...لما يكون البنك بنكك
ّ
!هينة تصير السيارة سيارتك
.سوق سيارتك مع قرض السيارة من بنك مياب

YOUR BANK…
YOUR ENGINE.

Let our exceptional car loans help kick-start
your new engine.

...لما يكون البنك بنكك
ّ
!هينة تصير السيارة سيارتك

YOUR BANK…
YOUR ENGINE.
MEAB bank car loan

قرض السيارة من بنك مياب
• تمويل سيارات جديدة ومستعملة
 من سعر السيارة٪25 • دفعة أولى
• فائدة تنافسية
 سنوات5 • قرض لغاية
• عملة التمويل بالدوالر األميركي
• دراسة سريعة للملف
 من دخلك٪٣٣ • أقساط شهرية ضمن

• Financing for a new or used car
• 25% down payment
• Competitive interest rate
• Loan up to 5 years
• Financing currency in USD
• Fast processing time
• Affordable monthly installments within 33% of your income.

Example on the Annual Percentage Rate (Typical APR)

)Typical APR( مثال عن معدل النسبة المئوية السنوية النموذجية
لقروض السيارات الجديدة

For New Car loans
Car Price
USD 30,000

DownPayment
USD 7,500

Loan Period
(In Years)
3

Interest Rate
(Fixed)
5.25%

Typical APR
11.42%

النسبة المئوية
مدة القرض نسبة الفائدة
السنوية النموذجية
)(ثابتة
)(بالسنوات

٪11,42

٪5,25

3

Example on the Annual Percentage Rate (Typical APR)

USD 30,000

أ. د30,000

)Typical APR( مثال عن معدل النسبة المئوية السنوية النموذجية
لقروض السيارات المستعملة

For Used Car loans
Car Price

سعر السيارة

أ. د7,500

ال تشمل رسوم تأمين السيارة

Car Insurance fees not included

DownPayment
USD 7,500

دفعة اولى

Loan Period
(In Years)
3

Interest Rate
(Fixed)
7%

Typical APR
14.60%

Car Insurance fees not included

Required Documents
• Copy of the applicant’s ID
• Proof of residence (mayor’s certificate or utility bill)
• Copy of the applicant’s driver’s license

For Salaried Individuals
• Attested salary certificate
• 3-month bank statement

For Self Employed & Professionals
• Copy of company commercial register & circular
• 1-year bank statement
• Syndicate card (for professionals)

Special Conditions
• Car mortgage
• All-risk insurance
• Life insurance covering loan amount
The Typical APR is a unit of measurement that represents interests and any other
cost imposed on the client through the bank as a result of a product contract.
Terms & Conditions apply

To apply, please visit our nearest MEAB bank branch or contact our 24/7
call center at 1569

النسبة المئوية
مدة القرض نسبة الفائدة
السنوية النموذجية
)(ثابتة
)(بالسنوات

٪14,60

٪7
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دفعة اولى

سعر السيارة

أ. د7,500

أ. د30,000

ال تشمل رسوم تأمين السيارة

المستندات المطلوبة
• صورة عن الهوية
)• دليل إثبات السكن (إفادة سكن أو فاتورة كهرباء أو هاتف
• صورة عن رخصة السوق
للموظفين
• إفادة راتب مصدقة
• كشف حساب لمدة ثالثة أشهر
ألصحاب األعمال والمهن الحرة
• صورة عن اإلذاعة التجارية وشهادة التسجيل
• كشف حساب مصرفي لمدة سنة
)• صورة عن بطاقة النقابة (ألصحاب المهن الحرة
شروط خاصة
• رهن سيارة
• تأمين ضد جميع المخاطر
• تأمين على الحياة يغطي مبلغ القرض
النسبة المئوية السنوية النموذجية هي وحدة قياس تمثل الفائدة والعموالت المطبقة على
المنتج حسب شروط العقد
تطبق الشروط واألحكام
1569  على الرقم7/24  يرجى زيارة أقرب فرع أو االتصال بنا بمركز خدمة الزبائن،لتقديم الطلب

