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  قروض السيارات (القرض) –) KFSبيان الحقائق الرئيسية (
  قروض السيارات (القرض) –) KFSبيان الحقائق الرئيسية (

 القـــــرض، حـــــول الرئيســـــية اإلرشـــــادية المعلومـــــات ھـــــذا المســـــتند حـــــددي :ھامـــــة مالحظــــة
ـــة يجـــبو ـــه بعناي ـــك قراءت ـــذا المســـتند. علي ـــود ھ ـــن بن ـــد م ـــم أي بن ـــة عـــدم فھ ـــي حال ـــٍذ  ،وف عندئ

 بأخـــذ عقـــًدا قانونيًـــا، وال يلزمـــك ال يعـــد ھـــذا المســـتند. مســـتقلة مشـــورة طلـــب عليـــك يجـــب
ــــرض ــــه أو الق ــــا تقديم ــــرض. لن ــــق الق ــــتم توثي ــــرر أن ي ــــن المق ــــب وم ــــب بموج ــــمن طل  يتض

  القرض. على المطبقة واألحكام الشروط جميع
 للتنظــــــيم والرقابــــــة خاضــــــع تجــــــاري بنــــــك ،)البنــــــك( م.ع.ش االســــــتثمار بنــــــك ،نحــــــن

ـــــرخص ـــــن وم ـــــل م ـــــارات مصـــــرف قب ـــــة اإلم ـــــزي المتحـــــدة العربي ـــــكھـــــذا، . المرك  يمكن
 العنــــاوين علــــى اإللكترونــــي البريــــد عبــــر أو البريــــدي عنواننــــا علــــى خطًيــــا معنــــا التواصــــل
 بتجربـــــة الخـــــاص الھـــــاتف خـــــط عبـــــر بنـــــا االتصـــــال أيًضـــــا يمكنـــــكو. أدنـــــاه المـــــذكورة

  .العناوين جانب إلى المذكور عمالءنا
  المتحدة العربية اإلماراتدولة  الشارقة، ،1885ص.ب.: العنوان

  600 544404: العمالء تجربةخط 
  wecare@investbank.ae: لكترونياإل بريدال

  القرض وصف  - 1
 العربيــــة اإلمــــارات دولـــة فــــي المقيمــــين للعمـــالء يُتــــاح ســــيارات قـــرض ھــــو القـــرض  

ـــدة، ـــدد المتح ـــى يس ـــاط عل ـــاوية شـــھرية أقس ـــة متس ـــدة وثابت ـــي إطـــار م ـــق وف ـــا متف  عليھ
ـــــي عليھـــــا المنصـــــوص الحـــــدود تتجـــــاوز ال ـــــوائح ف ـــــدم . المركـــــزي المصـــــرف ل يُق

ــــرض ــــاره الق ــــھيًال  باعتب ــــ تس ــــرضا تجاريً ــــتخدام ال ولغ ــــياالس ــــدال شخص ــــون. مفي  يك
  .ماليةمن المسائل ال كونھا السيارة على برھن مدعوًما السيارة قرض

  :لمنتجل الرئيسة تفاصيلال  - 2
 ــــب ــــرض يتطل ــــن الق ــــدى الســــيارة رھ ــــات ل ــــي الجھ ــــون الت ــــك يك ــــو االســــتثمار بن  ھ

ــــأمينيكــــون . منھــــا المســــتفيد ــــى الشــــامل الت ــــأمــــًرا  الســــيارة عل ــــتم. اإلزامًي  أيًضــــا ي
 مبلــــغ مــــن٪ 120 يعــــادل وموقــــعُمحــــرر  ولكنــــه مــــؤرخ غيــــر شــــيك الحصــــول علــــى

 .للبنك المستحقات لسداد إذني سند مع القرض
 السيارة قيمة من٪ 80 أقصى بحد محدد القرض لمبلغ األقصى الحد.  

