
(قطاع عام وخاص) راتب غير موطن  النوع 

موظفون لم يوطنوا رواتبهم في بنك عوده التعريف

موظفون لم يوطنوا رواتبهم فئة الزبائن

( أشهر كحد أدنى لدى مصرف آخر3توطين الراتب منذ )صفر يوم مع بنك عوده  مدة العالقة مع بنك عوده

أو ما يعادله لموظفي القطاع العام . ل. ل800,000 

أو ما يعادله لموظفي القطاع الخاص. ل. ل1,800,000

ا. د20,000يجب على العميل توطين الراتب أو فتح حساب وديعة بقيمة 

(إجمالي)الحد األدنى للدخل 

( أشهر كحد أدنى3توطين الراتب منذ ) أشهر 6 الحد األدنى لسنوات العمل في الوظيفة الحالية

19 الحد األدنى للسن

الحد األقصى للسن عند انتهاء القرض في حال وجود دخل التقاعد69 أو 64

مقيم في لبنان اإلقامة/الجنسية

سنتان الحد األقصى لعمر السيارة

ال ينطبق الحد األدنى لثمن السيارة

.أ. د110,000 الحد األقصى لثمن السيارة

7.00% لدى وكالء السيارات الجديدة (ثابتة)معدل فائدة 
7.00% للقطاع العام (ثابتة)معدل فائدة 

35% الحد األقصى لنسبة التسديدات الشهرية للقروض والبطاقات

40% الحد األقصى لنسبة التسديدات الشهرية

35%
باستثناء  (الزوج والزوجة فقط) نسبة التسديدات الشهرية للقروض والبطاقات من دخل العائلة 

التسديدات الشهرية للقروض السكنية

45% من مدخول العائلة (الزوج والزوجة فقط)الحد األقصى لنسبة التسديدات الشهرية للعائلة 

 الحد االقصى   DBR % 35  :  1,200,000ل .ل= > 

 الحد االقصى   DBR% 40 : 1,800,000ل .ل=  >x>  =1,201,000ل .ل-  

45%  الحد االقصى  DBR   : 1,801,000ل .ل= < - 

 التنظيمي المنزلي للقروض والبطاقات باستثناء القرض السكنيDBR الحد األقصى للـ 

25% الحد األدنى للدفعة األولى

80,000 (.أ.د)الحد األقصى لقيمة القرض الصافية 

5,000 (.أ.د)الحد األدنى لقيمة القرض الصافية 

60 (باألشهر)الحد األقصى لمدة القرض 

ال ينطبق الحد األقصى  للدفعة الشهرية

.أ.د العملة المعتمدة

بحسب عملة القرض (Forex)عملة تسديد القرض 

(عدد األيام)فترة السماح في حال عدم الدفع  أيام5

 باأللف من مجمل قيمة القرض1.5

ل عن كل سنة على عقد قرض السيارة . ل10,000 

ل عن كل سنة على كتاب التعهد. ل10,000 

ل على كتاب التوطين. ل5,000 

ل على الجدول. ل250

طوابع

150

ال مصاريف ملف للقطاع العام
(أ.د)كلفة فتح الملف 

.أ. د5 (.أ.د)غرامة التسديد المتأخر 

رسوم التسديد المبكر من قيمة القرض المتبقية5%

VIPجميع المخاطر /جميع المخاطر برنامج التأمين

ليا للتأمين 

أسوركس

سويس-ليبانو

أليانز سنا

كابيتال

كونتيننتال ترست

شركات التأمين

ضمن الدفعة الشهرية: ليا للتأمين 

تدفع نقدا عند تنفيذ القرض، التغطية يجب أن تكون على كامل فترة القرض ، المستفيد األول بنك : مع باقي الشركات 

عوده

شروط التأمين

تأمين الزامي مجاني للسنة األولى

( $20,000تغطية لغاية )بوليصة تأمين أمان الدرب طيلة فترة القرض 
ل.م.تغطية إضافية من شركة ليا للتأمين من خالل عودة لخدمات التأمين ش

طلب قرض السيارة

محاكاة احتساب قرض السيارة ضرورية للقنوات كافة باستثناء تجار السيارات

إفادة موقعة من دائرة الموارد البشرية

( أشهر3)كشف حساب أو إفادة راتب 

إفادة موقعة من مصرف الزبون حيث لديه حساب توطين يذكر فيها الدفعة الشهرية التي سوف يتم تحويلها

نسخة عن هوية مقدم الطلب

نسخة عن رخصة سوق مقدم الطلب

تسجيل السيارة باسم الغبر يسمح به فقط ألفراد العائلة من الدرجة األولى

إفادة سكن من المختار أو فاتورة مرفق عام في حال عدم وجود خط هاتف ثابت

من سعر السيارة% 75كتاب توطين في حال مجمل القرض يتجاوز 

بوليصة التأمين على السيارة

 كم0< تقرير المعاينة من قبل شركة ليا اذا كان العداد 

البطاقة األصلية لتسجيل السيارة ورهنها لصالح بنك عوده

إشعار دائن أصلي يتم إصداره للتاجر

أ. د20,000بوليصة أمان الدرب مع تغطية لغاية 

عقد الرهن األصلي مختوم من النافعة
V5 19.11.2018

(من دون توطين الراتب) موظف 

المستندات المطلوبة قبل الموافقة

المستندات المطلوبة بعد الموافقة

مستلزمات الزبائن

المعلومات الديموغرافية والشخصية

خصائص السيارة

معدالت الفائدة ونسب المخاطر

رسم فتح الملف والتكاليف

التأمين

المستندات المطلوبة

معلومات عن القرض


