
تعريف اإللكترونية األجهزة قرض

الزبائن فئة ينطبق ال

عوده بنك مع العالقة مدة ينطبق ال

(إجمالي) للدخل األدنى الحد ينطبق ال

(الحالية الوظيفة) العمل لسنوات األدنى الحد ينطبق ال

االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في إشتراك ينطبق ال

للسن األدنى الحد 18

القرض انتهاء لدى للسن األقصى الحد 69

اإلقامة/الجنسية لبنان في مقيمون

الحساب نوع 647/408/623/645

معًا االثنان/مؤسسات/أفراد أفراد

مشترك قرض ينطبق ال

الفائدة نوع ثابتة

الفائدة معدّل احتساب ينطبق ال

.ل.ل الفائدة قيمة 0.00%

المدخول أو الشهرية الدفعة من الُمجازة السنوية النسبة 25%

والبطاقات للقروض DBR للـ األقصى الحد 30%

DBR للـ األقصى اإلجمالي الحد 35%

السكني القرض باستثناء والبطاقات للقروض المنزلي التنظيمي DBR للـ األقصى الحد  35%

السكني للقرض المنزلي التنظيمي DBR للـ األقصى الحد  35%

المنزلي التنظيمي اإلجمالي DBR للـ األقصى الحد  (السكني القرض مع) 45%

الصافية القرض لقيمة األدنى الحد
ينطبق ال

الصافية القرض لقيمة األقصى الحد
ينطبق ال

الصافية القرض لقيمة األقصى الحد
ينطبق ال

القرض لمدة األدنى الحد واحدة سنة

القرض لمدة األقصى الحد سنوات 3

المعتمدة العملة . ل.ل

(Forex) القرض تسديد عملة القرض عملة حسب

(أيام x) الدفع عدم حال في السماح فترة (الغرامة فرض قبل) أيام 7

كفيل وجود حال في
سنة من أكثر منذ المصرف زبون يكون أن الكفيل على

(.ل.ل مليون 2) للدخل األقصى الحد يفوق أن دخله على

طوابع القرض عقد على سنويًا. ل.ل 10000/  الزمني البرنامج حسب. ل.ل 100/  الصافية القرض قيمة من باأللف 1.5

(.أ.د) الملف فتح كلفة .ل.ل 15000

(.أ.د) المتأخر التسديد رسوم .ل.ل 7500

المصرف عمولة ينطبق ال

المبكر التسديد رسوم ينطبق ال

مطلوب الحياة على التأمين ال

الحياة على التأمين نوع ينطبق ال

(%) الحياة على التأمين تغطية ينطبق ال

:يقدمه/عليه موافق الحياة على التأمين ينطبق ال

الحياة على التأمين رسوم
ينطبق ال

التأمين شركة ينطبق ال

الدفعات احتساب ينطبق ال

المسبق التسديد إمكانية (أقصى حد)   ينطبق ال

المسبق التسديد وغرامة عمولة ينطبق ال

الموافقة قبل المطلوبة المستندات القرض طلب تعبئة

عوده بنك في حساب

القرض طالب هوية عن نسخة

عام لمرفق تعود فاتورة أو المختار من سكن إفادة

الموافقة بعد المطلوبة المستندات القرض طلب تعبئة

اإللكترونية األجهزة قرض عقد

مدين إشعار

 شهر12| قرض األجهزة اإللكترونية 

قرض

(مركبة) الفائدة معدل 0.00%

اإلجمالية القرض قيمة .ل.ل   1,188,000

النموذجية السنوية المئوية النسبة 4.31%

الشهرية الدفعات .ل.ل 99000

الطابع رسم القرض عقد على سنويًا. ل.ل 10000/  الزمني البرنامج حسب. ل.ل 100/  الصافية القرض قيمة من باأللف 1.5

الملف فتح رسم .ل.ل 15000

العقد طوابع .ل.ل 10000

العمولة ينطبق ال

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رقم الحساب 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التاريخ                                                  

والتكاليف الملف فتح رسوم

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              التوقيع 

الزبائن مستلزمات

الشخصية المعلومات

المخاطر ونسب الفائدة معدالت

المطلوبة والتقارير والكفاالت، المستندات،

تأمين

القرض ميزات

القرض عن معلومات

موظف أو طالب

.أو التي قد تنتج عن توقيعي هذا المستند/إن هذا المنتج مالئن لحاجاتي، ومتطلباتي، وإمكانياتي المادية بعد أن اطلعت على كافة مواصفاته، وميزاته، والمخاطر الناتجة و

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ االسم

مسبقة دفعة

المطلوبة المستندات
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