
Vehicles Loans

The special interest rates on Vehicle Loans are for a limited 

period only until 31 July 2017 as follows:

Nationality Salary bracket (QAR) Campaign rate

Qataris

15,000 & above
2.70% flat (5.00% 

p.a. variable)

Below 15,000
2.85% flat (5.29% p.a. 

variable)

Expatriates

15,000 & above
2.85% flat (5.29% p.a. 

variable)

Below 15,000
2.95% flat (5.47% p.a. 

variable)

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 3 months for 

Expatriates and Qataris
4. Special one year comprehensive insurance rate of 

2.45% with QAR 500 deductibles or 2.60% with zero 
deductibles from Massoun Insurance Services LLC

5. Special one year comprehensive insurance rate is 
applicable on vehicles valued up to QAR 400,000 only 
and applicable on the below vehicle types only :

 - Saloon/Hatchback/Sedan
 - Station Wagon / 4x4
 - Pick Ups and Vans (must be insured on an individual and 

not company name/ for personal use and not commercial)
6. Gift voucher of QAR 1,000 from Titanium consists of the 

following complimentary services: clear shield protection 
on lights and fog lights and rims protection. Alternatively 
the voucher can be used as QAR 1,000 discount on tinting 
and clear shield services provided by the vendor

7. Complimentary gift vouchers are for new Vehicle Loans 
taken out from Commercial Bank during the campaign 
period only

8. Vouchers to be redeemed via Titanium before 31/12/2017 
and cannot be exchanged for cash

9. Only one voucher per credit facility
10. Participating partners terms and conditions to be applied
11. Commercial Bank terms and conditions apply

 قروض السيارات 
يكون معّدل الفائدة الخاص الممنوح على قروض السيارات 

لفترة محدودة فقط حتى 31 يوليو 2017 وكما يلي:

الراتب، بالريال القطريالجنسية
معدل الفائدة خالل مدة 

الحملة

القطريين
أكثر من 15,000 ريال قطري

ثابت %2.70 
متغير 5.00% سنويا

أقل من 15,000 ريال قطري
ثابت %2.85 

متغير 5.29% سنويا

المقيمين
أكثر من 15,000 ريال قطري

ثابت %2.85 
متغير 5.29% سنويا

أقل من 15,000 ريال قطري
ثابت %2.95 

متغير 5.47% سنويا

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

تكون معدالت الفائدة المخّفضة متاحة للعمالء أصحاب الرواتب   .2
الشهرية الثابتة

اإلعفاء من السداد اختياري ولفترة تصل إلى 3 أشهر   .3
معدل تأمين شامل على السيارة لمدة سنة واحدة 2.45% مع مبلغ تحمل   .4

للعميل 500 ريال قطري أو 2.60% بدون مبلغ تحمل للعميل من خالل شركة 
مصون لخدمات التأمين 

تسري معّدالت التأمين الخاصة على السيارات التي ال تتجاوز قيمتها   .5
400,000 ريال قطري على أن تكون من الفئات التالية:

- سيارات الصالون/الهاتشباك/السيدان  
- سيارات الستيشن واجون/الدفع الرباعي  

- شاحنات البك أب والباصات الصغيرة )تكون السيارة لالستخدام   
الشخصي وليس التجاري ويتم تأمينها باسم شخص وليس شركة(

قسائم مشتريات بقيمة 1,000 ريال قطري من شركة تيتانيوم لكل قرض   .6
ُتغطي الخدمات التالية: حماية األضواء ومصابيح الضباب والرنجات، أو 
يستطيع العميل استخدام القسيمة كخصم بقيمة 1,000 ريال قطري 

من السعر األساسي على خدمات العازل الحراري والحماية فقط لدى 
الشركة.

قسائم المشتريات المجانية متاحة فقط للعمالء الذي يحصلون على   .7
قرض سيارة جديد خالل فترة الحملة

8.  تستبدل قسيمة المشتريات لدى شركة تيتانيوم فقط قبل 2017/12/31 
وال يمكن استبدالها نقدا

يحصل العميل على قسيمة مشتريات واحدة فقط مقابل كل قرض   .9
10. تطّبق الشروط واألحكام الخاصة بالمحالت المشاركة في الحملة 

11. تطّبق الشروط واألحكام الخاصة بالبنك التجاري

Terms and conditions الشروط واألحكام 


