القرو�ض العقارية
جدول �أ�سعار الخدمات

الئحة الخدمات والأ�سعار �سارية من 13-10-2019

ر�سوم معاملة القر�ض*
ر�سوم الموافقة المبدئية

 ٪1من مبلغ القر�ض الموافق عليه
 5000درهم (غير م�ستردة)

ر�سوم ال�سداد المبكر الكلي والجزئي

ر�سوم ال�سداد المبكر الكلي

 ٪1من مبلغ القر�ض المتبقي �أو
10,000درهم �أيهما �أقل.

ر�سوم ال�سداد المبكر الجزئي

 ٪1من المبلغ المدفوع �أو
10,000درهم �أيهما �أقل.

معدل الفائدة**

الفائدة المتداولة والفائدة الثابتة

ر�سوم هوم �إن ون ال�شهرية

 25درهم

الدفعات المت�أخرة****
العقار الجاهز
الق�سط الأول
الق�سط الثاني
الق�سط الالحق

 700درهم
 700درهم
 700درهم

ر�سوم ال�شيكات المرتجعة

 100درهم

ر�سوم �إعادة جدولة القر�ض

 250درهم

�شهادة مديونية

 85درهم

ذمة
�شهادة براءة ّ

 95درهم

�شهادة �أخرى

 75درهم

الدرع العقاري للت�أمين على الحياة

مبلغ القر�ض �أقل من �أو ي�ساوي  3,500,000درهم***
ق�سط ال�سداد � %0.050شهريا ً على مبلغ القر�ض
في حالة مقتر�ض واحد
المتبقي المتناق�ص �سنويا ً
مقتر�ض �أ�سا�سي  -ق�سط ال�سداد %0.050
في حالة مقتر�ض م�شترك
	�شهريا ً على مبلغ القر�ض المتبقي المتناق�ص
�سنويا ً مقتر�ض م�شترك الحق (لديه دخل) -
ق�سط ال�سداد � %0.040شهريا ً على مبلـغ
القر�ض المتبقي المتناق�ص �سنويا ً
مبلغ القر�ض �أكثر من  3.500.00درهم

�سيتم تحديد �أق�ساط ال�سداد على �أ�سا�س
التقرير الطبي المرفق

ت�أمين العقـار

يحت�سـب � %0.035سنـويـا ً مـن قيمة العقار
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ر�سوم �أخرى

ر�سوم التقييم

 3000درهما ً

ر�سوم تغيير تاريخ ال�سداد

 250درهما ً

تحديد ر�سم بولي�صة الت�أمين

 2500درهم

(عند االقت�ضاء)

ر�سوم تمديد الموافقة المبدئية

 1000درهم

(ال يعتبر جزءا ً من ر�سوم معاملة القر�ض)

اال�سترداد العاجل للوثائق خالل
عملية الت�سوية

 250درهم

ا�ضافة/الغاء اال�سم

 1000درهم

ك�شف القر�ض العقاري

 25درهم

�إ�صدار ك�شف ح�ساب غير قيا�سي/
ن�سخة من الم�ستند الأ�صلي

 100درهم

ر�سوم المبادالت العقارية – ر�سوم �إدارية

 1320درهم

�إ�صدار �شهادة عدم ممانعة

 150درهم

ر�سوم االحتجاز

 1000درهم

طلب تحرير خطابات �أخرى

 90درهم

ر�سوم التقدم بطلب للقر�ض العقاري
في المملكة المتحدة

 5000درهم

(مت�ضمنة التقييم)

(هذه الر�سوم غير م�ستردة �إال في حالة رف�ض الطلب فقط من قبل البنك)

ر�سوم محامي القر�ض العقاري
في المملكة المتحدة

يرجى الرجوع �إلى �شروط االتفاقية وخطاب
العر�ض الخا�ص بالر�سوم المتفق عليها للقر�ض
العقاري في المملكة المتحدة

كافة �أتعاب المحامين والر�سوم القانونية بما في ذلك النفقات التي يتكبدها البنك �سوف يتحملها العميل.

ر�سوم تقييم القر�ض العقاري
في المملكة المتحدة

يرجى الرجوع �إلى �شروط االتفاقية وخطاب
العر�ض الخا�ص بالر�سوم المتفق عليها للقر�ض
العقاري في المملكة المتحدة

*يتم تقا�ضي هذا الر�سم من العميل م�سبقاً( %0.50 .غير قابلة لال�سترداد �إال في حالة رف�ض الطلب).

ر�سوم معاملة القر�ض المكتملة تدفع عند الموافقة على القر�ض وقبل ا�صدار ر�سالة الموافقة.
ر�سوم القر�ض محددة ح�سب المنتج ووفقا ً لخطاب العر�ض
** تخ�ضع للتغيير ح�سب الإرادة المطلقة للبنك.

*** مبلغ القر�ض يعني �إجمالي مبالغ القرو�ض التي منحناها.

**** تطبق فائدة الدفعة المت�أخرة على �أ�سا�س عدد الأيام الفعلي لت�أخر الدفعة.
�سيتم دمج �أ�سعار التي تمت ترقيتها بما يتوافق مع وثيقة الأحكام الموقعة.

�صفحة  2من 2

PPS-00606/V102019

توافقا ً مع تطبيق �ضريبة القيمة الم�ضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا ً من  1يناير � 2018سيتم فر�ض ن�سبة  %5على ر�سوم
وم�صروفات راك بنك المحددة هنا ،حيثما ينطبق ذلك وفقا ً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

