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 (القرض)   القروض الشخصية –بيان اإلفصاح 

مشــورة البيــان اإلفصــاح ھــذا بعنايــة. يجــب أن تفكــر فــي طلــب  اءةقــر يتعــين عليــك: مــةامالحظــة ھ
، مإلــيك القــرضبشــكل خــاص بالنســبة لــك أن تفھــم أنــه بمجــرد تقــديم  األھميــةمســتقلة. مــن القانونيــة ال

ـــب  ـــوذج طل ـــي نم ـــا ف ـــدفوعات المنصـــوص عليھ ـــداد الم ـــا بس ـــتكون ملزًم ـــيس ـــرض الشخص  الق
ــب(ال ــك. طل ــرت ظروف ــى إذا تغي ــن ) حت ــت ع ــرضإذا تخلف ــدفوعات الق ــداد م ــس ــاج إل ــد نحت ى ، فق

  إنفاذ حقوقنا مما قد يؤدي إلى اتخاذنا إجراءات قانونية ضدك.
اإلمـــارات  مـــن مصـــرفص يرختأســـس بموجـــب تـــنحـــن بنـــك االســـتثمار ش.م.ع.، بنـــك تجـــاري 

  .المركزي العربية المتحدة
  القرض تفاصيل

. باإلضــافة الطلــبفــي فوعات وســعر الفائــدة والمــدالقــرض بمــا فــي ذلــك مبلــغ  القــرضتفاصــيل تــرد 
فصـــل للتمويـــل والـــذي ســـيوفر لـــك بجـــدول ســـداد مُ ، ســـنزودك صـــرف القـــرضقبـــل و إلـــى ذلـــك

ــدة والمــدة  ســعرمعلومــات عــن القــرض، بمــا فــي ذلــك  ــةالفائ واألقســاط وإجمــالي المــدفوعات  الزمني
عنايــة للتأكــد مــن كــل وتفاصــيل المنــتج (عنــد توفيرھــا) ب طلــبيجــب عليــك قــراءة ال. مالمطلوبــة مــنك

 تأكد من أنك ستكون قادًرا على سداد المدفوعات المطلوبة.لفھمك لھا ول
  

  يرجى العلم بما يلي:
. يمنحــك جــدول الســداد، طلــبفــي ال مالشــھرية المطلوبــة مــنكحــدد المــدفوعات تُ : المــدفوعات) 1

ــك  ــي ذل ــا ف ــدفعات، بم ــول ال ــن التفاصــيل ح ــًدا م ــوفره، مزي ــد ت ــرض األساســي عن ــغ الق ــات مبل مكون
ــة فــي  ــى ســداد جميــع المــدفوعات المطلوب ــاج إل ــاقص. تحت ــدة لكــل قســط ورصــيد القــرض المتن والفائ

ــد قيامــك بســداد الالمحــددة مواعيــد االســتحقاق ــى نمــدفوعات، ت. عن ــالغ التــي نتلقاھــا أوالً عل طبــق المب
  .ثم على أي فائدة مستحقة وأخيًرا على المبلغ األساسي للقرض ،أي رسوم وتكاليف مستحقة

ــدة:2 ــى  ) الفائ ــدة عل ــاب الفائ ــيتم احتس ــرضس ــاريخ ا الق ــن ت ــرفم ــى يُ تاألول و لص ــتمر حت ــدد س س
ُمســتحق الــدفع مــن جــانبكم مقابــل مــدة القــرض  اإلجمــاليالفائــدة مبلــغ  ردســيَ بالكامــل. قــرض ال

. ھــذا بــافتراض عــدم وجــود تغييــرات فــي ســعر الفائــدة أو المــدة اإلجماليــة فــي جــدول الســداد الزمنــي
  . نحن ال نفرض فائدة على الفائدة (الفائدة المركبة).أو المبالغ المسددة أو التأجيالت الزمنية