 وحالتھا السيارة موديل حسب شھًرا 60 إلى تصل القرض مدة. 
  :واألھلية المتطلبات  - 3

ــــدم   ــــب للتق ــــى للحصــــول بطل ــــرض عل ــــب ،الق ــــغ) أ: (أن يج ــــن تبل ــــر م ــــا 21 العم  عاًم
ــــى ــــل؛ عل ــــونت) ب( األق ــــن ك ــــواطني م ــــة م ــــارات دول ــــة اإلم ــــدة العربي ــــن  أو المتح م

 العربيــــــة اإلمــــــارات دولــــــة فــــــي قــــــانوني بشــــــكل الوافــــــدين العــــــاملين والمقيمــــــين
ــــــى حاصــــــًال تكــــــون ) ج( ،المتحــــــدة  االتحــــــاد مــــــن أدنــــــى كحــــــد 541 درجــــــة عل

ـــــــات ـــــــة للمعلوم ـــــــل ال) د( ؛)AECB( االئتماني ـــــــھري يق ـــــــك الش ـــــــن راتب  5,000 ع
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ــــاراتي؛ درھــــم ــــي المســــاھمة) ھـــــ( إم ــــا الســــيارة ســــعر ف ــــن محــــدد ھــــو كم ــــل م  قب
  المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف

  :المعالجة وقت  - 4
 توقيـــع مـــن عمـــل يـــوم 10 غضـــون فـــي الخـــاص بـــك مـــن المقـــرر معالجـــة القـــرض  

 اســـــتيفاء عنـــــد. البنـــــك إلـــــى المطلوبـــــة المســـــتندات جميـــــع وتقـــــديم القـــــرض طلـــــب
 دفـــــع ســـــيتم التســـــھيالت، علـــــى الموافقـــــة شـــــروط وتلبيـــــة مـــــرض بشـــــكل الوثـــــائق

  .القرض عقد توقيع وقت من عمل أيام 10 غضون في للبائع األموال
  :الفائدة سعر  - 5

ـــد ســـعر   ـــدة يع ـــى الفائ ـــرضال عل ـــا ق ـــدفع ثابًت ـــا ال ـــى ويحســـب ،شـــھرًيا وواجًب  أســـاس عل
ـــغ ـــرض  مبل ـــيالق ـــتحق األساس ـــھريًا المس ـــاءً  ش ـــى بن ـــدد عل ـــدقيق الع ـــام ال ـــي لألي ـــك ف  ذل
  :أدناه للمعادلة وفًقا الشھر

  365) / الشھر أيام عدد×  الفائدة سعر×  المستحق األساسيالقرض  مبلغ(
 بنــــاءً ٪ 6.99 - ٪ 2.99 مــــن ويبــــدأ دخلــــك علــــى المتوقــــع الفائــــدة ســــعر يعتمــــدھــــذا، و  

ــــى ــــك عل ــــة المصــــرفية عالقت ــــى عــــالوةً . وعمرھــــا الســــيارة وحال ــــك، عل ــــد ذل ــــتم ق  ي
 علــــى حالــــة كــــل أســــاس وعلــــى آلخــــر حــــين مــــن الترويجيــــة الفائــــدة أســــعار تقــــديم
ــــدماو. حــــدة ــــك عن ــــدم البن ــــدة أســــعار يق ــــة الفائ ــــور يمكــــن ھــــذه، الترويجي ــــا العث  عليھ
ـــى ـــا عل ـــي موقعن ـــمن اإللكترون ـــروضال ض ـــية ق ـــ ،الشخص ـــاوي ـــالغ بھ ـــي تم اإلب ـــت ف  وق
  .التسھيل على للحصول بطلب التقدم

  *سعر الفائدة حسابتوضيح 
  طلب العميل

درھــــــم  125,000/-  =طلــــــب القــــــرض
  إماراتي

ـــــــاقص ـــــــدة المتن % 2.99 =ســـــــعر الفائ
  سنويًا

ــــــدفع  شھًرا 60 =مدة القرض ــــــة ال ــــــدة الواجب ــــــالي الفائ  =إجم
9,733.17   

