
Terms and condition: 

1. Offer to be available for new loans only and does not extend 

to rescheduling of existing loans or top-ups.

2. Maximum loan value is QR 5Mn. 

3. Offer includes personal use properties and single plot of Land 

only; Construction loans, Loans against compounds, shops, 

Buildings, and any other commercial properties will 

be excluded.

4. To take advantage of the special prices on loans granted against 

salary only, customer is required to maintain loan for at least 

3 years,  in the event of full settlement before completing the 

said period, Bank will have the right to clawback the waived 

management fee of 1% of original loan value.

5. For loans granted against other income, early settlement fees 

will be calculated as follows:  2.00% on loans against 1 personal 

use property and 2.75% on loans against plot of land during the 

first two years, to be reduced to 1.00% on loans against one 

personal property and 1.75% on loans against plot of land from 

the 3rd year onward. 

6. Staring from the second year of the loan the interest rate will be 

adjusted upwards (variable) and subject to change from time 

to time at the discretion of the Bank in line with its prevailing 

policies, terms and conditions.

7. The conditions of the complimentary fire insurance up to QAR 

3,000 will be available for the 1st year only, and the customer 

will be responsible to cover any excess insurance costs greater 

than QAR 3,000) from own sources.

8. The conditions of the complimentary property evaluation up to 

QAR 2,500 is available on loan approval only, and the customer 

will be responsible to cover any excess costs greater than  

QAR 2,500) from own sources.

الشروط واألحكام: 

العرض يشمل طلبات القروض الجديدة فقط و يستثنى من ذلك . 1

 طلبات اعادة الجدولة او رفع قيمة القروض القائمة. 

 يجب ان ال تتعدى قيمة القرض خمسة ماليين ريال قطري.. 2

العرض واألسعار المذكورة أعاله متاحة للقروض الممنوحة مقابل . 3

عقار للإلستخدام الشخصي واحد أو قطعة أرض واحدة, و ال يشمل 

القروض الممنوحة لغرض تشييد عقار أو القروض الممنوحة مقابل 

عقارات تجارية كمجمع سكني، عمارة سكنية او اي ممتلكات 

 تجارية اخرى.

لإلستفادة من أسعار العرض الخاصة على القروض الممنوحة . 4

مقابل الراتب يتعين على العميل إبقاء القرض مع البنك التجاري 

لمدة ٣ سنوات )كحد أدنى( من تاريخ الحصول على القرض. في 

حال سداد القرض قبل مرورالفترة المذكورة، يحق للبنك استرجاع 

 قيمة الرسوم اإلدارية المعفاة )٪۱ من قيمة القرض االساسية( 

 و خصمها من حساب العميل.

ستكون رسوم السداد المبكر على القروض الممنوحة للفئات . 5

األخرى من العمالء خالل أول سنتين من عمر القرض كاألتي : ٢٫٠٠٪ 

للعقارات ذات االستخدام الشخصي و ٢٫٧٥٪ لقطع األراضي خالل 

السنتين األوليين تنخفض ابتداًء من السنة الثالثة  فصاعدًا الى 

 ۱٫٠٠٪ للعقارات ذات االستخدام الشخصي و ۱٫٧٥٪ لقطع ألراضي.

يكون معدل الفائدة متغييرًا إبتداًء من السنة الثانية ويخضع . 6

للتغيير من وقت آلخر حسب تقدير البنك ووفقًا لسياساته 

 وإجراءاته السارية.

سيقوم البنك بتقديم تأمين الحريق المجاني بقيمة ٣٠٠٠ ريال . 7

 قطري كحد اقصى للعام األول فقط واذا زادت تكلفة تأمين 

 الحريق عن ذلك يكون العميل مسؤواًل عن سداد الفارق من 

 مصادره الخاصة.

سيقوم البنك بتقديم التثمين المجاني بقيمة ٢٥٠٠ ريال قطري . 8

كحد اقصى عند الموافقة على القرض فقط واذا زادت تكلفة 

 التثمين عن ذلك يكون العميل مسؤواًل عن سداد الفرق من 

مصادره الخاصة.


