الغاية

تمويل نفقات رأس المال التشغيلي

الحد األدنى واألقصى

الحد األدنى 6,000 :د.أ
الحد األقصى 200,000 :د.أ

العملة
المدة

دوالر أميركي
الحد األدنى :شهر
الحد األقصى 9 :أشهر

احتساب الحد األدنى واألقصى

لمدة شهر واحد %40 :من معدل المبيعات الشهري على نقاط البيع  X POSالمدة باألشهر

تاريخ السحب
تاريخ االستحقاق

شرط :كل التسهيالت على المدى القصير ما دون  %30 :%20من قيمة المبيعات
ِ
يوميا من حساب واردات العميل اليومية على نقطة البيع POS
حتى عشر الدفعة الشهرية المطابقة التي يتم تحصيلها ً
في اليوم الـ  25من الشهر

فترة السماح

ال ينطبق

الضمانات

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

من  2إلى  9أشهر %30 :من معدل المبيعات الشهري على نقاط البيع  X POSالمدة باألشهر

الفائدة والرسوم
معدل الفائدة على القرض

 : BRR + 4%حالياً %11.55
التخفيض على معدالت الفائدة
في الحاالت التالية( :على اال تتدنى عن )10%

نوع الفائدة
رسوم الملف

-

في حال تقديم ضمانة عينية%1- :

-

المشتركين ببرنامج العمليات المصرفية لألعمال (بعد مرور عام على االشتراك) وعند تحويلهم أكثر من

 %75من مدخول العمل السنوي لدى بنك عودة%0.5 - :

مركبة
المشتركين ببرنامج العمليات المصرفية لألعمال %0.2 :من قيمة القرض الصافية الغير مشتركين ببرنامج العمليات المصرفية لألعمال %0.3 :من قيمة القرض الصافية(حد أدنى  100د.أ و حد أقصى  330د.أ)

معدل الفائدة عند التسديد المتأخر
رسوم التسديد المتأخر

 %2إضافية على الرصيد المستحق من تاريخ االستحقاق
 50د.أ على كل دفعة تطبق بعد  7أيام عمل من عدم التسديد

رسوم التسديد المبكر

 %5على المبلغ المستحق  +فائدة الشهر الحالي

الطوابع

 10,000ل.ل/.سنة  1.5 +باأللف على قيمة القرض اإلجمالية حسب جدول السندات (الدفعات)

تفاصيل التأمين
التأمين على الحياة*
التأمين ضد الحريق**

سدد القسط شهرًيا.
تأمين بنسبة  %105من كامل الرصيد المستحقُ .ي ّ
تأمين بنسبة  %100من قيمة األمالك يغطي مكان العمل ومحتوياته.

مثال عن احتساب الـ (APRالنسبة المئوية السنوية) والدفعة الشهرية للتأمين على الحياة

العملة

مدة القرض /
اشهر

APR

الحد األقصى للدفعة الشهرية للتأمين على
الحياة***

دوالر أميركي

9

13.87%

 10د.أ

مبلغ القرض
50,000

* يتم احتساب التأمين على الحياة على أساس الرصيد لمجموع التسهيالت االئتمانية ( )105%طوال مدة القرض ويكون بنك عوده المستفيد األول .ينبغي إصدار بوليصة
التأمين من قبل شركة تأمين من الئحة الشركات المقبولة .لن يشمل القرض قسط التأمين؛ وسيتم اقتطاعه شهرًيا من حساب التسديد الخاص بالعميل.
نقدا و شهرًيا .يغطي التأمين العقار ضد أي
** تأمين ضد الحريق على األمالك يغطي  %100من قيمة العقار الحقيقية موضوع القرض (قيمة العقار ومحتواه)ّ ،
تسدد ً
ضرر ناجم عن حريق ،أو انفجار ،أو زلزال ،أو المسؤولية تجاه الغير .إن أي سبب إضافي لألضرار يضيف على القسط تكلفة إضافية.

*** الدفعات الشهرية للتأمين على الحياة تتراجع مع تناقص الرصيد المتبقي من القرض

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