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 الجديدة برنامج قرض الدراجات الّنارية

 :أحكام وشروط

 مّدة القرض عند انتهاء عاما  46أن ال يتخطى وسنة عند تقديم القرض   11 عمرك جاوزأن يت 

 األميركي يعادله بالدوالرليرة لبنانية أو ما  088888الشهري إبتداء  من  دخلك 

 الواحدة ال تقّل عن السنة الوظيفة/  عملال استمرارية في نفس 

 

 الخصائص:

 :الدوالر األميركي  عملة التسليف 

 :د.أ 08888حد أقصى  قيمة التسليف 

 :سنوات 0لغاية  المّدة  

 :التأمين للسنة األولىمن قيمة بوليصة  %12و من الدراجة النارّية  %12من  ”ابتداء الدفعة األولى 

 الدفعة قيمةى تتعد ال أن ،شرط متساوية شهرية دفعات على القرض : يسّددالقسط الشهري قيمة 

في حال تضمن إجمالي  %62الشهري، وقد تصل إلى ك دخل من %02 كالتزامات جميع مع الشهرية

 قرضا  سكنيا   كالتزامات

 :يوما" 62لغاية  فترة السماح 

  0528جّر(: )فائدة المطّبقةالفائدة المدينة% 

 

 مصاريف ،عموالت، غرامات و تكاليف أخرى:

  د.أ. 188: مصاريف ملف 

 ال عمولة مصرفعمولة المصرف : 

  أ.د 188 عن تقل ال أن على المتبقي، الرصيد على %6: غرامة التسديد المسبق. 

 األول الذي حصل فيه  على المبالغ المستحقة غير المدفوعة، تحتسب منذ اليوم %18:فائدة التأخير

 التأخير ولغاية اإليفاء الكامل

 أّيام من تاريخ استحقاق الدفعة الشهرية 2لكل تأخير يزيد عن  د.أ. 7: غرامة تأخير 

  :كل حالة على حدىكلفة بوليصة التأمين 

 يعتمد قانون الرسوم المالية المتوّجب وضعها على جدول الدفعات والعقودالطوابع المالية : 

 

 محددة في عقد القرض:  التخلّف عن الدفع محاذير

 

 

 

 



  خصائص و شروط الخدمات و المنتجات 
 
 

Key Fact Statement (KFS) as per BDL circular 134 & BCC Circular 281 

1 

 المطلوبة:الضمانات 

  الدرجة االولى ألمر المصرف من للدراجة النارّيةعقد رهن 

  على كامل فترة القرضالدراجة الّنارية على  ضمانبوليصة(Total Loss or All Risk)  

 تأمين  Passive War Risk  وفقا" لطلب العميللسنة االولى ويمكن تجديدها إلزامية ل 

 بوليصة تأمين على الحياة 

 أّية ضمانات اخرى يرتئيها المصرف حسب دراسة الملف 

 

 المستندات المطلوبة: 

  أشهر مرفق بمستند  0نسخة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه ألكثر من

 رسمي صالح أصلي )جواز سفر، رخصة سوق صالحة،...(

  الثابت للهاتف للكهرباء أو حديثةفاتورة 

 الخاص برب  من قبل المصرف حسب األصول عليها دقابالنسبة للموظف: إفادة عمل حديثة مص

 تاريخكما يجب ذكر  ى صّحة التوقيع. تشير ال العمل أو مرفقة بإذاعة تجارية  حديثة لرّب العمل

 ر(رقم الضمان اإلجتماعي )إذا توفّ و الشهري لتحاق بالعمل، المنصب، الدخل السنوي أو الراتبإلا

 ر()إذا توفّ إفادة من الضمان اإلجتماعي 

  أو بطاقة نقابة واذن مزاولة مهنة )اذا كان  ة: نسخة عن اإلذاعة التجاريةصحاب المهن الحرّ ألبالنسبة

 لمركز الثبوتية على األقل و المستندات ة سنةكشف حساب لمدّ ، منتسب لنقابة: طبيب، مهندس، الخ...(

 إيجار أو صورة عن سند الملكية( عقد) العمل

 صالحة للدراجات النارية رخصة سوق خصوصية 

  اخرى يرتئيها المصرف حسب دراسة الملف مستنداتأّية 

 

 Simulatorتجدون ربطا" تفاصيل االحتساب: 

 النسبة المئوية السنوية (APR)  

 المبالغ الذي يتوجب تسديدها عند انتهاء مدة القرض مجموع 

 المرتبطة بالتسليف و قيمتها العموالت 

  قيمة القسط الشهري 

 صة التأمينيكلفة بول  

 

 مالحظة:

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

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف

نسخة عنه بعدما  بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من خصائص وشروط ، استلمتاشعارا مني 

 ----- / ----- / ----- افهمت مضمونه ووقعت بتاريخ 
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