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  القروض الشخصية (القرض) –) KFSبيان الحقائق الرئيسية (
 

ــة: ــة ھام ــك  مالحظ ــرض، ويجــب علي ــات اإلرشــادية الرئيســية حــول الق ــذا المســتند المعلوم يحــدد ھ
ــدم فھــم أي بنــد مــن بنــود ھــذا  ــة. وفــي حالــة ع ــك طلــب قراءتــه بعناي ــتند، عندئــٍذ يجــب علي المس

ــا. ومــن  ــه لن ــا، وال يلزمــك بأخــذ القــرض أو تقديم ــًدا قانونًي ــد ھــذا المســتند عق مشــورة مســتقلة. ال يع
المقـــرر أن يـــتم توثيـــق القـــرض بموجـــب طلـــب يتضـــمن جميـــع الشـــروط واألحكـــام المطبقـــة علـــى 

  القرض.
 

ــن ــك ،نح ــتثمار ش.م.ع (البن ــك االس ــاري خاضــع )بن ــك تج ــي، بن ــةللتنظ ــرخص م والرقاب ــل  وم ــن قب م
ــزي.  ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــذا، مص ــا ھ ــل معن ــك التواص ــايمكن ــا  خطًي ــى عنوانن عل

ــاه.  ــذكورة أدن ــاوين الم ــى العن ــي عل ــد اإللكترون ــر البري ــدي أو عب ــا والبري ــال بن ــا االتص ــك أيًض يمكن
 العناوين. جانبالمذكور إلى  عمالءناعبر خط الھاتف الخاص بتجربة 

  
  اإلمارات العربية المتحدةدولة ، الشارقة، 1885ص.ب.العنوان: 

  600 544404تجربة العمالء: خط 
 wecare@investbank.aeلكتروني: اإلبريد ال
  

  القرضوصف   - 1
ــاح شخصــيالقــرض ھــو قــرض    ــة المتحــدة، يُت ــة اإلمــارات العربي ــي دول  للعمــالء المقيمــين ف

متفــق عليھــا ال تتجــاوز الحــدود  وفــي إطــار مــدةعلــى أقســاط شــھرية متســاوية وثابتــة  يســدد
ــوائح  ــي ل ــا ف ــزي.  المصــرفالمنصــوص عليھ ــرض المرك ــدم الق ــارهيُق ــا  باعتب تســھيًال تجارًي

 مفيدالشخصي االستخدام الولغرض 
  
  لمنتج:ل الرئيسةتفاصيل ال  - 2

  ــزم ــن يل ــمانات، لك ــادًة ض ــرض ع ــب الق ــة ال يتطل ــديم وثيق ــل تق ــاة وتحوي ــى الحي ــأمين عل الت
ــك ــى البن ــب إل ــذ، الرات ــؤرخ،  يؤخ ــر م ــمان غي ــيك ض ــا ش ــادل أيًض ــغ يع ــع وبمبل ــه موق ولكن

 .لسداد المستحقات للبنك القرض مع سند إذني مبلغ٪ من 120
 أو الحد األدنى من سنوات العمل قد يتم تطبيق الحد األدنى لمدة الخدمة في الشركة.  
 يُتاح توحيد الديون لجميع االلتزامات الخارجية لجميع العمالء المؤھلين. 
  ضعف الراتب 20مبالغ قرض تصل إلى 

  المتطلبات واألھلية:  - 3
عاًمــا علــى األقــل؛  21، يجــب أن: (أ) تبلــغ مــن العمــر القــرضللتقــدم بطلــب للحصــول علــى   

ـــةت(ب)  ـــواطني دول ـــن م ـــون م ـــدة أو  ك ـــة المتح ـــارات العربي ـــاملين اإلم ـــدين الع ـــن الواف م
ــانونيبشــكل والمقيمــين  ــدة ق ــة اإلمــارات العربيــة المتح ــون (ج)  ،فــي دول ــًال تك علــى  حاص
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راتبـــك  ؛ (د) ال يقـــل)AECBكحـــد أدنـــى مـــن االتحـــاد للمعلومـــات االئتمانيـــة ( 541درجـــة 
ـــدى أحـــد درھـــم إمـــاراتي؛ (ھــــ)  5,000عـــن  الشـــھري ـــا ل أصـــحاب العمـــل تكـــون موظًف

ــة  ــة الخدم ــازل عــن مســتحقات نھاي ــك الشــھري والتن ــل راتب ــك؛ (و) تحوي ــدى البن ــدين ل المعتم
 الخاصة بك، عند االقتضاء، إلى حسابك لدى البنك حتى السداد الكامل للقرض.