   01/12/2022تاريخ القسط األول:   01/11/2022الحجز:  تاريخ
ـــــــــرض ـــــــــط األول للق ـــــــــغ القس  =مبل

2,245.52  
ــــــــــط ــــــــــھري القس ــــــــــرر الش  =المتك

2,247.49   
  الشھرية الفائدة حساب
ــــا 29 بعــــد يقــــع األول القســــط ألن نظــــًرا  القســــط كــــوني الحجــــز، تــــاريخ مــــن يوًم
مبلــــــغ ( األول للشــــــھر الفائـــــدة تكــــــونو. المتكــــــررة األقســـــاط مــــــن أقـــــل األول

* 125,000= ( 365) / األيـــــــام عـــــــدد*  الفائـــــــدة معـــــــدل*  القـــــــرض األساســـــــي
ــــــه. 296.95=  365) / ٪29 * 2.99 ــــــاًء علي ــــــون  ،وبن ــــــزءيك ــــــغ ج ــــــرض مبل  الق

 األساســـــــي المبلـــــــغ يكـــــــون لـــــــذلك. 1,948.57=  296.95- 2,245.52 األساســـــــي
 يتكـــــــــرر ثـــــــــم 123,051.43=  1,948.57 – 125,000 القـــــــــادم الشـــــــــھر فـــــــــي
  .للقرض النھائي القسط حتى شھر بعد شھًرا أعاله الحساب
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 الفائـــــدة إجمـــــالي علـــــى يـــــؤثر ممـــــا الســـــداد فـــــي تـــــأخير أو تـــــأجيالت أي الحســـــاب يفتـــــرض ال* 
  القرض على المدفوعة

 فائـــــدة نفـــــرض الو. لقرضـــــك المتنـــــاقص الرصـــــيد علـــــى الفائـــــدة ســـــعر ويحتســـــب  
ــــدة( مركبــــة ــــى الفائ ــــدة عل ــــ يرجــــى ).الفائ ــــدفع الھرمــــي التسلســــل أن مالعل  بموجــــب لل
  :يلي كما القرض

  السدادالدفعات متأخرة /  لألقساط الرئيسي العنصر) 1
  الدفعات متأخرة السداد/  ألقساطا في الفائدة عنصر) 2
  تأخر السداد فائدة) 3
  المستحقة غير المسددة األخرى الرسوم جميع) 4
  :تحذيرات
 ـــــل القـــــرض إذا ســـــددت ـــــاريخ قب ـــــذٍ  االســـــتحقاق، ت ـــــدفع عندئ  الســـــداد رســـــوم ت

 رسوم التسوية المبكرة) – 6 أدناه (مادة الموضحة بالمعدالت المسبق

 تحكــــم التــــي المســــتھلك شــــروط فــــي الــــواردة العامــــة واألحكــــام الشــــروط تخضــــع 
ــــا مــــن المقدمــــة القــــروض ــــر قبلن ــــرر . آلخــــر وقــــت مــــن للتغيي ــــالغومــــن المق  إب

 واألحكـــام الشـــروط ونشـــر المطلوبـــة اإلشـــعارمـــع فتـــرة  تغييـــرات بـــأي العمـــالء
 .إليھا للرجوع األخرى والمنصات اإللكتروني موقعنا على المعدلة

 مبلـــــغ القـــــرض المســـــتحق غيـــــر  عـــــن مســـــؤوالً  فســـــتظل دخلـــــك، انخفـــــض إذا
 .المسدد

  ــــر ــــك حظ ــــوز للبن ــــأةيج ــــة مكاف ــــة نھاي ــــاص الخدم ــــك الخ ــــتخدامھا ب ــــل واس  لتقلي
عنــــد  الالزمــــة الترتيبــــات إلجــــراء بنــــا االتصــــال عليــــك يجــــب. المســــتحقة المبــــالغ

 انتقالك بين الوظائف.

