إخطار عن موقف عميل ائتمان غير منتظم (  / 6ب من *) 6

بنك --------------------- :
فرع ----------------------------- :
االسـم (:)1

كود جدارة ائتمانية ) (

بيانات العميل
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

البنك المركزى المصرى

قطاع الرق ابة و االشراف
االدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى
ارصدة التسهيالت فى تاريخ االخطار (الف جنيه)
نوع التسهيل (الضمان)
مستخدم
مصرح

الرقم الرمزى --------------------------------------------------------------------------------- :
الشكل القانونى -------------------------------------------------------------------------------- :
تاريخ الموافقة على تقديم التمويل أو التسهيل االئتمانى ----/--/-- :

العوائد الهامشية
االجمــإلى

تاريخ التوقف الفعلى عن السداد ---/--/-- :

اسماء الكفالء والشركاء المتضامنين""1

الصفة (كفيل  /شريك متضامن)

الرقم الرمزى

تاريخ التوقيع بالكفالة

فئة التصنيف
نوع االجراء القضائى المتخذ من جانب البنك ------------------------ :

تاريخ االجراء ----/--/-- :

نوع االجراء القضائى المتخذ من جهات خارجية ---------------------- :

تاريخ االجراء ----/--/-- :

تاريخ قرار السلطة المختصة بالموافقة على التسوية ---/--/-- :

تاريخ توقيع العميل على اتفاق التسوية ---/--/-- :

تاريخ قرار السلطة المختصة بالموافقة على الجدولة للمرة الثالثة أو اكثر ---/--/-- :

تاريخ توقيع العميل على اتفاق الجدولة للمرة الثالثة أو اكثر ---/--/-- :

تصفية رضائية نتج عنها خسائر للبنك

مقدار الخسائر ------------------ :

تاريخ شهر اسم المصفى واتفاق الشركاء بالسجل التجارى ---/--/-- :

طرق السداد (وفقا لما ورد بالبند ( )11من الجداول المرفقة)
تاريخ قيام العميل بسداد المديونية بالكامل ----/--/-- :
تاريخ السداد الفعلى للمتاخرات المتخذ بشأنها االجراءات (----/--/-- : )2
تاريخ سداد المديونية فى اطار
تسوية مع ابراء الذمة :

مقدار المستحقات المتنازل
عنها

نسبة المستحقات المتنازل عنها الى اجمالى المستحقات قبل التسوية

ــــــ

%

تعديالت الحقة اخرى ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
( )1يتعين كتابة أسماء العمالء والكفالء والشركاء المتضامنين من واقع مستندات اثبات الشخصية
( )2يتعين ايضاح عن ما اذا كان قد تم ترك الدعاوى المتبادلة للشطب او شطبها فعالً او التنازل عنها

في حالة وجود اجراءات متبادلة بين البنك والعميل اليتم نقل اسم العميل الي أي من الفئات من  9 -5اال في
حالة ترك الدعاوي المتبادلة للشطب او شطبها او التنازل عنها

* يستخدم هذا النموذج للعمالء الغير منتظمين وفقاً للفئات من ( )3إلى ()6

التاريخ ---- / -- / -- -:

اسم المسئول----------- :

الوظيفة---------- :

التوقيع ---------- :

