل الوديعة الثابتة. أ. 

ب. يســتند معــدل الفائــدة علــى المــدة المقترحــة مــن قبــل الزبــون فــي وقــت فتــح خطــة ثمــار للتوفيــر، ومــع ذلــك، يحتفــظ البنــك بالحــق فــي 
تعديــل أســعار الفائــدة مــن وقــت آلخــر فــي حالــة حــدوث تغييــرات كبيــرة فــي أســعار الفائــدة الحًقــا.

فــي حالــة إغــاق الخطــة قبــل تاريــخ االســتحقاق، يتــم مراجعــة أســعار الفائــدة علــى أســاس المــدة الفعليــة وليــس المــدة المقترحــة عنــد فتــح  ج. 
الخطــة.

فــي حــال طلــب الزبــون الخــروج مــن خطــة التوفيــر مبكــًرا، يمكنــه فعــل ذلــك مــن خــال تعبئــة اســتمارة اإللغــاء للفــرع المعنــي، وســيقوم البنــك   •
بإرجــاع جميــع الودائــع الشــهرية التــي أودعهــا الزبــون فــي الخطــة.

الزبائــن الراغبيــن فــي الخــروج مــن خطــة ثمــار للتوفيــر مبكــًرا وقبــل إتمــام عــام واحــد مــن اإليداعــات ســيدفعون رســوم اإلغــاق التــي تبلــغ ٥ ر.ع،  أ. 
وسيســتلموا مبلــغ الوديعــة المتراكمــة مــن دون أي فوائــد.

ــغ ــي تبل ــر مبكــًرا بعــد إتمــام عــام واحــد مــن اإليداعــات ســيدفعون رســوم اإلغــاق الت ــن فــي الخــروج مــن خطــة ثمــار للتوفي ــن الراغبي  ب. الزبائ
٣ ر.ع، وسيستلموا مبلغ الوديعة المتراكمة باإلضافة إلى مراجعة سعر الفائدة على أساس المدة الفعلية بأقل من ١٪.

في حالة عدم دفع ٦ دفعات مستمرة، سيتم إلغاء خطة ثمار تلقائًيا. تطبق شروط وأحكام اإلغاق المبكر في هذه الحالة.  •

سيتم سحب المبلغ المتفق عليه بين الزبون والبنك منذ اليوم األول حسب الخطة.  •

طريقــة الدفــع: يجــب أن تكــون جميــع الودائــع فــي الحســاب عــن طريــق حوالــة شــهرية مــن الزبــون. ســيتم خصــم القســط فــي تاريــخ اســتحقاق   •
ــه فــي الخطــة. ــى النحــو المتفــق علي القســط عل

فــي حــال وفــاة الزبــون غيــر المتوقعــة نتيجــة أي ســبب ممــا يســتلزم وقــف الودائــع الشــهرية، ســيتم إعفــاء الزبــون مــن جميــع الودائــع الشــهرية   •
المســتقبلية المســتحقة وســيقوم البنــك بدفــع المبلــغ المســتحق للمســتفيد )لغايــة ٥٠٫٠٠٠ ريــال كحــد أقصــى عــن كل زبــون( بتاريــخ االســتحقاق 
للدفــع شــريطة قيــام الزبــون قبــل الوفــاة بدفــع جميــع الودائــع الشــهرية بشــكل منتظــم. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب أن يكــون عمــر الزبــون 
ــا( وقــت الوفــاة. وللمطالبــة بالمبلــغ المســتحق، يجــب علــى قريــب الزبــون المتوفــي أو ورثتــه الشــرعيين إبــاغ البنــك بذلــك  أقــل مــن )٦٠ عاًم
وتقديــم مســتندات اإلثبــات عــن وفــاة الزبــون وذلــك خــال أربعــة أشــهر مــن تاريــخ وفــاة الزبــون. أمــا االســتثناءات بالنســبة لوفــاة الزبــون فهــي 
ــران،  ــر، الحــرب، الطي ــر المخــدرات أو العقاقي ــدز، الحمــل، الرياضات/األنشــطة الخطــرة، تأثي ــروس المســبب لمــرض اإليدز/مــرض اإلي ــي: الفي كالتال

الجرائــم، االنتحــار، والمــواد النوويــة. للمزيــد مــن التفاصيــل، ُيرجــى الرجــوع إلــى شــروط وأحــكام التأميــن.

وعــاوة علــى ذلــك، ولاســتفادة مــن المســتحقات المذكــورة أعــاه، توجــد هنــاك فتــرة انتظــار مدتهــا ١٢٠ يوًمــا مــن تاريــخ فتــح خطــة التوفيــر حتــى   •
تاريــخ المطالبــة لتعويــض الوفــاة.

يحتفظ البنك بالحق في إدخال أي تغييرات على الشروط واألحكام في أي وقت.  •