  ستحقة الدفع شھريًا.فائدة ثابت بفائدة مُ  سعر الفائدة. يحدد الطلب سعر ) سعر الفائدة:3
فــي  المعنــيحتســب الفائــدة بضــرب الرصــيد المســتحق فــي بدايــة الشــھر تُ : ) احتســاب الفائــدة4

ــة تُ  ــذه الحال ــي ھ ــى، وف ــرة الشــھرية األول ــف الفت ــد تختل ــدة. ق ــدة بقســمة تحســعر الفائ  ســعرســب الفائ
وضـــرب عـــدد األيـــام فـــي ذلـــك الشـــھر. يـــتم ذلـــك باســـتخدام طريقـــة  365الفائـــدة الســـنوي علـــى 

ــى أقســاطك المبكــرة، ولكــن مــع انخفــاض  ــر عل ــدة أكب ــك ســتدفع فائ ــي أن ــاقص ممــا يعن الرصــيد المتن
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لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة  .رصــيد القــرض، ســينخفض عنصــر الفائــدة فــي القســط.
  .لديناحاسبة التمويل  على ماھية للتعرف االلكترونيموقعنا 

ــدفع المســبق والتســويات المبكــرة:5 ــة فــي القــرض مــدةخــالل  ) ال ــديك الحري ــل  الســداد المبكــر، ل قب
ــدد ــتحقاق المح ــاريخ االس ــل ت ــي دلي ــين ف ــو المب ــى النح ــوم عل ــع رس ــك دف ــب من ــد يُطل ــك، ق ــع ذل . وم

ــــي  ــــا اإللكترون ــــى موقعن ــــاح عل ــــعار المت ــــة واألس ــــ. www.investbank.aeالخدم فرض تُ س
ــل الســداد ــرض مقاب ــى الق ــغ المســتحق عل ــن المبل ــة م ــة كنســبة مئوي ــلالمســبق  الرســوم المطبق  الكام

  ستحق الدفع وكنسبة مئوية من المبلغ المدفوع مسبًقا للتسوية الجزئية.مُ 
فــي تــاريخ اســتحقاق القســط، ســيفرض  ةالبنــك للدفعــفــي حالــة عــدم اســتالم  :خلــف عــن الســداد) الت6

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

ــوم:7 ــيكم  ) الرس ــين عل ــق يتع ــة والتوثي ــة الواجب ــوم العناي ــع رس ــراءاتدف ــوم اإلج ــوص  ورس المنص
مبلــغ القــرض خصــم تلقائيًــا مــن تُ و ممتاًحــا لكــ القــرضفــي التــاريخ الــذي نجعــل فيــه  طلــبعليھــا فــي ال

ــالي ــى اإلجم ــق عل ــية تنطب ــاك رســوم قياس ــون ھن ــد تك ــك، ق ــى ذل ــرض. باإلضــافة إل ــو  الق ــى النح عل
متـــــاح علـــــى موقعنـــــا ال الخدمـــــة واألســـــعار الخـــــاص بنـــــا المنصـــــوص عليـــــه فـــــي دليـــــل

www.investbank.ae.  
ـــى  ) االلتزامـــات:8 ـــ القـــرضمـــن شـــروط الحصـــول عل ـــدينا. إذا كـــان الراتـــب أن يُ ودع راتبـــك ل

ــدة المُ  ــى حســابك، لم ــل مــن  3ضــاف إل ــة، أق ــي، أو %  60أشــھر متتالي ــب الفعل ــتم مــن الرات ــم ي إذا ل
زيــادة ســنويًا  % 2 نســبة اســتالمه علــى اإلطــالق لمــدة شــھرين متتــاليين، فســتكون ملزًمــا بــدفع

 الكامل.القرض تفق عليه في األصل حتى سداد الفائدة المُ  على سعر
 

ــترط  ــك، يش ــى ذل ــافة إل ــنباإلض ــا ع ــازل إلين ــ التن ــة بك ــة الخاص ــة الخدم ــدفوعات نھاي ــد م ــن عق م م
قالة أو التغييــر أو إنھــاء عملــك أو إذا قــرر صــاحب العمــل أن يــدفع لــك ، إذا قــررت االســتالعمــل

  امتثالك لھذا الشرط إلزامي.يعد . القرض الُمستحقمقابل  مكافأة نھاية الخدمة ألي سبب آخر
ــأمين: ســن9 ــب  تولى) الت ــع الترتي ــة م ــا الحالي ــاة مــن خــالل ترتيباتن ــى الحي ــأمين عل ــأمين  شــركاتت الت

 لدينا.
 

