DEFERMENT OF INSTALLMENTS REQUEST

طلب تأجيل سداد األقساط

Based on the exceptional situations and the decision

بناااااءا لااااى األوضااااا اإلسااااتينا ية والقاااارار المتخاااا بتأجياااال

taken to postpone the installments of the beneficiaries

سااااااواء

of ODBs loans whether individuals or institutions.
I apply to postpone the installments due for the next
six months.
Accordingly, I will accept any cost resulting from the
postponement of the installments.

Life insurance for the additional period:

األقساااااااط للمساااااات يدين ماااااان تمااااااويالت البناااااا

.ألفراد ًا أم لمؤسسات
أتقاااادم بطلااااب تأجياااال األقساااااط المساااات قة خااااالل السااااتة
.أشهر القادمة
.و ليه سأت مل أية رسوم ناتجة ن تأجيل األقساط
: التأمين لى ال ياة لل ترة اإلضافية
أوافق

I agree
Request Date:

/

/ 2020

Branch: ..............................................
Beneficiary Details:

0202 /

/

:تاريخ الطلب

..............................................: ال ر
:بيانات المقترض

Name: ....................... ID No. :.........................

......................: رقم البطاقة.................. : األسم

Company : ………........... CR:…………….

.............  رقم السجل.................. :إسم المؤسسة

Loan Number:
Signature: ......................................

Guarantor Details:

:رقم القرض
...................................... : التوقيع
: بيانات الضامن

Name: ....................... ID No. :.........................

......................: رقم البطاقة.................. : األسم

Signature: .............................................. ...

....................................................... : التوقيع

For ODB use (Insurance Section):

For ODB use (Operation Unit):

*You will be contacted in order to complete the request

*kindly attached copy of the applicant's ID card and guarantor ID card

: )(قسم التأمين

الستخدام البن

:)(وحدة العمليات

الستخدام البن

* سيتم التواصل معكم إلستكمال إجراءات المعاملة

*يرجى ارفاق نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب والضامن

األسئلة الشائعة حول تأجيل أقساط القروض
يووووووو بنووووووم الانعيووووووة الععووووووا
خاصووووو فووووو

الاأكيوووووو لكافووووووة العقار ووووووي بأ وووووو يعطوووووو

نايووووووة

ااابعوووووة أو وووووا العشوووووا ي الععولوووووة اووووو قبووووول البنوووووم خاصوووووة تلوووووم

العشوووووووا ي الاووووووو

تععووووووول والعناظعوووووووة فووووووو

وبنوووووووا ا ليووووووو فووووووو ن البنوووووووم اسووووووواعر فووووووو

سووووووو ا أقسوووووووا
تلقووووووو

ا قبووووووول الجائحوووووووة

لبووووووواط الاأجيووووووول ألقسووووووواط

العشوووووووا ي العاوووووووأ رل اووووووو تووووووو ا ياط اإغووووووو ج بسوووووووبو جائحوووووووة كرو وووووووا و اسوووووووا ا
واتخاذ القرا اط العناسبة حيال ا.

 .1ا ه

الفئة العساحقة للاأجيل؟

أصووووووووحاي العشووووووووا ي العاضوووووووور

اوووووووو توووووووو ا ياط ابغوووووووو ج بسووووووووبو جائحووووووووة

فيروس كوفي .19
 .2كيف يعك تق يم

لو تأجيل األقساط؟

الخطو األولى:
الحصووووول لووووى اسوووواعا
أو تنزيل ابساعا

تأجيوووول األقسوووواط اوووو خوووو ل الفوووورو القريبووووة اوووونكم

ا العوق ابلكارو

للبنم:

ابساعا اط | بونم الانعيوة العوعا
الخطو الثا ية:
تعبئووووووة اسوووووواعا
واعاع

لووووووو الاأجيوووووول ارفوووووو

ب ووووووا سووووووخة اوووووو البطاقووووووة الع يووووووة

ا قبل العقارض والضاا وتق يع ا بأح الطرج الاالية:

 -إ سال ا بر البري ابلكارو

إلى الفر العخاص.

 إ سال ا بر الواتساي لى قم تواصل الفر . -تسليع ا اباشر لعوظف

الفر .

لاق يم

 .3ااى آخر او
آخر يوم للاق يم

 .4كم تصل ا

لو الاأجيل؟

لو الاأجيل سيكون ف

تا يخ  21اايو 2020م.

تأجيل األقساط؟

ساة أش ر ا تا يخ ا اعا الطلو ا قبل البنم.
 .5هل سيام احاساي فوائ و سوم إ افية لى

لو الاأجيل؟

ب يام احاساي آية سوم أو فوائ لطلباط الاأجيل.

 .6هل الاأاي الزاا

لى ا

الاأجيل العطلوبة؟

عم وسيارتو لى العقارض س ا
 .7اا ه

اجرا اط البنم بع تق يم

سوم الاأاي .
لو تأجيل األقساط؟

يخضووووو الطلوووووو العقووووو م لل اسوووووة اووووو قبووووول العخاصوووووي بالبنوووووم للااكووووو اووووو
ا ى اطابقا للشروط وتق يم الطلو ب يعن
 .8كيف يعك اعرفة بأ
سوووووو

ق تم قبول

العوافقة لي .

لب ؟

بوووووام اخطوووووا س اووووو قبووووول البنوووووم سووووووا بابتصوووووال ال ووووواتف

خوووووو ل سووووووالة صووووووي

بوووووور هوووووواتفكم العو وووووو بيا اتوووووو فوووووو

او اووووو

الووووووف القوووووورض

الخاص بكم.
 .9بع العوافقة لى
بعووووو ا اعوووووا

لو الاأجيل .ااذا ياطلو ا الععيل؟

لوووووو الاأجيووووول سووووويام إخطوووووا الععيووووول بضووووورو

اراجعوووووة الفووووور

وتوقيووووووو الحقووووووواط اتفاقيوووووووة تأجيووووووول األقسووووووواط بحضوووووووو كووووووول اووووووو الععيووووووول
والضاا .

