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Applicant
Minimum Age
Maximum Age at maturity
Nationality / Residency
Work status
Min. years at current work
Min. years of experience
Min. monthly income
NSSF Registration
Income transfer requirements
Product
Min. loan amount
Max. loan amount
Min. down payment
Min. loan period
Max. loan period
Loan currency
Car Characteristics
Max. Car Age
Payment
Interest Rate (Flat rate)
Max. Monthly Payment/Income
Max. Global DBR
Charges
File fees
Stamps fees
Early settlement fees
Late settlement fees
Grace period ( In case of default payt)
Minimum guarantees required (& %)
Salary Domiciliation
Other guarantees (may be required)
Personal Guarantee
Cash Collateral
Mortgage
Insurance Plan
Type of Motor Insurance
Motor insurance fees
Insuring Company
Required Documents

Pre-approval Documents

Post-approval Documents

18
64
Lebanese / Resident in Lebanon
1 year in case of Employee or 2 years in case of Self-Employed
1 year in same company in case of Employee or 2 years in same field in case of Self-Employed
Not Defined
case by case
case by case
Not Defined
Not Defined
25% of car price + insurance premium
12 months
60 months
USD
10 years old
7% Flat for cars up to 7 years old, 8% Flat for cars between 8 and 10 years
33%
33%
USD 100
LBP 10,000 per year
2% of remaining amount (minimum of $300)
Actual rate + 4%
no
case by case
case by case
car mortgage
All Risks Insurance with the plan requested by the customer (with or without franchise)
Calculated based on car price and settled cash or from the amount taken upon disbursement
Medgulf, Al-Aman Trust Insurance , etc
Application
Identity Document
CDR duly signed by applicant
Proof of income in case of Employee or Statement of account for last 6 months in case of SelfEmployed
Utility bill or Proof of residence
Car customs certificate if it is foreign car, or a copy of Car Registration
The features and requirements depend on the applicant's profile
Car loan contract
Car Receipt
Transfer order from buyer to seller
Car insurance with LSB 1st beneficiary
Car mortgage contract
Commitment letter

This product suits my needs, requirements and financial capabilities after taking notice of all its specifications, features and the risks that result
and/or might result from signing this document.
Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ID #: ………………...…

Date:………………………………………..

Signature: …………………………………………………………

خصائص و شروط قرض السيارة المستعملة
مقدم الطلب
الحد األدنى للسن
الحد األقصى للسن لدى انتهاء القرض
الجنسية  /اإلقامة
المهنة
الحد االدنى لسنوات العمل (الوظيفة الحالية)
الحد األدنى من سنوات الخبرة
الحد األدنى للدخل الشهري
إشتراك في الصندوق الوطني للضمان الجتماعي
متطلبات تحويل الدخل
معلومات عن القرض
الحد األدنى لقيمة القرض
الحد األقصى لقيمة القرض
الحد األدنى للدفعة األولى
الحد األدنى لمدة القرض
الحد األقصى لمدة القرض
العملة المعتمدة
خصائص السيارة
الحد األقصى لعمر السيارة
معدالت الفائدة ونسب المخاطر
نسبة الفائدة الثابتة

18
64
لبناني
سنة واحدة في حالة الموظف  ،أو سنتان في حالة العمل الحر
سنة واحدة في نفس الشركة في حالة الموظف  ،أو سنتان في نفس المجال في حالة العمل الحر
غير محدد
تفرض حسب وضع الوظيفي للعميل
تفرض حسب وضع الوظيفي للعميل
غير محدد
غير محدد
%25من قيمة السيارة باالضافة الى قيمة التأمين
 12شهرً ا
 60شهرً ا
دوالر أميركي
10سنوات
 7%ثابتة للسيارات التي يصل عمرها إلى  7سنوات %8 ,ثابتة للسيارات التي يصل عمرها بين  8و  10سنوات

نسبة التسديدات الشهرية للقروض و البطاقات من دخل العائلة باثتثناء
التسديدات الشهرية للقروض السكنية
الحد األقصى االجمالي من DBR
رسوم فتح الملف والتكاليف
كلفة فتح الملف
رسم طابع
رسوم التسديد المبكر
رسوم التسديد المتأخر
فترة السماح في حال عدم الدفع (عدد األيام)
الحد األدنى للضمانات المطلوبة ()%
توطين راتب
ضمانات أخرى (قد تكون مطلوبة)
ضمانة شخصية
الضمانات النقدية
الرهن
التأمين
نوع التأمين
رسوم تأمين للسيارة
شركات التأمين
المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة بعد الموافقة

33%
 100د.أ
 10000ل.ل .عن كل سنة
 2%على الرصيد المتبقي( ،الحد األدنى )300 $
 4%زائد عن الفائدة التنازلية
ال تنطبق
تفرض حسب وضع الوظيفي للعميل
تفرض حسب وضع الوظيفي للعميل
تفرض حسب وضع الوظيفي للعميل
رهن السيارة
تأمين ضد جميع المخاطر حسب برنامج التأمين المطلوب من قبل العميل ( مع أو بدون اعفاء )
تحتسب على أساس ثمن السيارة وتدفع نقداً من المبلغ المأخوذ عند صرف القرض
ميدغلف  ،األمان تراست انشورنس ش .م .ل ، .الخ..
طلب قرض السيارة
نسخة عن هوية مقدم الطلب
طلب  CDRموقع من المقترض
إفادة راتب في حالة الموظف  ،أو كشف حساب ( 6أشهر) في حالة المهنة الحرة
إفادة سكن من المختار أو فاتورة تعود لمرفق عام
شهادة جمرك السيارة إذا كانت أجنبية أو صورة واضحة عن دفتر السيارة إذا كانت السيارة لبنانية
الميزات و المتطلبات تعتمد على ملف العميل
عقد القرض للسيارة
ايصال الستالم السيارة
عقد تسلّم و تسليم من البائع الى الشاري
بوليصة التأمين على السيارة يكون فيها البنك اللبناني السويسري المستفيد األول
عقد رهن للسيارة
كتاب تعهّد

ان هذا المنتج مالئم لحاجاتي ،ومتطلباتي،و إمكاناتي المادية بعد أن ّ
اطلعت على كافة مواصفاته ،وميزاته،والمخاطر الناتجة و/أو التي قد تنتج عن توقيعي على هذا المستند.
االسم...................................................................................................................................................................:
رقم الحساب............................................:

التاريخ .......................................:التوقيع.............................................:
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المستندات المطلوبة قبل الموافقة

33%