  .الطلبفي  المتاحينخيار الختيار معلومات أحد مقدمي الخدمة المعتمدين السيكون لديك 
ــأمين يُ تُ . طلــبلمــرة واحــدة علــى النحــو المبــين فــي التــدفع اشــتراك  طالــب بھــا ســتخدم أي عائــدات ت

  ستحق بالكامل.المُ  القرضمبلغ البنك وفًقا للشروط واألحكام أوالً لدفع 
ــة وجــود أي : التعــارض) 10 ــين بيــان اإلفصــاح ھــذا والفــي حال ــان طلــبتعــارض ب ، تســود أحكــام بي

  اإلفصاح ھذا.
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  حقنا في التعديل
ــتفظ ــو النح ــى النح ــذكور أعــاله ، عل ــديرنا الوم ــا لتق ــردوفًق ــديل  ،منف ــر الرســوم أو تع ــي تغيي ــالحق ف ب

. إذا ســـارييوًمـــا وفًقـــا للقـــانون ال 60بإشـــعار خطـــي مدتـــه  متزويـــدك بموجـــبالشـــروط واألحكـــام 
ــولى ــى  ت ــدة عل ــادة ســعر الفائ ــك زي ــه  سيُرســل، مالخــاص بكــ القــرضالبن ــيك 30إشــعار مدت ــا إل  ميوًم

  من خالل أي من قنوات االتصال المناسبة.
 حقك في اإللغاء

علــى توقيــع الأيــام عمــل مــن الحصــول علــى الموافقــة و 5فــي غضــون  القــرضيحــق لــك إلغــاء طلــب 
ــن ن ــب ول ــرض صــرفالطل ــن خــالل  الق ــذا الحــق م ــازل عــن ھ ــم تتن ــا ل ــرة، م ــذه الفت ــي ھ ــى تنتھ حت

ــن  ــازل ع ــوذج التن ــى نم ــع عل ــةالتوقي ــرة التھدئ ــن  فت ــزء م ــك الكج ــب علي ــك، يج ــاء طلب ــائق. إللغ وث
ــ ــا كتاب ــة . ةً إخطارن ــي حال ــق وف ــة والتوثي ــة الواجب ــوم العناي ــع رس ــى دف ــتحتاج إل ــاء، س ــوم اإللغ رس

  .طلبالمنصوص عليھا في ال اإلجراءات
 ىشكاوال

ـــديك مشـــكلة أو  ـــت ل ـــق بھـــذا  مخـــاوفإذا كان أو شـــكوى بشـــأن أي جـــزء مـــن خـــدماتنا فيمـــا يتعل
ــذي تتعامــل معــه أو مــديره  ــالغ الموظــف ال وســنحاول حــل مشــكلتك أو المباشــر القــرض، فيرجــى إب

ــة  مخاوفــك ــك إلــى حــل مشــكلتك، فيمكنــك تقــديم شــكوى عــن طريــق الكتاب ــؤد ذل ــم ي أو شــكواك. إذا ل
ـــــى ـــــا عل ـــــي  إلين ـــــد االلكترون ـــــى اتصـــــاالأو   wecare@investbank.aeالبري ـــــا عل ل بن

600544404.  
 

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

 

 الطلب مقدماسم 

 تاريخال                التوقيع
 

 

 
  بنك االستثمار ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

  .المصاحبةايير تم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمع
 .بنك االستثمار ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة 2022حقوق الطبع والنشر@ 

 

  