  
  وقت المعالجة:  - 4

ــرض   ــرر معالجــة الق ــي غضــون  مــن المق ــب 10ف ــع طل ــوم عمــل مــن توقي ــرض ي ــديم  الق وتق
ومــع ذلــك، يجــوز تأجيــل صــرف القــرض، فــي حالــة جميــع المســتندات المطلوبــة إلــى البنــك، 

ــه،  ــة علي ــك الموافق ــب مــن صــاحب العمــل الخــاص ب ــل الرات ــك خطــاب تحوي ــى البن ــى يتلق حت
و/أو إيـــداع أول راتـــب فـــي حســـابك لـــدى بنـــك االســـتثمار. عنـــد اســـتيفاء الوثـــائق وتلبيـــة 

ــى التســھيالت ــى حســابك فــي غضــون شــروط الموافقــة عل ــتم صــرف األمــوال إل ــام  10، ي أي
 عمل من وقت توقيع عقد القرض.

  
  :سعر الفائدة  - 5

ــى    ــدة عل ــعر الفائ ــد س ــرض اليع ــاق ــھريًا ثابًت ــدفع ش ــا ال ــب ،وواجًب ــغ  ويحس ــاس مبل ــى أس عل
ــرض  ــا شــھرًيا األساســي المســتحق الق ــك الشــھر وفًق ــي ذل ــام ف ــدقيق لألي ــدد ال ــى الع ــاًء عل بن
 أدناه: للمعادلة

  
 365عدد أيام الشھر) / × سعر الفائدة × المستحق مبلغ القرض األساسي (
  

ــن    ــدأ م ــك ويب ــى دخل ــع عل ــدة المتوق ــعر الفائ ــد س ــذا، ويعتم ــى 19.99 - ٪ 4.99ھ ــاًء عل ٪ بن
ـــرضراتبـــك وعالقتـــك ببنـــك االســـتثمار (  50,000للرواتـــب البالغـــة  ســـعر فائـــدةأقـــل  يُف

ــوق).  ــا ف ــاراتي وم ــن درھــم إم ــة م ــدة الترويجي ــديم أســعار الفائ ــتم تق ــد ي ــك، ق ــى ذل عــالوًة عل
ـــدة  ـــك أســـعار الفائ ـــدم البن ـــدما يق ـــى حـــدة. وعن ـــة عل ـــى أســـاس كـــل حال حـــين آلخـــر وعل

ــي ضــمن  ــا اإللكترون ــى موقعن ــور عليھــا عل ــة ھــذه، يمكــن العث ، الشخصــيةقــروض الالترويجي
  وبتم اإلبالغ بھا في وقت التقدم بطلب للحصول على التسھيل.

  *سعر الفائدة حسابوضيح ت
  طلب العميل

  % سنويًا5.99 =سعر الفائدة المتناقص  درھم إماراتي 75,000/- =طلب القرض
  9,496.02 =إجمالي الفائدة الواجبة الدفع  شھًرا 48 =مدة القرض

  01/11/2022تاريخ القسط األول:   04/10/2022الحجز:  تاريخ
  1,760.42 القسط الشھري المتكرر=  1,756.28 =مبلغ القسط األول للقرض

  حساب الفائدة الشھرية
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كون القســـط األول أقل من األقســـاط ييوًما من تاريخ الحجز،  28نظًرا ألن القســـط األول يقع بعد 
 365* معدل الفائدة * عدد األيام) /  مبلغ القرض األســاســيتكون الفائدة للشــھر األول (والمتكررة. 

األساسي  القرض مبلغ جزءيكون ، وبناًء عليه. 344.63=  365) / ٪28 * 5.99*  75,000= (
 – 75,000. لذلك يكون المبلغ األســاســي في الشــھر القادم 1,411.65=  344.63- 1,756.28
  ثم يتكرر الحساب أعاله شھًرا بعد شھر حتى القسط النھائي للقرض. 73,588.35=  1,411.65

ــاب أ ــرض الحس ــدة * ال يفت ــالي الفائ ــى إجم ــؤثر عل ــا ي ــداد مم ــي الس ــأخير ف ــأجيالت أو ت ي ت
  المدفوعة على القرض

ـــة    ـــدة مركب ـــرض فائ ـــك. وال نف ـــاقص لقرض ـــيد المتن ـــى الرص ـــدة عل ـــعر الفائ ـــب س ويحتس
  م أن التسلسل الھرمي للدفع بموجب القرض كما يلي:العليرجى  (الفائدة على الفائدة).

