
القرض الشخصي
ضروريات الحياة ما بتنطر!

القرض الشخصي بالليرة اللبنانية أو بالدوالر األميركي يدعم إمكانياتك 
ويساعدك على تنفيذ مشاريعك من الزواج وتجهيز المنزل إلى السفر، 

إذا كنت موظًفا أو رب عمل أو صاحب مهنة حّرة. 

www.bankaudi.com.lb



ضروريات الحياة
ما بتنطر!

مزايا القرض
- تمويل حتى 75 مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالدوالر األميركي

تقسيط حتى 5 سنوات  -
-  فائدة مخصومة إبتداء من 11.5% على الليرة اللبنانية و 10% على الدوالر 
األميركي أو ما ُيعادل 14% فائدة تنازلية على الليرة اللبنانية و 12% على 

الدوالر األميركي 
-  تسهيل المعامالت وموافقة سريعة خالل 48 ساعة

يسّرنا تأمين الحل األفضل الذي يضمن راحتك ويخفف من أعبائك.  

من يستفيد من القرض؟
جميع األفراد بين 20 و 64 سنة المقيمين في لبنان شرط أال تتعّدى أعمارهم الـ 

64 عند استحقاق آخر دفعة من القرض.

الحد األدنى للراتب في بنك عوده
-  في حال توطين الراتب في بنك عوده، يساوي الحد األدنى 1,000,000 ل.ل. أو 

ما يعادله بالدوالر األميركي.
-  في حال عدم توطين الراتب في بنك عوده، يساوي الحد األدنى 1،200,000 ل.ل. 

أو ما يعادله بالدوالر األميركي.

كيف ُتحتسب الدفعات الشهرية؟
بناًء على الدخل الشهري، شرط أال تتجاوز 33% من الراتب كحد أقصى )%25 

ألصحاب المهن الحرة(.



 **APR مثال تطبيقي على ال
للقرض الشخصي

APR معّدل الفائدة )مخصوم( مدة القرض )سنة( قيمة القرض العملة

14.21% 10% 3 50,000 د.أ.
قرض بالدوالر األميركي لعميل بصّحة جّيدة )استناًدا إلى اإلستجواب الطّبي الخاص بالبنك( - يتّم تسديد 

الدفعة األولى بعد 15 يوًما على تنفيذ القرض
** النسبة المئوية السنوية

القرض
الشخصي

المعلومات الموجودة في هذا الكتّيب صحيحة حتى تاريخ الطباعة )ت2015١( وهي قابلة للتعديل بدون سابق إنذار.

نحن في الخدمة...
قروضنا ومنتجاتنا ُتلّبي احتياجاتك وُتراعي ظروفك. 

تواصل معنا  على الرقم 1570 أو 77 77 72 )4 961+(
 contactus@bankaudi.com.lb أو راسلنا على

لإلّطالع بشكل أفضل على خصائص وشروط خدماتنا المصرفية بما فيها هذا الُمنتج، الرجاء زيارة 
http://www.bankaudi.com.lb/lebanon/awareness-transparency
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بنك عوده ش م ل - بالزا، باب ادريس، بيروت، لبنان
الرأسمال: ل.ل. 668,194,681,824 مدفوع بكامله 
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