
Monthly salary Qataris Expats

Below QAR 15,000
2.39% flat  

(4.43% p.a.)
2.59% flat 

(4.80% p.a.)

QAR 15,000 and above
1.95% flat  

(3.62% p.a.)
2.15% flat  

(3.99% p.a.)

• Special interest rates are only for new credit facilities.
• Special interest rates are available for salaried customers only.
• Optional payment holiday of up to 3 months.
• Gift voucher worth QAR 1,000 from Titanium consisting 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, paint protection or clear shield services provided by the vendor.
• The complimentary gift vouchers are for new Vehicle loan facilities taken from Commercial Bank from the 08 November 2016 until the 31 December 2016.
• Vouchers to be redeemed via Titanium by 31/03/2017. Vouchers cannot be exchanged for cash.
• Only one voucher per credit facility.
• Vendor terms and conditions to be applied.
• Commercial Bank general terms and conditions apply

Special interest rates on Vehicle Loans are available until the 31 of December 2016 only:

Terms & Conditions

Vehicle Loans



أسعار الفائدة الخاصة تنطبق على التسهيالت االئتمانية الجديدة.  •
أسعار الفائدة الخاصة تنطبق على العمالء ذوي الرواتب الشهرية فقط.  •

فترة سماح تصل حتى 3 أشهر .  •
قسيمة مجانية من تيتانيوم بقيمة 1,000 ريال قطري للخدمات التالية: وضع حماية على مصابيح السيارة ومصابيح الضباب واإلطارات.  •

أو يمكن استخدام نفس القسيمة للحصول على خصم بقيمة 1,000 ريال قطري على العازل الحراري أو حماية لون السيارة أو حماية مصابيح السيارة من قبل البائع.  •
القسائم المجانية تنطبق على قروض السيارات الجديدة من البنك التجاري خالل الفترة من 08 نوفمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.  •

تستبدل القسائم لدى تيتانيوم حتى تاريخ 31 مارس 2017 وال يمكن استبدالها بمبالغ نقدية.  •
ُتمنح قسيمة واحدة فقط مقابل كل قرض.  •

تطّبق الشروط واألحكام الخاصة بالبائع.  •
تطّبق الشروط واألحكام الخاصة بالبنك التجاري.  •

تسري أسعار الفائدة الخاصة لقروض السيارات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016 فقط:

الشروط واألحكام
قروض السيارات

القطريين المقيمين الراتب الشهري

 2.56% ثابتة
(4.80% سنويا)

2.39% ثابتة
(4.43% سنويا) أقل من 15,000 ريال قطري

2.15% ثابتة
(3.99% سنويا)

1.95% ثابتة
(3.62% سنويا) يعادل 15,000 ريال قطري أو أعلى


