اﻷسئلة الشائعة المتعلقة بالتأجيل )(FAQ
أثر وباء فيروس كورونا والسيناريوهات اﻻقتصادية العالمية على أعمالنا وحياتنا .خﻼل هذه اﻷوقات الصعبة  ،نحن في الشركة
المتحدة للتمويل ،ملتزمون بالدعم والتضامن مع عمﻼئنا للتغلب على اﻷزمة الحالية.
كجزء من دعمنا وتماشيا ً مع إرشادات البنك المركزي العماني ،نقدم للعمﻼء خيار تحديد خيار تأجيل )القسط الشهري( .تتماشى
جهودنا من خﻼل تدابير اﻹغاثة هذه مع مبادرة التركيز على العمﻼء ونأمل أن يدعم ذلك عمﻼئنا ويساعدهم على استقرار أعمالهم.

 .1ما المقصود بالتأجيل؟
التأجيل هو تأجيل دفع القسط الشهري .تستمر الفوائد المستحقة على رأس المال القائم خﻼل فترة التأجيل .إنه ليس تنازﻻً.
 .2هل التأجيل إجباري أم اختياري؟
التأجيل اختياري ويحق للعميل اختيار التأجيل .ومع ذلك  ،فإننا ننصح عمﻼءنا القيام بالتأجيل فقط إذا تأثرت رواتبهم أو
مدفوع اتهم  /التدفقات النقدية  ،حيث قد يؤدي التأجيل إلى زيادة في إجمالي الفائدة المدفوعة خﻼل فترة القرض.
 .3ﻷي فترة يمكن منح التأجيل؟
يجوز منح التأجيل لمدة تصل إلى  ٦-١أشهر .نطلب منك زيارة موقعنا على اﻻنترنت لفهم أثر التأجيل عليك بشكل أفضل ،
بنا ًءا على اﻷمثلة المدرجة في هذا السياق.http://www.ufcoman.com/
 .4هل ستتراكم الفائدة أثناء فترة التأجيل؟
نعم  ،ستتراكم الفائدة خﻼل فترة التأجيل .سيتم تحصيل الفوائد المستحقة خﻼل أول أو أول وثاني قسط شهري ،اعتمادًا على
فترة التأجيل .نطلب منك زيارة موقعنا على اﻹنترنت لفهم اﻷمثلة المدرجة في هذا السياق.
 .5كيف يمكنني اختيار التأجيل؟
يمكنك اختيار التأجيل عن طريق النقر على الرابط المرفق للشركة المتحدة للتمويل من خﻼل الرسائل القصيرة .يمكنك أيضا
زيارة موقعنا على شبكة اﻹنترنت .www. ufcoman.com.لقد قمنا بإستضافة خطاب التأجيل لﻸفراد والشركات
باللغتين العربية واﻹنجليزية .يرجى تحميل الرسالة وإرسالها إلى أقرب فرع للشركة المتحدة للتمويل أو مراسلتنا عبر البريد
اﻹلكتروني على ufc@ufcoman.com
 .6ما هي المستندات المطلوب تقديمها لطلب التأجيل؟
الخطوة اﻷولى هي زيارة موقعنا على شبكة اﻹنترنت . /http://www.ufcoman.comوتحميل ملف رسالة طلب
التأجيل ،وهي متاحة لﻸفراد والشركات باللغتين العربية واﻹنجليزية .بمجرد النظر في التأجيل ،ست ُرسل الشركة المتحدة
للتمويل رسالة نصية قصيرة تخبرك بذلك وتطلب منك تقديم اتفاقية التأجيل والشيكات وما إلى ذلك ، .يتوقع من العمﻼء
إكمال الوثائق المطلوبة في أقرب وقت ممكن )في غضون  2إلى  3أسابيع من تاريخ استﻼم الرسائل القصيرة ،واﻹقرار
باستﻼم طلباتهم .إذا لم يتم استﻼم المستندات القانونية والشيكات الجديدة في الوقت المناسب ،فسيتم إلغاء طلب التأجيل وسيتم
إرسال جميع الشيكات الموجودة للمقاصة إلى البنك.
 .7هل سيكون هناك رسوم سداد متأخر  /فائدة جزائية  /فائدة إضافية لﻸقساط المؤجلة؟
لن تكون هناك رسوم سداد متأخر أو فائدة جزائية أو فائدة إضافية يتم تحصيلها خﻼل فترة التأجيل.
سيتم احتساب الفائدة على المبلغ اﻷصلي المستحق على أساس فائدة بسيطة ويتم تحصيلها أوﻻً كجزء من القسط الشهري،
عندما يبدأ سداد القسط الشهري بعد فترة التأجيل.

 .8هل سيكون للتأجيل تأثير على حالة BCSB؟
ﻻ  ،لن يكون هناك تأثير على حالة  BCSBالخاصة بك .ستظل حالة  BSCBفي نفس الحالة التي كنت عليها قبل
التأجيل) .على سبيل المثال  :إذا كانت حساباتك في حالة عادية وستظل حساباتك في حالة عادية :2 . .إذا كانت حساباتك
متأخرة عن  31يو ًما وستستمر حساباتك في  31يو ًما الحالة المتأخرة .(.ومع ذلك  ،إذا فشلت في الدفع خﻼل فترة تأجيل
مدفوعات القسط الشهري  ،فسوف تتأثر حالة BCBSالخاصة بك بنا ًء على المتأخرات.
 .9ماذا يحدث إذا كان أحد الشيكات الخاصة بي بالفعل ارتد؟
إذا قمت بتقديم جميع المستندات المطلوبة والشيكات الجديدة في الوقت المناسب ،فسنضيف هذا الشيك للمبلغ المستحق.
وسيعكس جدول السداد الجديد نفس الشيء.
 .10ماذا يحدث إذا كنت مواطن عماني وفقدت وظيفتي؟
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 .11ماذا لو كان لدي أكثر من  3دفعات مستحقة؟
ندرس التأجيل فقط في حاﻻت استثنائية للعمﻼء المصنفين.
 .12ماذا لو تم إغﻼق شركتي أثناء الحجر وﻻ يمكنها إصدار أي رسالة أو مستندات؟
سنقبل رسالة بريد إلكتروني من رئيس الموارد البشرية أو المدير العام  ،ويفضل أن يكون ذلك من عنوان البريد اﻹلكتروني
للشركة.

