
البـنـك التجاري الدولي

بيان حقائق رئيسية
قرض السكن

ــق الرئيســية معلومــات عامــة حــول ميــزات ورســوم ونفقــات هــذا المنتــج. يرجــى الرجــوع والموافقــة علــى  يوفــر بيــان الحقائ
أحــكام وشــروط البنــك فيمــا يخــص ا�حــكام النهائيــة للحســاب، با�ضافــة إلــى الوثائــق المطلوبــة الســتكمال طلــب الحصــول 

علــى قــرض الســكن.

يوفــر لــك قــرض الســكن مــن البنــك التجــاري الدولي فرصة شــراء منزل أحالمــك. لمعرفة المزيد يمكنك زيــارة موقعنا ا�لكتروني: 
.https://www.cbiuae.com/en/personal/products-and-services/loans/home-loans/home-loan

 معدالت الفائدة وتكاليف التمويل
(ُتطبق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% على تكاليف التمويل التي تتضمن رسوم¬ ثابتة)

يتراوح معدل الفائدة على قرض السكن ما بين %3.49 إلى %4.50 سنوي¬.معدل الفائدة

يختلــف معــدل الفائــدة علــى قــرض الســكن حســب ا�حــكام والشــروط، وُيحــدد بنــاًء على وضعك 
المالــي. ومعــدل الفائــدة المذكــور أعــاله هــو معــدل مرجعــي وال يعكس العــرض النهائي.

(EMI) فــي حــال تقدمــت  التفاصيــل حــول بيــان ا�قســاط الشــهرية المتســاوية  للمزيــد مــن 
 بطلــب للحصــول علــى قــرض الســكن مــن البنــك التجــاري الدولــي، يمكنــك زيــارة الموقــع التالــي:  
.https://www.cbiuae.com/en/personal/products-and-services/loans/home-loans/home-loan

ســيكون معــدل الفائــدة المقــدم لــك خليطــ¬ مــن معــدالت الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة والتــي 
ســيتم تفصيلهــا فــي خطــاب العــرض النهائــي فــي وقــت الدفــع.

معدل الفائدة الثابت: سيتم تحديد معدل الفائدة لعدد معين من السنوات.

معــدل الفائــدة المتغيــر: يتــم تعديلــه حســب الســعر المرجعــي كمعــدل الفائــدة بيــن بنــوك 
ا�مــارات (إيبــور).

1,000 درهم إماراتيرسوم الطلب

يتــم تحصيــل رســوم الطلــب عنــد التقــدم للحصــول علــى القــرض وســيتم تعديلهــا مقابــل 
رســوم المعالجــة عنــد صــرف القــرض.

ستتباين هذه الرسوم بناًء على الحالة الوظيفية.

%1 من مبلغ القرض (ال تقل عن 500 درهم إماراتي وال تتجاوز 2,500 درهم كحٍد أقصى)رسوم المعالجة

رسوم المعالجة هي رسم ُيدفع مقدم¬ لمرة واحدة من أجل معالجة طلب القرض.

معدل الفائدة في 
حال التخلف عن 

السداد

%2 من المبلغ المؤجل (ال يقل عن 50 درهم إماراتي وال يتجاوز 700 درهم كحٍد أقصى)

إذا لــم يتــم تســديد المبلــغ المســتحق بحلــول تاريــخ اســتحقاقه، ســتتم إضافــة هــذه الرســوم إلــى 
القســط التالي.

100 درهم إماراتي لكل تأجيلتأجيل دفع القسط

«تأجيــل القســط» يعنــي إرجــاء ســداد ا�قســاط الشــهرية للقــرض الشــخصي، وذلــك مقابــل 
رســوم رمزيــة.

%1 من الرصيد المتبقي (10,000 درهم إماراتي كحٍد أقصى)رسوم السداد المبكر

ُتطبــق رســوم الســداد المبكــر عندمــا تكــون قــادرÏ علــى ســداد دينــك قبــل تاريــخ االســتحقاق 
المتفــق عليــه للقــرض. كمــا يتــم تطبيــق هــذه الرســوم علــى المبلــغ المســتحق ا�صلــي، وقــد 

يصــل إلــى 10,000 درهــم إماراتــي؛ أيهمــا أقــل.
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رسم قدره %1 من قيمة دفعة السداد الجزئي بحد أقصى 10,000 درهم إماراتيالسداد الجزئي

السداد الجزئي يعني الدفع مقدم� أو جزئي� لمبلغ معين من إجمالي مبلغ القرض المستحق.

تغطــي خدمــة التأميــن علــى الحيــاة ا�حــداث الطارئــة وا�مــراض الخطيــرة وفــق الشــروط وا�حــكام التأمين على الحياة
المعمــول بهــا لــدى شــركات التأميــن. وتســتطيع الحصــول علــى خدمــة التأميــن االئتمانــي علــى 
الحيــاة بشــكل مســتقل، أو مــن خــالل البنــك وفــي هــذه الحالــة تتــم إضافــة رســوم التأميــن إلــى 

القســط المســتحق.

