Auto Loan

Auto Loan

متويل السيارة

AAIB offers a competitive Auto Loan program combining prompt
approvals and maximum flexibility to help you buy your desired car.

 حيث يجمع بني،يقدم البنك العربى االفريقى الدولى برنامج متويل السيارة تنافسى
.سرعة اإلجراءات ومرونة فائقة ملساعدتك فى شراء سيارتك

Features and Benefits

اخلصائص واملميزات

• Competitive interest rates
• High loan amount up to EGP 1,000,000
• Flexible loan duration up to 84 months (7 Years)
• Grace period option that enables customer to defer loan
repayment start up to 3 months
• StepUp loan that helps customers to repay incremental loan
installments (Annual incremental increase)
• Installment Deferral Option: Defer upcoming installments,
up to three installments ber year
• Tenor Extension Option: Reduce installment amount by 		
extending loan tenor
• “Boost” Loan Repayment Feature, is a personalized loan
repayment solution that enables the customer to pay variable		
loan installment in line with seasonal income. Repay less on 		
monthly basis; repay more on getting you bonus profit share
• Down payment as low as 10% of the car value
• Free life insurance for the whole loan tenor

General Conditions and Required Documents
• Loan applicant’s age should be above 21 and below 65 at loan
maturity

• أسعار فائدة تنافسية

 جنيه مصرى1.000.000 • قيمة التمويل تصل إلى
) سنوات7( ً شهرا84 • مرونة فى مدة السداد تصل إلى
• خاصية فترة السماح التى متكن العمالء من تأجيل سداد األقساط األولى والتى
 أشهر3 تصل إلى
• خاصية األقساط التصاعدية التى تتيح للعمالء سداد التمويل مع أقساط شهرية
ً تتصاعد سنويا
• إمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد
• إمكانية تأجيل القسط حتى ثالث مرات فى السنة
		  صممت،" هى أنظمة متباينة لسداد التمويلBoost" • أنظمة سداد التمويل
		 خصيصا للعمالء ذوى الدخول املوسمية (كاألرباح واحلوافز واملكافآت) لتالئم
احتياجاتهم الشخصية ولتتيح لهم أفضل حتكم فى مواردهم النقدية
 من قيمة السيارة%10 • مبقدم يبدأ من
• تأمني مجانى على احلياة طوال فترة سداد التمويل

الشروط العامة واملستندات املطلوبة
 سنة عند تاريخ إنتهاء التمويل65  سنة وأال يزيد عن21 • أال يقل السن عن
• تقدمي عرض سعر السيارة

• Car proforma invoice
• Copy of valid national ID

• صورة من بطاقة الرقم القومى السارية

• Income/Occupation proof

الوظيفة/• مستندات إثبات الدخل

* Terms & Conditions apply

* تطبق الشروط واألحكام
* مينح التمويل وفقا ً لتقدير البنك املطلق

* Loans are granted at AAIB’s sole discretion
For further information please call

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال على

(24 hours/7 days)
or visit our website
www.aaib.com

) أيام7/ ساعة24(
أو زيارة موقعنا اإللكترونى
www.aaib.com

19555

19555

متويل السيارة