  الرئيسي لألقساط / الدفعات متأخرة السداد العنصر) 1
  األقساط / الدفعات متأخرة السدادالفائدة في  عنصر) 2
  تأخر السداد فائدة) 3
  المستحقة غير المسددة) جميع الرسوم األخرى 4

  تحذيرات:
  ـــبق ـــداد المس ـــوم الس ـــدفع رس ـــٍذ ت ـــتحقاق، عندئ ـــاريخ االس ـــل ت ـــرض قب ـــددت الق إذا س

 رسوم التسوية المبكرة) – 7(مادةأدناه بالمعدالت الموضحة 
  ــي تحكــم القــروض ــواردة فــي شــروط المســتھلك الت تخضــع الشــروط واألحكــام العامــة ال

إبــالغ العمــالء بــأي تغييــرات مــع ومــن المقــرر المقدمة من قبلنــا للتغييــر مــن وقــت آلخــر. 
علــى موقعنــا اإللكترونــي  المعدلــةالشــروط واألحكــام  ونشــرالمطلوبــة  اإلشــعارفتــرة 

 األخرى للرجوع إليھا. والمنصات
  مبلغ القرض المستحق غير المسددإذا انخفض دخلك، فستظل مسؤوالً عن. 
  ـــالغ يجـــوز للبنـــك حظـــر مكافـــأة نھايـــة الخدمـــة الخـــاص بـــك واســـتخدامھا لتقليـــل المب

المســـتحقة. يجـــب عليـــك االتصـــال بنـــا إلجـــراء الترتيبـــات الالزمـــة عنـــد انتقالـــك بـــين 
 الوظائف.

 رســوم التخلــف عــن ، عندئــٍذ تــدفع فــي الوقــت المحــددن الســداد أو لــم تســدد إذا تــأخرت عــ
الرســـوم / المصـــاريف  – 6(مـــادة  الســـداد وفائـــدة جزائيـــة بالمعـــدالت الموضـــحة أدنـــاه

  .األخرى)
  إذا تــأخرت عـــن الســـداد أو لـــم تســـدد دفعـــة مـــا فـــي تـــاريخ االســـتحقاق، عندئـــٍذ تكـــون

  جملة أمور أخرى، ما يلي:متخلًفا عن السداد ويحق للبنك، من بين 
 والمطالبة بالسداد الكامل بأثر فوري. إلغاء القرض  
  اإلبــالغ عــن التخلــف عــن الســداد إلــى الســلطات التنظيميــة المختصــة، بمــا فــي ذلــك

مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة المركـــزي، واالتحـــاد للمعلومـــات االئتمانيـــة، 
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خــرى، ممــا قــد يــؤثر ســلًبا ووكــاالت التحصــيل ووكــاالت التصــنيف االئتمــاني األ
  على تصنيفك االئتماني ويحد من قدرتك على االقتراض في المستقبل.

  اتخـــاذ جميـــع وســـائل االســـترداد الممكنـــة، بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال ال
 .الحصر، رفع دعوى قضائية ضدك

  ــأموال ــة ب ــمان، للمطالب ــيك الض ــك ش ــي ذل ــا ف ــة، بم ــمانات مخصص ــتخدام أي ض اس
  البنك منك.

  الرسوم والمصاريف  -6
 % مــن مبلــغ القــرض فــي وقــت الصــرف1يتوجــب دفــع   رسم المعالجة (تدفع لمرة واحدة)

- درھـــم إمـــاراتي، وحـــد أقصـــى  500/- (بحـــٍد أدنـــى 
  درھم إماراتي) 2,500/

ــع    الرسوم والمصاريف األخرى ــأخررســوم يتوجــب دف ــدره الســداد ت ــغ ق  200 بمبل
حتـــى عـــن كـــل تـــأخير فـــي القســـط إمـــاراتي درھـــم 

  سداد القسط.
  ــع ــاة بنســبة يتوجــب دف ــى الحي ــأمين عل ٪ 1رســوم الت

ـــت الصـــرف ـــي وق ـــرض ف ـــغ الق ـــن مبل ـــوف ،م ر يوت
ـــة  ـــأمين تغطي ـــاة الت ـــى الحي ـــدة اعل ـــرض خـــالل م لق

 المستحق.
  رســـوم مقابـــل إصـــدار شـــھادات المســـؤولية / عـــدم

درھــم إمــاراتي لكــل  60/- المســؤولية  بمبلــغ قــدره 
  شھادة.