التأمين على 
الممتلكات

يتــم تقديــم التأميــن علــى الممتلــكات لــك بموجــب سياســة المجموعــة التابعــة للبنــك دون تكبد 
أي تكلفــة إضافيــة. بهــدف تأميــن ممتلكاتــك الخاصــة ضــد المخاطر.

100 درهم إماراتيرسم إلغاء القرض

يتوجــب دفــع رســم إلغــاء القــرض فــي حــال قــررت إلغــاء طلــب التســهيل الــذي تقدمــت بــه إلــى 
البنــك التجــاري الدولــي.

معلومات مهمة

تنبيــه: إذا لــم تقــم بتســديد دفعاتــك/ أقســاط قرضــك/ تمويلــك، ســوف تتراكــم الفوائــد علــى حســابك. 
وقــد يؤثــر هــذا علــى تصنيفــك االئتمانــي، وبالتالــي قــد يحــد مــن إمكانيــة حصولك علــى خدمــات التمويل 

فــي المســتقبل.

ــا المصرفيــة لحســابك، يرجــى التأكــد مــن دقــة وتحديــث  لضمــان مواصلــة االســتفادة مــن المزاي
ــى البنــك. المعلومــات الشــخصية التــي تقدمهــا إل

ولحماية سرية معلوماتك الشخصية، نوصيك بما يلي:

ال تشــارك معلوماتــك الشــخصية عبــر الهاتــف أو عبــر ا«نترنــت إال إذا كنــت تعــرف أو يمكنــك   •
التحقــق مــن هويــة المســتلم.

الخدمــات  إلــى  للوصــول  شــخصي  تعريــف  رقــم  و/أو  قويــة  مــرور  كلمــة  دائمــ�  اســتخدم   •
المصرفيــة عبــر ا«نترنــت مــع ضــرورة ا«بــالغ فــور¿ عنــد االشــتباه بتعــرض بياناتــك الشــخصية 

للخطــر.

تأكــد دومــ� مــن تحديــث نظــام تشــغيل حاســوبك الشــخصي / هاتفــك المحمــول وبرنامــج   •
الفيروســات. الحمايــة مــن 

وإجــراء  المصرفيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  أثنــاء  المســتخدمة  غيــر  التطبيقــات  أغلــق   •
ا«نترنــت.  عبــر  المعامــالت 

فــي حالــة المعامــالت غيــر المصــرح بهــا يمكنــك االتصــال بنــا علــى مــدار الســاعة علــى الرقــم   •
544440 600 للعمــالء داخــل دولــة ا«مــارات أو علــى الرقــم 900 503 4 971+ مــن خــارج 

.contactus@cbi.ae ا«مــارات أو مــن خــالل البريــد ا«لكترونــي علــى

المعلومات الشخصية

يلتــزم البنــك بإبــالغ العمــالء حــول أي تغييــرات فــي الشــروط وا�حــكام قبل تنفيذها. ويســري   •
العمــل بهــذه التغييــرات -وبالتالــي ســتكون ملزمــة لــك - اعتبــار¿ مــن التاريــخ المحــدد فــي 

ا«شــعار المرســل إليــك.

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغييــر شــروط وأحــكام هــذا القــرض فــي تاريــخ الحــق، ا�مــر الــذي   • 
ــر علــى مــا يمكنــك ومــا ال يمكنــك فعلــه بصفتــك المســتفيد مــن هــذا التســهيل  قــد يؤث

االئتمانــي.

ا�حكام والشروط
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إخالء مسؤولية:

إن بيــان الحقائــق الرئيســية هــذا ال يشــتمل علــى ا�حــكام الكاملــة للعقــد، والتــي تــم إدراجهــا ضمــن ا�حــكام النهائيــة التفاقية 
التســهيالت االئتمانيــة با�ضافــة إلــى المعلومــات حــول الوثائــق المطلوبــة الســتكمال طلب بطاقــة االئتمان.

مــن خــالل التوقيــع علــى هــذا المســتند، فإنــك تؤكــد اســتيعابك التــام للميــزات والرســوم والتكاليــف التــي قــد تترتــب علــى 
طلبــك للحصــول علــى هــذا المنتــج.

لمعرفــة المزيــد عــن خدماتنــا با�ضافــة إلــى الرســوم والتكاليــف، يمكنــك زيــارة موقعنــا ا�لكترونــي www.cbiuae.com؛ 
أو االتصــال بنــا علــى الرقــم 600544440 (مــن داخــل ا�مــارات العربيــة المتحــدة) و 9000 503 4 971+ (مــن خــارج الدولــة).

التوقيع:اسم العميل:

التاريخ والمكان:
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