 رســــوم  تـــدفع عندئـــذٍ  ،المحـــددفـــي الوقـــت  لـــم تســـدد أو تـــأخرت عـــن الســـداد إذا
ــــة  ــــدة جزائي ــــداد وفائ ــــن الس ــــف ع ــــدالتالتخل ــــحة بالمع ــــاه الموض ــــادة  أدن  – 6(م

  .الرسوم / المصاريف األخرى)
 عندئــــذٍ  االســــتحقاق، تــــاريخ فــــيدفعــــة مــــا  لــــم تســــدد أو تــــأخرت عــــن الســــداد إذا 

  :ما يلي أخرى، أمورجملة  بين من للبنك، ويحق السداد عن متخلًفا تكون
  بأثر فوري. الكامل بالسداد والمطالبة القرضإلغاء  
 ـــالغ ـــن اإلب ـــف ع ـــن التخل ـــداد ع ـــى الس ـــلطات إل ـــة الس ـــة التنظيمي ـــا ،المختص  بم

ـــــي ـــــك ف ـــــرف ذل ـــــارات مص ـــــة اإلم ـــــدة العربي ـــــزي، المتح ـــــادو المرك  االتح
ــــات االئتمانيــــة ــــاالت ،للمعلوم ــــاالت التحصــــيل ووك  االئتمــــاني التصــــنيف ووك

ـــرى،  قـــدرتك مـــن ويحـــد االئتمـــاني تصـــنيفك علـــى ســـلًبا يـــؤثر قـــد ممـــا األخ
  .المستقبل في االقتراض على
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 ـــاذ ـــع اتخ ـــة، االســـترداد وســـائل جمي ـــا الممكن ـــي بم ـــك، ف ـــى ذل ـــال ســـبيل عل  المث
 .ضدك قضائية دعوى رفع الحصر، ال

 للمطالبــــة الضــــمان، شــــيك ذلــــك فــــي بمــــا مخصصــــة، ضــــمانات أي مااســــتخد 
 .منك البنك بأموال

     مســــتحقات الســــترداد لبيعھــــا المــــزادإجــــراء و للســــيارة اســــترداد طلــــب تقــــديم 
  .البنك

  الرسوم والمصاريف  - 6
رســــم المعالجــــة (تــــدفع لمــــرة 

  واحدة)
% مــــن مبلــــغ القــــرض فــــي وقــــت 1يتوجــــب دفــــع 

ـــــرف ـــــى  الص ـــــٍد أدن ـــــاراتي،  500/- (بح ـــــم إم درھ
  درھم إماراتي) 2,500/- وحد أقصى 

ــــــــــاريف  ــــــــــوم والمص الرس
  األخرى

  ـــع ـــأخر رســـوميتوجـــب دف ـــدره الســـداد ت ـــغ ق  بمبل
 فـــــي تـــــأخير كـــــل عـــــنإمـــــاراتي  درھـــــم 200

  .القسط سداد حتى القسط
ـــــل   رسوم التسوية المبكرة ـــــرة، مقاب ـــــع رســـــم التســـــوية المبك يتوجـــــب دف

% مــــــن 1التســــــوية الكليــــــة أو الجزئيــــــة، بنســــــبة 
ــــغ  ــــدد أو مبل ــــر المس ــــتحق غي ــــرض المس ــــغ الق مبل

  درھم إماراتي، أيھما أقل. 10,000
قـــــرض المســـــتحق غيـــــر مثـــــال:  إذا كـــــان مبلـــــغ ال

  ، وقررت:درھم إماراتي 200,000/- المسدد 
ــــــر   - 1 ــــــغ المســــــتحق غي ــــــة للمبل التســــــوية الكلي

% 1*  200,000عندئــــــــــــــــٍذ  ،المســــــــــــــــدد
=2,000 .  

