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  قروض الرھن العقاري –بيان اإلفصاح 

ـــاح ھذا بعناية. يجب أن تفكر في طلب  اءةقر يتعين عليك: مةامالحظة ھ ـــورة البيان اإلفص قانونية المش
إليك، ســـتكون ملزًما  القرضبشـــكل خاص بالنســـبة لك أن تفھم أنه بمجرد تقديم  األھميةمســـتقلة. من ال

سداد المدفوعات المنصوص عليھا في نموذج طلب  ) حتى إذا تغيرت ظروفك. طلب(ال العقاريالقرض ب
ــــداد مدفوعات القرضإذا تخلفت عن  إنفاذ حقوقنا مما قد يؤدي إلى اتخاذنا إجراءات ى ، فقد نحتاج إلس

  ضدك.قانونية 
 اإلمارات العربية المتحدة من مصرفص يرختأسس بموجب تنحن بنك االستثمار ش.م.ع.، بنك تجاري 

  .المركزي
  القرض تفاصيل

ــــيل ترد  ــــعر الفائدة والمدالقرض بما في ذلك مبلغ  القرضتفاص . الطلبفي المطلوبة منكم فوعات وس
سداد مُ ، سنزودك صرف القرضقبل و باإلضافة إلى ذلك شأن القرضفصل بجدول  سيوفر لك  ب والذي 

ــعرمعلومات عن القرض، بما في ذلك  ــاط وإجمالي المدفوعات المطلوبة  الزمنيةالفائدة والمدة  س واألقس
سداد طلبيجب عليك قراءة ال. ممنك تأكد من لول لطلبعناية للتأكد من فھمك لكل (عند توفره) ب وجدول ال

  المطلوبة.أنك ستكون قادًرا على سداد المدفوعات 
  يرجى العلم بما يلي:

ــھرية المطلوبة منكتُ : المدفوعات) 1 ــداد، عند توفره، طلبفي ال محدد المدفوعات الش . يمنحك جدول الس
والفائدة لكل قسط ورصيد مكونات مبلغ القرض األساسي مزيدًا من التفاصيل حول الدفعات، بما في ذلك 

ــــداد جميع  ــــتحقاقالقرض المتناقص. تحتاج إلى س . عند المحددة المدفوعات المطلوبة في مواعيد االس
ثم على أي  ،طبق المبالغ التي نتلقاھا أوالً على أي رســوم وتكاليف مســتحقةنقيامك بســداد المدفوعات، ت

  .فائدة مستحقة وأخيًرا على المبلغ األساسي للقرض
فائدة مستحقة الدفع صحوبًا بفائدة متغير مال يرد سعر الفائدة في الطلب المقدم. يعد سعر الفائدة:سعر ) 2

 خضعشھريًا. إذا اخترت نموذج سعر الفائدة المختلط، فسيكون سعر الفائدة ثابتًا لفترة زمنية محددة ثم ي
  .أشھر 3\1ل  بين البنوك اإلماراتيةالمعروض الفائدة  سعرـويرتبط بتغيير لل
بالكامل. قرض السدد ستمر حتى يُ تاألول و لصرفمن تاريخ ا القرضالفائدة على تُفرض س ) الفائدة:3

ُمســــتحق الدفع من جانبكم مقابل مدة القرض اإلجمالية في جدول الســــداد  اإلجماليالفائدة مبلغ  ســــيرد
ــــعر الفائدة أو المدة الزمنيةالزمني أو المبالغ المســـــددة أو  . ھذا بافتراض عدم وجود تغييرات في س

تأجيالت ئدة علال فا ئدة المركبة).. نحن ال نفرض  فا ئدة (ال فا ــــعرنظًرا ألن  ى ال ئدة متغير،  س فا  يتغيرال
  قرض العقاري مع تغير السعر.الإجمالي الفائدة المدفوعة على 

ساب الفائدة4 شھر تُ : ) احت في سعر الفائدة.  المعنيحتسب الفائدة بضرب الرصيد المستحق في بداية ال
 365الفائدة السنوي على  سعرسب الفائدة بقسمة تحقد تختلف الفترة الشھرية األولى، وفي ھذه الحالة تُ 

وضــرب عدد األيام في ذلك الشــھر. يتم ذلك باســتخدام طريقة الرصــيد المتناقص مما يعني أنك ســتدفع 



 

 
2 

The Bank of Choice    Investbank.ae
 

، ســـينخفض عنصـــر الفائدة في فائدة أكبر على أقســـاطك المبكرة، ولكن مع انخفاض رصـــيد القرض
  .لديناحاسبة التمويل  للتعرف على ماھية االلكترونيلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا  .القسط.

تاريخ قبل  الســـداد المبكر، لديك الحرية في القرض مدةخالل  ) الدفع المســـبق والتســـويات المبكرة:5
ـــتحقاق المحدد ـــعار . ومع ذلك، قد يُطلب منك دفع راالس ســـوم على النحو المبين في دليل الخدمة واألس

فرض الرســوم المطبقة كنســبة مئوية من تُ ســ. www.investbank.aeالمتاح على موقعنا اإللكتروني 
المبلغ ســـتحق الدفع وكنســـبة مئوية من مُ  الكاملالمســـبق  المبلغ المســـتحق على القرض مقابل الســـداد

  لتسوية الجزئية.صالح االمدفوع مسبًقا ل
فــي تــاريخ اســتحقاق القســط، ســيفرض  ةفــي حالــة عــدم اســتالم البنــك للدفعــ :خلــف عــن الســداد) الت6

