”حج وعمرة البركة“
يمنحك فرصة تمويل رحالت الحج والعمرة

ميزات وشروط البرنامج:
سقف التمويل

 7,500,000ل.ل

عملة التمويل

ليرة لبنانية

فترة السداد

 12شهرا

طبيعة العائد

ثابت

الدفعة األولى

ال يوجد

عائد الربح
المطبق

صفر %

قيمة القسط
الشهري

(حد أقصى)

قيمة التمويل الممنوحة  /عدد االشهر

(على ان ال تتجاوز مجموع اقساطه الشهرية عن  3/1الدخل الشهري).

مجموع المبلغ
المتوجب سداده

قيمة التمويل الممنوحة

عمولة فتح ملف

 150,000ل.ل

أنواع بوالص
التأمين

تأمي���ن على الحياة من ش���ركة تأمين معتمدة ل���دى البنك تتضمن
حاالت العجز الكلي أو الجزئي عن كامل فترة التمويل متنازل عنها
لصالح البنك

كلفة بوليصة
التأمين

تختل���ف بحس���ب قيم���ة وم���دة التمويل وعائ���د الرب���ح وعمر طالب
التمويل وشركة التأمين المعتمدة

فترة السماح

شهر واحد من تاريخ الموافقة على التمويل

التسديد
المسبق
لألقساط

---------------

غرامات التأخير

 %10سنويا تؤول ألعمال الخير
BBL.FI.RET.FL.002.00
()9/2016

في حال عدم تسديد العميل أي قسط من األقساط  ،يحق للبنك
ً
فورا
اعتبار كامل األقس���اط التي تمثل الرصيد الممنوح مستحقة
دفع���ة واح���دة ،ودون الحاجة إلى س���ابق إن���ذار أو أي معاملة أخرى،

محاذير التخلف
عن الدفع

وتطب���ق ف���ي هذه الحالة عل���ى الرصيد المذكور ،ولغاية التس���ديد
النهائ���ي ،غرام���ة تأخي���ر ع���ن كل يوم تأخي���ر ،عل���ى أن تصرف هذه
الغرام���ة ف���ي أوجه الخي���ر بمعرفة "هيئ���ة الرقابة الش���رعية" في
يتحملها البنك
البن���ك ،وذلك بع���د اقتطاع كاف���ة المصاريف الت���ي
ّ
الس���ترداد الدي���ن موض���وع العقد ،بما فيه���ا المصاري���ف القضائية
وأتعاب المحاماة.
ضمانة نقدية  /كفالة مصرفية %100

الضمانات

ميزات أخرى

أو
1.1توطين الراتب (قطاع عام أو قطاع خاص  -مضمون) مع تعهد
بإعالم البنك مسبقا بنية صرف العميل أو بقرار تركه العمل
أو
إفادة راتب لطالب التمويل من الشركة التي يعمل فيها على
ً
مس���جال في الصندوق الوطن���ي للضمان االجتماعي
ان يكون
ألكث���ر من س���نتين ،مع كفالة ش���خص واحد مل���يء أو ذو دخل
ثابت
2.2بوليص���ة تأمين عل���ى الحياة لطال���ب التمويل ،ع���ن كامل فترة
التمويل ،لدى ش���ركة تأمين معتمدة من البنك تتضمن حاالت
العجز الكلي أو الجزئي و متنازل عنها لصالح البنك.
يمكن منح العميل بطاقة بركة عادية بسقف  $1,000بسعر$144
س���نويا (يقس���ط الثمن على كام���ل فترة التموي���ل بعائد صفر) %
بضمانة المنفعة الممنوحة