درھـــــــم  60,000التســـــــوية الجزئيـــــــة لمبلـــــــغ   - 2
ــــــــــــــاراتي،  ــــــــــــــٍذ  إم % = 1*  60,000عندئ

600/ -  
ـــافة ـــى باإلض ـــك، إل ـــد ذل ـــق ق ـــوم تطب ـــية رس ـــرى قياس ـــى أخ ـــك عل ـــع تعامالت ـــك م . البن

علــــى عنــــوان الموقــــع  المتاحــــة والمصــــاريف الرســــوم قائمــــة إلــــى الرجــــوع يرجــــى
 للعمــــالء التعريفــــة جــــدول -  الرســــوم جــــدول بنــــك االســــتثمار:: ھــــذا اإللكترونــــي

ـــــراد Schedule of -:Schedule of Charges Bank: Invest األف
.Tariff For Individual Customers  

ــــع تخضــــع ــــوم جمي ــــة لضــــريبة والمصــــاريف الرس ــــبة المضــــافة القيم ــــا٪ 5 بنس  وفًق
  .المتحدة العربية اإلمارات دولة في به المعمول للقانون

  والقيود المخاطر  - 7
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 ـــب ـــم أن يج ـــه تفھ ـــب ال أن ـــرض أن يج ـــر تقت ـــا أكث ـــك مم ـــداده يمكن ـــث . س ـــأثرحي  يت
ـــا ـــك م ـــداده يمكن ـــداد س ـــدفعات بس ـــد ال ـــي والفوائ ـــب الت ـــك يج ـــا علي ـــن. دفعھ  أن يمك

 أســــــعار زادت إذا أو التزاماتــــــك تغيــــــرت أو أرباحــــــك تغيــــــرت إذا ھــــــذا يتغيــــــر
  .الفائدة

 ــــك يُســــمح ــــب ل ــــل بطل ــــك،ل يجــــوز. ســــنويًا أقصــــى كحــــد قســــطين تأجي ــــا لبن  وفًق
 مثــــل( األعيــــاد مواســــم خــــالل للقســــط تقــــديم تأجيــــل عرضــــي الخــــاص، لتقــــديره

ــــك...  والعيــــد رمضــــان ــــى ذل ــــتمو ،)ومــــا إل ــــذه ي ــــادرة إبالغــــك شــــريطة تنفي  بالمب
ــــل ــــا 15 قب ــــى يوًم ــــل عل ــــرد . األق ــــل رســــوموت ــــى التأجي ــــي المحــــدد النحــــو عل  ف
  .البنك رسوم جدول

 ـــن ـــتم ل ـــل ي ـــاط تأجي ـــالء األقس ـــذين للعم ـــديھم ال ـــات ل ـــر دفع ـــة غي ـــان إذا أو منتظم  ك
 المرتجعـــــة بالخصـــــم المباشـــــرتفويضـــــات ال/  شـــــيكاتال مـــــن أكثـــــر أو 4 ھنـــــاك

 يســــتوفي ال العميــــل مــــن المقــــدم التأجيــــل طلــــب كــــان إذا أو شــــھًرا 12 آخــــر فــــي
 .للبنك الداخلية المعايير

  التزامات العميل  - 8

 ــــى قرضــــك دفعــــات ســــداد مــــن تأكــــدال ــــور عل ــــي الف ــــاريخ ف  دون االســــتحقاق ت
  تأخير أي

 بطلـــــب التقـــــدم قبـــــل تواجھـــــك مشـــــاكل أو بيـــــع ســـــوء أي عـــــن البنـــــك إبـــــالغ 
ـــــى للحصـــــول ـــــرض عل ـــــاء أو الق ـــــديم أثن ـــــب تق ـــــد أو الطل ـــــن  بع االســـــتفادة م

   القرض المقدم من قبل البنك.
 بھــــــذا  المتعلقــــــة األخــــــرى المســــــتندات وجميــــــع المســــــتندات ھــــــذه مراجعــــــة

 ھــــذه مــــن أي مــــن التوقيــــع قبــــل واألحكــــام، الشــــروط ذلــــك فــــي بمــــا ، القــــرض
  المستندات