البنــك غرامــة علــى التخلــف عــن الســداد حســب االقتضــاء وعلــى النحــو المنصــوص عليــه فــي دليــل 
  .www.investbank.aeإللكتروني الخدمات واألسعار الخاص بالبنك المتاح على موقعنا ا

ــوم:7 ــيكم  ) الرس ــين عل ــق يتع ــة والتوثي ــة الواجب ــوم العناي ــع رس ــراءاتدف ــوم اإلج ــوص  ورس المنص
ــي ال ــا ف ــبعليھ ــه  طل ــل في ــذي نجع ــاريخ ال ــي الت ــرضف ــ الق ــا لك ــرفكم  ممتاًح ــن ط ــدادھا م ــب س ويج

علــى  القــرض. باإلضــافة إلــى ذلــك، قــد تكــون ھنــاك رســوم قياســية تنطبــق علــى بشــكل مباشــر للبنــك
متــــاح علــــى موقعنــــا ال النحــــو المنصــــوص عليــــه فــــي دليــــل الخدمــــة واألســــعار الخــــاص بنــــا

www.investbank.ae.  
قــرض العقــاري ھــذا علــى أســاس رھــن عقــار لصــالح بنــك االســتثمار الــذي المــنح يُ  ) االلتزامــات:8

ــيغطي  ــغ س ــرض المُ مبل ــاف الق ــأنھا إيق ــن ش ــق م ــود عوائ ــدم وج ــن ع ــد م ــك التأك ــب علي ــتحق. يج س
ــه.  ــاريخ اســتحقاق القســط  يتعــين عليــكتســجيل العقــار ورھن ــة فــي ت ــديك أمــواالً كافي التأكــد مــن أن ل

يعــد . ر مؤمنًــا فــي جميــع األوقــات حتــى يــتم تســوية القــرضلســداد مبلــغ القســط. يجــب أن يكــون العقــا
  امتثالك لھذا الشرط إلزامي.

 التأمين لدينا. شركاتتأمين على الحياة من خالل ترتيباتنا الحالية مع الترتيب  تولىسن ) التأمين:9
ــديك  ــيكون ل ــدين الس ــة المعتم ــدمي الخدم ــد مق ــار أح ــار الختي ــاحينوخي ــي  المت ــبف ــال  .الطل ــي ح ف

كمــا ھــو مــذكور فــي  جــانبكمقســط مســتحق الــدفع مــن تــأمين القــرض مــن ٍقبــل البنــك، ســيكون ھنــاك 
ــأمين بنــاءا علىــى الشــروط واألحكــام والشــروط، ســيتم . الطلــب فــي حــال المطالبــات مــن شــركات الت

ــل. ــرض المســتحق بالكام ــأمين لســداد الق ــن شــركات الت ــالغ المدفوعــة م ــك  اســتخدام المب ــد نســمح ل ق
ــ ــةا بإحضــار أيًض ــي وثيق ــك، ولكــن يجــب أن تف ــأمين الخاصــة ب ــة الت ــأمين الخاصــة  الوثيق ــايير الت بمع

  وثيقة.بالبنك ويكون بنك االستثمار ھو المستفيد النھائي من ال
، تســود أحكام بيان اإلفصــاح طلبفي حالة وجود أي تعارض بين بيان اإلفصــاح ھذا وال: التعارض) 10
  ھذا.

  حقنا في التعديل
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بالحق في تغيير الرســــوم أو تعديل الشــــروط  منفرد،وفًقا لتقديرنا الومذكور أعاله ، على النحو النحتفظ
زيادة ســعر بالبنك قام . إذا ســارييوًما وفًقا للقانون ال 60بإشــعار خطي مدته  متزويدك بموجبواألحكام 

ـــيتم ذلك بعد ا، مالخاص بك القرضالفائدة على  ـــس ـــعار مدته  لارس من خالل أي من  ميوًما إليك 30إش
  قنوات االتصال المناسبة.

 حقك في اإللغاء
الطلب على توقيع الأيام عمل من الحصـــول على الموافقة و 5في غضـــون  القرضيحق لك إلغاء طلب 

ــــرفولن ن حتى تنتھي ھذه الفترة، ما لم تتنازل عن ھذا الحق من خالل التوقيع على نموذج  القرض ص
اإللغاء، في حالة . ةً وثائق. إللغاء طلبك، يجب عليك إخطارنا كتابالكجزء من  فترة التھدئةالتنازل عن 

  .طلبالمنصوص عليھا في ال رسوم اإلجراءاتستحتاج إلى دفع رسوم العناية الواجبة والتوثيق و
 يشكاوال

أو شــكوى بشــأن أي جزء من خدماتنا فيما يتعلق بھذا القرض، فيرجى  مخاوفإذا كانت لديك مشــكلة أو 
شر إبالغ الموظف الذي تتعامل معه أو مديره  شكواك. إذا لم  مخاوفكوسنحاول حل مشكلتك أو المبا أو 

نا على بة إلي تا ــــكوى عن طريق الك قديم ش نك ت تك، فيمك ــــكل حل مش لك إلى  يد االلكتروني  يؤد ذ البر
wecare@investbank.ae   600544404على  ل بنااتصاالأو.  

 

طلبي للحصول سير إجراءات أثناء ھذا ببيان اإلفصاح  تزويدناتزويدي / أنه تم البيان بموجب ھذا ؤكد أؤكد / ن
 وقرأت وفھمت بيان اإلفصاح ھذا القرض العقاريعلى 

 

 الطلب مقدماسم 

 تاريخال                التوقيع
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