تمويل "إيزي فايننس" – عرض قرض سداد الديون
األسئلة المتداولة

 .1ما هو عرض قرض سداد الديون؟
يمكن للعمالء الذين قاموا بسداد  6دفعات من قروضهم لدى البنوك أو المؤسسات المالية األخرى التقدم بطلب
قرض سداد الديون من دار التمويل بأسعار فائدة مغرية ودون الحاجة لتحويل الراتب.
ستقوم دار التمويل بسداد باقي القيمة المستحقة على القروض الممنوحة لك وستمنحك قرض شخصي مع الفوائد
التالية:
 خصم بنسبة  %10على سعر الفائدة الممنوحة لك حالياً.
 بدون رسوم إجراء المعاملة.
 ستقوم دار التمويل أيضا ً بصرف رسوم الدفع المبكر للعميل بقيمة تصل حتى  1,000درهم كحد
أقصى.
بعد قيام دار التمويل بسداد القروض الممنوحة لك من المؤسسات األخرى ،يجب عليك إغالق بطاقاتك االئتمانية
أو حسابات القروض األخرى وتقديم شهادة براءة ذمة لدار التمويل.
 .2ما هو سعر الفائدة المتاح؟
من خالل هذا العرض ،يمكنك تحويل قروضك أو سداد رصيد بطاقاتك الممنوحة من أي مؤسسة مالية أخرى
إلى دار التمويل والحصول على خصم حتى  %10على أسعار الفائدة الممنوحة حالياً.
 .3هل هناك أي رسوم أخرى؟
سيتم خصم  %2من قيمة القرض (أو  500درهم كحد أدنى) كرسوم التأمين على الحياة عند صرف القرض.
 .4هل يمكن لرجال األعمال أو األفراد الذين يملكون عمل حر االستفادة من العرض؟
يجب على األفراد الراغبين بتحويل قرضهم لدار التمويل استيفاء معايير األهلية .لمعرفة المزيد اضغط هنا ،أو
اطلع على سؤال رقم .9
 .5ما هي مدة فترة السداد لتمويل "إيزي فايننس"؟
تمتد فترات السداد حتى  48شهراً كحد أقصى.
 .6هل يجب علي أن أكون مقيما ً في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
نعم ،يجب على المتقدم أن يكون مقيما ً في دولة اإلمارات العربية المتحدة للحصول على قرض "إيزي فايننس"
من دار التمويل.

 .7ما هي أدنى وأقصى قيمة للتمويل؟
تتراوح قيمة التمويل بين  10,000درهم كحد أدنى ،وتصل حتى  320,000درهم كحد أقصى.
 .8هل يجب علي التقدم بطلب تأمين الحياة للحصول على تمويل الديون الموحدة؟
سيتم منحك تأمين مدى الحياة والتغطية في حال اإلصابة بإعاقة دائمة مع تسهيالت تمويل "إيزي فايننس" من
قبل دار التمويل تلقائياً.
 .9ما هي معايير األهلية للحصول على العرض؟
للتأهل للحصول على قرض سداد الديون يجب عليك استيفاء المعايير التالية:
 أن تكون موظفا ً لدى إحدى الهيئات الحكومية أو الشركات/المؤسسات الخاصة.
 أن تكون مواطنا ً أو مقيما ً في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 أن ال يقل السن عن  21عاما ً أو يزيد عن  60عاماً.
 الحد األدنى للراتب الشهري 5,000 :درهم.
 أن تكون على رأس عملك في نفس الشركة حتى  6أشهر أو تقديم خطاب تثبيت ،أيهما أقرب.
 .10كيف يمكنني التقدم بطلب العرض؟
يمكنك االختيار من بين إحدى الوسائل التالية وسيقوم أحد مندوبينا بالتواصل معك:
-

إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن الرمز " "BUYإلى .2326

-

االتصال بنا على الرقم.600511114 :

-

زيارة موقعنا اإللكتروني www.fh.ae :والضغط على رابط "تقدم بالطلب".