 ــــــــقال ــــــــام تحق ــــــــن بانتظ ــــــــع م ــــــــك موق ــــــــى البن ــــــــبكة عل ــــــــت ش  اإلنترن
)( www.investbank.aeالتحديثاتلمعرفة المستجدات و  

 ــــار ــــك إخط ــــا البن ــــدوث خطًي ــــة ح ــــي حال ــــر ف ــــي تغيي ــــك ف ــــيل وأ ،وظيفت  تفاص
ــــك ــــيل وأ ،دخل ــــال تفاص ــــة االتص ــــك الخاص ــــة ، أوب ــــكنية الحال ــــيل أو ،الس  تفاص

 أخـــــرى جوھريـــــة معلومـــــات أي أو األخـــــرى الماليـــــة التفاصـــــيل أو ،الھويـــــة
ــــي  ــــن ف ــــى النحــــو المعل ــــب نمــــوذجعل ــــرارات أو/و الطل مــــن  موقعــــة أخــــرى إق

  .جانبك
 ســـواء للقـــرض المســـبق الســـداد فـــي فـــي حالـــة رغبتـــك خطيًـــا البنـــك إخطـــار ،

  .استحقاقه تاريخ قبل كلًيا أو جزئًيا،
 البنك وأحكام شروط لجميع االمتثال.  

  الرئيسية واألحكام الشروط  - 9
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 ــــتفظ ــــا البنــــك يح ــــالحق الخــــاص لتقــــديره وفًق ــــي ب ــــديل ف ــــزات تع ــــومو مي  رس
ــــروطو ومصــــاريف ــــام و ش ــــرضأحك ــــب الق ــــديم  بموج ــــعارتق ــــبق إش ــــه مس  مدت

  .إليك يوًما 60
 علــــى الفائــــدة ســــعر تعــــديل فــــي بــــالحق الخــــاص لتقــــديره وفًقــــا البنــــك يحــــتفظ 

  إليك. يوًما 30 مدته مسبق إشعار بموجب تقديم القرض
  (مراجعة الحسابات)  التھدئة فترة  - 10

 طلــــب/  مســــتندات توقيــــع مــــن عمــــل أيــــام 5 غضــــون فــــي القــــرض إلغــــاء لــــك يحــــق  
 مــــن لالســــتفادة. الفتــــرة ھــــذه انقضــــاء حتــــى القــــرض البنــــك يصــــرف ولــــن التســــھيل،

ـــرة ـــة فت ـــاء التھدئ ـــرض وإلغ ـــب ،الق ـــك يج ـــالغ علي ـــك إب ـــاد البن ـــذا المف ـــا بھ ـــي  ،خطًي وف
 فــــي عنھــــاأن تــــدفع إلــــى البنــــك الرســــوم المعلــــن  عليــــكعندئــــٍذ يجــــب  ،حالــــة اإللغــــاء

ــــب التســــھيل مســــتندات ــــك. وطل ــــازل يمكن ــــي الحــــق عــــن التن ــــرة ف ــــة فت ــــا التھدئ  خطًي
  .الفور على لكصرف القرض  من البنك لتمكين

 أو  wecare@investbank.ae على اإللكتروني البريد عبر مراســلتنا يرجى للتعليقات أو الشــكاوى
  600 544404 العمالء تجربة بخط االتصال

ــــد ــــد أؤك ــــ / نؤك ــــه هبموجب ــــم أن ــــد ت ــــدنا/  يتزوي ــــان تزوي ــــائق ببي ــــل الرئيســــية الحق ــــديم قب  تق
ـــي ـــا طلب ـــول / طلبن ـــى للحص ـــرض عل ـــي  الق ـــدوأنن ـــرأت ق ـــا ق ـــا  / أنن ـــد قرأن ـــتق ـــا وفھم  / فھمن

  .ھذا الرئيسية الحقائق بيان
    اسم مقدم الطلب

    التاريخ    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
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