
 
 شروط القرض 

 القرضغاية  أو أكثر لألعمال  آلية تمويل شراء مركبة

 الحد األدنى لقيمة القرض  دوالر أميركي  5,000

 لقيمة القرض  األقصىالحد  د سقف قيمة القرض بحسب قدرة العميل على إعادة التسديد حد  كما ي   –الواحدة  للمركبة اآلليةدوالر أميركي  500،000

 العملة  دوالر أميركي 

 مدة القرض  سنوات  5بين سنة و

 *Debt Coverage Ratio (DCR) % من الدخل الصافي للعميل40% إلى 30مجموع الدفعات الشهرية على المدى الطويل ال يجب أن يتعد ى 
Max. Ratio of Net Income 

 (الدخل الصافي)نسبة الديون / 

 تاريخ استحقاق الدين في اليوم الثاني من كل شهر

 فترة السماح  من أي شهر  17ا في حال تم تنفيذ القرض بعد اليوم يوم   45حتى 

 الكفاالت  شركة  كانت إذا الرئيسيين األشخاص/الشخص أو الشركاء قبل من ضرورية الشخصية الكفالة

 الضمانات  موضوع القرض  اآلليةالمركبات  /اآللية  رهن درجة أولى للمركبة

 الحد األدنى للدفعة األولى  اآللية% من قيمة المركبة 25

 مبلغ القرض بالنسبة الى قيمة المركبة موضوع القرض   اآللية% من قيمة المركبة 75

 طريقة التسديد  دفعات شهرية متساوية 

 الفوائد و الرسوم 

 الفائدة على القرض  سنوات 3 حتىفي حال كانت مدة القرض  سنوات 5و  4في حال كانت مدة القرض بين 

 الجديدة اآلليةللمركبات  المستعملة اآلليةللمركبات  الجديدة اآلليةللمركبات  المستعملة اآلليةللمركبات 

5.75% 4.99% 5.5% 4.75% 

 نوع الفائدة  بةطبيعة مرك  فائدة متحركة ذات 

 د.أ( 500% من قيمة القرض اإلجمالية )بحد اعلى قيمته TransAct Packages :0.4 لألعمال المصرفية العمليات في برنامج للمشتركينلغير 

 د.أ( 500قيمته %من قيمة القرض اإلجمالية )بحد اعلى  TransAct Packages: 0.3 لألعمال المصرفية العمليات برنامجفي  للمشتركين

 مع التخفيضاترسوم دراسة الملف 

 HOCعلى أعلى رصيد مدين  عمولة فصلي ا 0.2%

 معدل الفائدة عند التسديد المتأخر % على الرصيد المستحق2

 رسوم التسديد المتأخر  أيام عمل من عدم التسديد 7ق بعد على كل دفعة.  تطب   .د.أ 50

 التسديد المبكررسوم  % على الرصيد المستحق2

 الطوابع  سنة  ل.ل./ 10,000
 تفاصيل التأمين 

 **التامين على الحياة  % من كامل الرصيد المستحق. ي سد د القسط شهري ا.105تأمين بنسبة 

 الكلية خسارةال أو/و المخاطر جميعبرنامج تأمين ضد 
 حالتها للسيارات الجديدةبكل حالة حسب اختياري للسيارات المستعملة ويدرس الخسارة الكلية. تأمين ضد 

 *** اآللية التأمين على المركبة

 
 ****)النسبة المئوية السنوية( والدفعة الشهرية للتأمين على الحياة    APRمثال عن احتساب الـ 

 القرض قيمة اآللية المركبةحالة   مدة القرض (النسبة المئوية السنوية)  APR الحد األقصى للدفعة الشهرية للتأمين على الحياة***

 د.أ  30,000 جديدة شهر   36 %11 د.أ. 6.25

 د.أ  30,000 جديدة شهر   60 %11.13 د.أ. 10.5

 د.أ  30,000 مستعملة شهر   36 %12.5 د.أ. 6.25

 د.أ  30,000 مستعملة شهر   60 %12.59 د.أ. 10.5

 
DCR*=30 د.أ.  100,000% للعمالء من أصحاب المبيعات اإلجمالية السنوية ما دون- DCR=35 د.أ.  500,000د.أ. و 100,000% للعمالء من أصحاب المبيعات اإلجمالية السنوية ما بين- DCR=40 للعمالء من %

 د.أ. 2,000,000د.أ. و 500,000أصحاب المبيعات اإلجمالية السنوية ما بين 
بوليصة التأمين من قبل شركة تأمين من الئحة الشركات المقبولة. لن يشمل  ( طوال مدة القرض ويكون بنك عوده المستفيد األول. ينبغي إصدار%105ساب التأمين على الحياة على أساس الرصيد لمجموع التسهيالت االئتمانية )يتم احت**

 الخاص بالعميل.  القرض قسط التأمين؛ وسيتم اقتطاعه شهري ا من حساب التسديد 
 موضوع القرض. يتم تسديد كلفة التامين نقدا  أو ضمن مبلغ القرضاآللية % من قيمة المركبة 105بما بعادل اآللية يتم احتساب التامين على المركبة  ***
 الدفعات الشهرية للتأمين على الحياة تتراجع مع تناقص الرصيد المتبقي من القرض  **** 

حركة حساباته وقدرته المالية  ،تصريحه الشخصي ووضعية مركزية المخاطر - "على المعلومات المستقاة من ان هذا المنتج يالئم برأينا وضع العميل بناء بحق تعديل األحكام والشروط، على أن يتم إعالم العميل بذلك.يحتفظ بنك عوده 
 .وضعه االجتماعي، وفوضعية عالقته مع المصر
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