القرض الشخصي -الئحة المستندات المطلوبة
مستنذات شخصية:
.
انًذَيح
األحٕال
ْٕيح
عٍ
 - 1صٕسج
القرض السكني للمغتربين
 - 2صٕسج عٍ اإلقايح صانحح (نألجاَة )صادسج عٍ انًشاجع انشعًيح.
 - 3صٕسج قيذ انعائهح صادسج عٍ دائشج األحٕال انًذَيح.
 - 4ذأييذ تعُٕاٌ العكٍ (حذيثح ال يعٕد ذاسيخٓا ألكثش يٍ شٓش صادسج عٍ انًخراس أٔ عٍ يشكض انششطح ).
المستنذات المتعلقة بنىع العمل والمذخىل في حال كان طالة القرض مىظفا:
 - 1تياٌ ذأييذ انشاذة (ٔفقا نٍو ٔرج تُك تيثهٕط) ال يعٕد ذاسيخّ ألكثش يٍ شٓش
 - 2صٕسج عٍ شٓادج ذغجيم انششكح انري يعًم تٓا طانة انقشض في حال كاٌ يٕظف قطاع خاص
 - 3صٕسج عٍ عقذ انعًم ( أٔ ذأييذ يٍ انجٓح انري يعًم فيٓا )
 - 4شٓادج يذيَٕيح يٍ انًصشف حيث يرى ذحٕيم انشاذة
المستنذات المتعلقة تالمذخىل في حال كان طالة القرض صاحة مشروع فردي  ،تاجرا أو صاحة مهنة حرة
 - 1ذصشيح بانًذخٕل نهغُريٍ انًُصشيريٍ ٔفقا" نًُٕرج تُك تيثهٕط
 - 2كشف حغاب يصشفي نألشٓش  12انًُصشيح (في حال ٔجذ)
 - 3األٔضاع انًانيح انًذققح نهغُريٍ انًُصشيريٍ (في حال ٔجذ)
 - 4انذفاذش انيٕييح  ،عجالخ انًثيعاخ  ،عقٕد  ،أجُذج أٔ أي يغرُذ أخش يثثد انًذخٕل في حال عذو ذٕفش انًغرُذاخ 3ٔ 2
أعالِ
المستنذات المتعلقة تالعمل ومركزه في حال كان طالة القرض صاحة مشروع فردي  ،تاجرا أو صاحة مهنة حرة
إرا كاٌ طال انقشض صاحة يششٔع فشدي
 - 1صٕسج عٍ شٓادج انرغجيم
 - 2األيش اإلداسي انصادس عٍ انًذيشيح انعايح نرغجيم انششكاخ
 - 3صٕسج عٍ عقذ انرأعيظ
ًا
يجة أٌ ذكٌٕ جًيع انًغرُذاخ انًزكٕسج أعالِ يصذقح ٔفقا نألصٕل يٍ غشفح انرجاسج ٔانصُاعح – انًذيشيح انعايح نرغجيم
انششكاخ ٔ ال يعٕد ذاسيخٓا ألكثش يٍ شٓش .
إرا كاٌ طالب انقشض ذاجشا
 -1صٕسج عٍ ْٕيح انراجــــــــــش يصذقح يٍ غشفح انرجاسج ٔ انصُاعح .
إرا كاٌ طال انقشض صاحة يُٓح حشج
 - 1إجاصج يًاسعح انًُٓح صادسج عٍ انثهذيح أٔ ٔصاسج انصحح أٔ انغياحح أٔ أي يشجع سعًي أخش
مستنذات أخري:
يغرُذ يثثد ْذف انقشض ٔفقا نرقذيش انًصشف
في حال كاٌ ْذف انقشض ذشييى يُضل ذطهة انًغرُذاخ انرانيح
 رخصة صادرة عن البلدٌة تسمح بتنفٌذ أعمال الترمٌم مع تحدٌدها (فً حال وجودها)
 قٌد الملكٌة حدٌث من الدوائر المختصة للعقار موضوع القرض مترجم إلى العربٌة يبٌن اإلشارات والحجوزات
الموجودة على العقار فً حالة وجودها
 بٌان ٌثبت أعمال الترمٌم (عروض أسعار  ،فاتورة  ,أو نموذج بأعمال الترمٌم موقعة من الزبون أو من المهندس
 تقرٌر خثشج للعقار (وفقا لتقدٌرات المصرف)
فً حال شراء سٌارة

"ياَيفغد" تًٕاصفاخ انغياسج ٔععشْا صادس عٍ انٕكيم.
ٌحق لبنك بٌبلوس ش.م .ل فرع اربٌل طلب أي مستندات إضافٌة من طالب القرض وقبول أو رفض أي طلب.