يتوجـــب دفـــع رســـم التســـوية المبكـــرة، مقابـــل التســـوية   رسوم التسوية المبكرة
% مــــن مبلــــغ القــــرض 1الكليــــة أو الجزئيــــة، بنســــبة 

درھـــــم  10,000المســـــتحق غيـــــر المســـــدد أو مبلـــــغ 
  إماراتي، أيھما أقل.

ــر المســدد  ــرض المســتحق غي ــغ الق ــان مبل ــال:  إذا ك - مث
  ، وقررت:درھم إماراتي 1,100,000/

ـــتحق  - 1 ـــغ المس ـــة للمبل ـــوية الكلي ـــدد التس ـــر المس  ،غي
. ومــــــع 11,000% = 1*  1,100,000عندئــــــٍذ 

ــــغ  ــــك ســــوى مبل ــــك علي ــــرض البن ــــن يف ــــك، ل ذل
درھـــــم إمـــــاراتي الـــــذي يمثـــــل الحـــــد  10,000

  األقصى لرسوم التسوية المبكرة 
ــــــغ   - 2 ــــــة لمبل درھــــــم  250,000التســــــوية الجزئي

  2,500% = 1*  250,000عندئٍذ  إماراتي، 
 



 
 

5  
The Bank of Choice    Investbank.ae

 
 

ــد  ــك، ق ــى ذل ــقباإلضــافة إل ــك. يرجــى الرجــوع  قياســيةرســوم  تطب ــع البن ــك م ــى تعامالت أخــرى عل
ــة الرســوم  ــى قائم ــيالمتاحــة  والمصــاريفإل ــع اإللكترون ــوان الموق ــى عن ــذا  عل ــك االســتثمار::ھ  بن

ـــوم  ـــدول الرس ـــراد - ج ـــالء األف ـــة للعم ـــدول التعريف /schedulehttps://investbank.ae- ج
 charges.html  

 
ــوم  ــع الرس ــبة  والمصــاريفتخضــع جمي ــة المضــافة بنس ــول 5لضــريبة القيم ــانون المعم ــا للق ٪ وفًق

 .به في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  
  المخاطر والقيود  -7

  حيــث يتــأثر مــا يمكنــك . يمكنــك ســدادهيجــب أن تفھــم أنــه ال يجــب أن تقتــرض أكثــر ممــا
والفوائـــد التـــي يجـــب عليـــك دفعھـــا. يمكـــن أن يتغيـــر ھـــذا إذا  الـــدفعاتســـداده بســـداد 

 تغيرت أرباحك أو تغيرت التزاماتك أو إذا زادت أسعار الفائدة. 
 

  .لبنـــك، وفًقـــا لتقـــديره ل يجـــوزيُســـمح لـــك بطلـــب تأجيـــل قســـطين كحـــد أقصـــى ســـنوًيا
ــاص،  ــيالخ ــل عرض ــديم تأجي ــد  تق ــان والعي ــل رمض ــاد (مث ــم األعي ــالل مواس ــط خ للقس

ــك)...  ــى ذل ــا إل ــذه و، وم ــتم تنفي ــل  شــريطةي ــادرة قب ــل.  15إبالغــك بالمب ــى األق ــا عل يوًم
 رسوم التأجيل على النحو المحدد في جدول رسوم البنك.وترد 

  
  ــديھم ــذين ل ــل األقســاط للعمــالء ال ــتم تأجي ــن ي ــاك  دفعــاتل ــر منتظمــة أو إذا كــان ھن  4غي

ــن  ــر م ــيكاتالأو أكث ــر المرت تفويضــات بالخصــم المباشــرال/  ش ــي آخ ــة ف ــھًرا  12جع ش
 المعايير الداخلية للبنك. يستوفيأو إذا كان طلب التأجيل المقدم من العميل ال 

 
  ــل مــن ــى حســابك أق ــب المــودع إل ــان الرات ــدة 50إذا ك ــه لم ــن عن ــب المعل ــن الرات  3٪ م

أشـــھر متتاليـــة، أو إذا لـــم يـــتم إضـــافة الراتـــب إلـــى حســـابك لمـــدة شـــھرين متتـــاليين، 
الفائــدة المتفــق عليــه فــي األصــل ســعر ٪ ســنويًا فــوق 2 نســبة ا بــدفععندئــٍذ تكــون ملزًمــ

