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 BLC Bankالسكني "دلوكس" من  البرنامج

 
 :BLC Bankالسكني "دلوكس" من  برنامجأهداف ال

  دون شرط أن يكون مسكنك الرئيسي. - مسكن جاهزشراء 

  دون شرط أن يكون مسكنك الرئيسي - نجازاالقيد بناء مسكن أو شراء مسكن 

 دون شرط أن يكون مسكنك الرئيسي - ترميم مسكن 

 دون شرط أن يكون مسكنك الرئيسي - إعادة التمويل 
 

 أحكام و شروط عامة :

 مغترب أو  مقيم تكون لبناني أن ، 

 عاماً عند إنتهاء مّدة القرض. 46 وأال يتعدى الـ 11إبتداًء من  عمرك 

 د.أ باإلضافة إلى إستمرارية عمل ال تقّل عن السنة.1،111الشهري إبتداًء من / كدخل/  
 

 خصائص مشتركة:

 الدوالر األميركي :عملة التسليف. 

 الفائدة المرجعية في أسواق بيروت بالدوالر األميركي : الفائدة المطّبقةBRR +1%  
 .يعاد النظر بمعدالت الفائدة سنويا%( ، 9)أقلّها 

 أشهر.  4: تصل الى فترة السماح 

 مجموع  % من الدخل العائلي وال يتجاوز53ال يتعدى نسبة ال: القسط الشهري
 ،.يدخل العائلال% من 63التسديدات الشهرية "لقروض التجزئة" كافة نسبة 

 المصاريف والعموالت: 
 .$1311 أقصاها$ و 144% من قيمة القرض أقلها 1.3 :ملف مصاريف -
  .صرف القرضموافقة و بعد ال: يدفعها المقترض و تعاد اليه خبير مصاريف -
 االساسية من قيمة القرض‰ 1سنويا  ثم .للسنة األولى:مجانا  عمولة مصرف -

 $ 3،55حد أدنى  تقتطع شهرياً 
 .الحقا يتحفظ المصرف بحقه بوقف العمل بهذا العرض

 د.أ. 111قي على ان ال تقل عن % على الرصيد المتب5: غرامة التسديد المسبق 

 (هلواحقو هفوائد% إضافية على المبالغ المتوجبة )اصل القرض،6 :فائدة التأخيرعن الدفع 

 أّيام.    3لكل تأخير يزيد عن إضافية  أ د./11: /غرامة التأخير عن الدفع 

  يعتمد قانون الرسوم المالية المتوجب ماليةطوابع: 

 كل حالة على حدى  :بوالص التأمين 

 يرجى مراجعة العقد بين الفرقاء(  : محاذير التخلّف عن الدفع( 
 

 خصائص متعلقة "بشراء مسكن جاهز": 

  1،111،111$ و تصل إلى الـ 13،111: إبتداًء من التسليفقيمة$.  

 سنة ، تتضمن فترة السماح. 51سنوات و لغاية  6: إبتداًء من مّدة التسليف 

 القيمة التخمينية للمسكن موضوع القرضمن % 13 : إبتداًء منالدفعة األولى. 
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 أو شراء مسكن قيد االنجاز:  خصائص متعلقة "ببناء مسكن"

  يتعدىشرط أال $ 1،111،111$ و تصل إلى الـ 13،111: إبتداًء من التسليفقيمة 
 .لمسكن قيد اإلنجازا% من كلفة بناء 01التمويل 

 سنة ، تتضمن فترة السماح. 51سنوات و لغاية  6: إبتداًء من مّدة التسليف 

 من كلفة البناء.  51: التمويل الذاتي للمشروع المنجز إبتداء" من الدفعة األولى % 
 

 خصائص متعلقة "بترميم مسكن" : 

 شرط أال يتعّدى 131،111$ و تصل إلى الـ 13،111: إبتداًء منقيمة التسليف ،$
 % من القيمة المخمنة للمسكن.31التمويل أكثر من 

 سنوات ، تتضمن فترة السماح. 11سنوات و لغاية  5: إبتداًء من مّدة التسليف 
 

 خصائص متعلقة "بإعادة تمويل" : 

 شرط أال يتعّدى 1،111،111$ و تصل إلى الـ 13،111: إبتداًء من قيمة التسليف ،$
 % من القيمة المخمنة للمسكن.41التمويل أكثر من 

 سنة ، تتضمن فترة السماح. 30سنوات و لغاية  6: إبتداًء من مّدة التسليف 
 

 : الضمانات المطلوبة
 بوليصة تأمين على حياةمن الدرجة األولى لصالح المصرف باإلضافة الى  تأمين عقاري

للمسكن موضوع القرض، مع امكانية طلب  وبوليصة تأمين على الحريقالمقترض 
 ضمانات اضافية يرتئيها المصرف عند الدراسة.

 
 .المطلوبة لمستنداتل بالئحة منفصلة تزويدكم يتم :المطلوبة المستندات

 
 مالحظة:

يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه  ال
 .العميل

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف
 اشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط ، استلمت

 ----- / ----- / ----- نسخة عنه بعدما افهمت مضمونه ووقعت بتاريخ 
 

 توقيع العميل
 

 

 


