
Personal Loans

The special interest rates on Personal Loans are for a limited 

period only until 31 July 2017 as follows:

Nationality Salary bracket (QAR) Campaign rate

Qataris

15,000 & above
5.25% p.a. variable 

(2.83% flat)

Below 15,000
5.50% p.a. variable 

(2.97% flat)

Expatriates

15,000 & above
5.75% p.a. variable 

(3.10% flat)

Below 15,000
6.00% p.a. variable 

(3.24% flat)

1. Special interest rates are only for new credit facilities

2. Special interest rates are only for salaried customers 

3. Optional payment holiday of up to 6 months for Qataris

4. Discount of 6% on holiday packages (Hotel and airfare)  

to any destination from Qatar Airways Holidays for travel 

before 30 September 2017

5. Travel discount is for customers who take a new Personal 

Loans from Commercial Bank under this campaign only

6. Travel discount can be availed by using a special promo 

code on Qatar Airways Holidays webpage while making a 

travel booking 

7. Campaign promo code to be sent to eligible customers 

registered email address within 14 days of taking a 

Personal Loan 

8. Validity of promo code discount is until  

the 8 August 2017

9. Participating partners terms and conditions to be applied

10. Commercial Bank terms and conditions apply

 القروض الشخصية 
كون معّدل الفائدة الخاص الممنوح على القرض الشخصي 

لفترة محدودة فقط حتى 31 يوليو 2017 وكما يلي:

الراتب، بالريال القطريالجنسية
معدل الفائدة خالل مدة 

الحملة

القطريين
أكثر من 15,000 ريال قطري

متغير 5.25% سنويا
ثابت %2.83

أقل من 15,000 ريال قطري
متغير 5.50% سنويا

ثابت %2.97

المقيمين
أكثر من 15,000 ريال قطري

متغير 5.75% سنويا
ثابت %3.10

أقل من 15,000 ريال قطري
متغير 6.00% سنويا

ثابت %3.24

1. تكون معدالت الفائدة المخّفضة متاحة للعمالء الذين يحصلون على 
قروض جديدة 2. تكون معدالت الفائدة المخّفضة متاحة للعمالء أصحاب 

الرواتب الشهرية الثابتة
3. اإلعفاء من السداد اختياري ولفترة تصل إلى 6 أشهر للعمالء القطريين 

4. يكون الخصم 6% على باقات العطالت )اإلقامة في الفندق وتذكرة السفر( 
ألي وجهة يختارها العميل من القطرية للعطالت على أن يتم السفر قبل 

30 سبتمبر 2017
5. تكون خصومات السفر متاحة للعمالء الذين يحصلون على قروض 

شخصية جديدة خالل فترة الحملة فقط
6. يمكن االستفادة من خصم السفر من خالل استخدام الرمز الترويجي 

الخاص بالحملة على صفحة الخطوط الجوية القطرية  للعطالت أثناء 
إجراء الحجز للسفر

7. سيتم إرسال الرمز الترويجي الخاص بالحملة إلى عنوان البريد اإللكتروني 
الخاص بالعميل المؤهل والمسجل لدى البنك خالل 14 يومًا من تاريخ 

الحصول على قرض شخصي 
8. تكون صالحية الرمز الترويجي حتى 8 أغسطس 2017

9. تطّبق الشروط واألحكام الخاصة بالمحالت المشاركة في الحملة
10. تطّبق الشروط واألحكام الخاصة بالبنك التجاري

Terms and conditions الشروط واألحكام 