 القرض بالكامل. تسوية/  سدادحتى 
  

  التزامات العميل  - 8
 على الفور في تاريخ االستحقاق دون أي تأخير قرضك دفعاتتأكد من سداد ال  
  إبــالغ البنــك عــن أي ســوء بيــع أو مشــاكل تواجھــك قبــل التقــدم بطلــب للحصــول علــى

 القرض أو أثناء تقديم الطلب أو بعد إتاحة البنك للقرض 
  

 بمــا  بھــذا القــرضھــذه المســتندات وجميــع المســتندات األخــرى المتعلقــة  مراجعــة ،
 من أي من ھذه المستندات التوقيعفي ذلك الشروط واألحكام، قبل 
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 ــى شــبكة اإلنترنــتال www.investbank.ae ( تحقــق بانتظــام مــن موقــع البنــك عل

 التحديثاتلمعرفة المستجدات و)
  

  وأ ،تفاصـــيل دخلـــك وأ ،تغييـــر فـــي وظيفتـــك فـــي حالـــة حـــدوث خطًيـــاإخطـــار البنـــك 
ــــك، أوتفاصــــيل االتصــــال الخاصــــة  ــــكنية ب ــــة الس ــــة أو تفاصــــيل ،الحال أو  ،الھوي

ــة أخــرى  ــات جوھري ــة األخــرى أو أي معلوم ــي التفاصــيل المالي ــن ف ــو المعل ــى النح عل
 .من جانبكأو إقرارات أخرى موقعة /نموذج الطلب و

  
 ــرض ــبق للق ــداد المس ــي الس ــك ف ــة رغبت ــي حال ــا ف ــك خطًي ــار البن ــا أو إخط ــواء كلًي ، س

 قبل تاريخ استحقاقه. جزئيًا،
  

 شروط وأحكام البنك لجميع االمتثال. 
  

  الشروط واألحكام الرئيسية  - 9
  ــزات ــديل مي ــي تع ــالحق ف ــاص ب ــديره الخ ــا لتق ــك وفًق ــتفظ البن ــوم ويح ــاريفرس  ومص

  .إليك يوًما 60إشعار مسبق مدته تقديم  بموجب القرضأحكام شروط وو
  ــى ــدة عل ــعر الفائ ــديل س ــي تع ــالحق ف ــاص ب ــديره الخ ــا لتق ــك وفًق ــتفظ البن ــرضيح  الق

 إليك.يوًما  30إشعار مسبق مدته  تقديمبموجب 
  

  فترة التھدئة  - 10
ــاء    ــك إلغ ــرضيحــق ل ــي غضــون  الق ــب 5ف ــع مســتندات / طل ــن توقي ــل م ــام عم  التســھيل، أي

ھــذه الفتــرة. لالســتفادة مــن فتــرة التھدئــة وإلغــاء  انقضــاءحتــى  القــرضالبنــك  يصــرفولــن 
ــي ، خطيًــا بھــذا المفــاد ، يجــب عليــك إبــالغ البنــكالقــرض عندئــٍذ يجــب ، حالــة اإللغــاءوف

. يمكنـــك وطلـــب التســـھيل عنھـــا فـــي مســـتنداتأن تـــدفع إلـــى البنـــك الرســـوم المعلـــن  عليـــك
ــة  ــرة التھدئ ــي فت ــق ف ــن الح ــازل ع ــاالتن ــن  خطًي ــك م ــين البن ــرض لتمك ــى صــرف الق ــك عل ل

 .الفور
  

  wecare@investbank.aeيرجى مراســـلتنا عبر البريد اإللكتروني على  للتعليقات أو الشـــكاوى
  600 544404أو االتصال بخط تجربة العمالء 

للحصـــول  / طلبنا ببيان الحقائق الرئيســـية قبل تقديم طلبي تزويدنا/  تزويديأنه تم  هبموجب / نؤكد أؤكد
 .بيان الحقائق الرئيسية ھذا / فھمنا وفھمتقد قرأنا  وأنني قد قرأت / أنناعلى القرض 
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    اسم مقدم الطلب
    التاريخ    التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بنك االستثمار ش.م.ع. هو بنك مرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
  .المركزي وذلك بموجب قوانين حماية المستهلك والمعايير المصاحبةتم توفير بيان المعلومات الرئيسية هذه بتوجيهات من مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 .بنك االستثمار ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة 2022حقوق الطبع والنشر@ 
  


