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 كاش ِلف.
 بيان الحقائق الرئيسية 

  احتياجاتك   لتلبية  بك  الخاص   األساسي  "ِلف."  حساب   إلى  ُتقدم  المكشوف  على   سحب   تسهيالت   أو  نقدية  سلفة  هو  كاش  ِلف.
.  احتياجاتك   لتلبية   االئتمان  لخط  فيةإضا  تسهيالت   إلى  الوصولإمكانية    كاش"  ِلف."  لك  يتيح.  الطارئة  أو  األجل  قصيرة  المالية
 . المنتج بهذا الخاصة ِلف.والتكا والرسوم الفوائد  حول إرشادية بمعلومات  هذاان الحقائق الرئيسية يب يزودك

 
 معلومات المنتج 

 بك  الخاص  رئيسيال ِلف.  حساب  إلى تقديمه يتم معتمد  ائتماني حد  هو كاش ِلف. المنتج  نوع
 إماراتي  درهم 5.000  حتى للتمويل األقصى الحد 
  ووفقا    الحساب   أداء  على  التجديد   يعتمد .  شهرا    12  لمدة  صالح  المقدم  كاش  ِلف.  تسهيل المكشوف  على السحب  فترة

   .البنك لتقدير
  وقت   أي  في  المستحق  كاش  ِلف.  مبلغ  سداد   يمكنك  التسهيالت،  إنهاء  في  رغبتك  حالة  في

 .المبكر لإلغالق البنك وإبالغ
 راتي إما درهم العملة

 
 الرسوم األساسية وأسعار الفائدة

فعيل و تجديد  م تورس

 مكشوف ال

 صفر  

 الفائدة  سعر
 (استداللي)

 شهريا   0.99٪
  فيها   يتم   التي   األيام   عدد   على  فقط  الفائدة  احتساب   يتم.  المدة  طوال  ثابت   الفائدة  سعر

 ."كاش ِلف." تسهيل استخدام
   السنوي الفائدة سعر

 
 . سنويا   12٪
  ورسوم   والرسوم   المطبقة   الفائدة  نيتضم   والذي  استداللي،  سعر  هو  السنوية   الفائدة  سعر
 . سنوي  بالسعر عنها معبرا   تج،المن

 
 



  
 

.  ة المتحدةك المركزي لدولة االمارات العربيمارات دبي الوطني مرخص من البنبنك اال  
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 كاش  ِلف. على الفائدة لحساب تمثيلي مثال
 إماراتي  درهم 10.000 المستخدم  كاش ِلف. مبلغ
 % 12 السنة  في الفائدة سعر
 % 0.99 الشهر في الفائدة سعر
 (المكشوف على الحساب  من حب الس فيه  تم الذي األيام عدد )  10 باأليام  االستخدام فترة
 إماراتي  درهم 32.87 دةالفائ مبلغ

 ( المستخدمة األيام عدد  أساس على  محسوبة)
 الفترة ( ×  يوما    365/٪12)  الفائدة  سعر( ×  10.000)  المستخدم  المباشر  الخصم  مبلغ

 (أيام 10) المستخدمة
لمستحقة على القسط  ت قيمة رصيد قرضكم، مع سداد كل قسط شهري متساوي، فإن الفائدة ايتم ذلك باتباع طريقة الرصيد المتناقص مما يعني أنه كلما تناقص *

 الشهري تتناقص. 
 

 روابط هامة 
 اإلنترنت  على  موقعنا زيارة يرجى األخرى، المنتج لصيفاوت   المصرفية والباقات  واألجور الرسوم أحدث  لمعرفة
• https://liv.me/charges 

 
 معلومات إضافية 

وت • قراءة  وأ يجب  شروط  بيانات نفيذ  معايير  مع  يتماشى  بما  ذات صلة(  ووثائق  طلبات  أي  ذلك  في  )بما  البنك  حكام 
 الحقائق الرسمية. 

خم • في غضون  المنتج  بإلغاء  الشرط"  "خيار  باإللغاء  السماح  فترة  لك  ) تسمح  أو 5سة  الطلب  توقيع  من  عمل  أيام   )
ا إتمام اإلجراءات حتى  البنك من  يتمكن  ولن  العرض  أردت  خطاب  إذا  الحق،  هذا  تتنازل عن  لم  ما  الفترة  هذه  نتهاء 

 عليك توجيه إخطار للبنك. اإللغاء خالل هذه الفترة، فإنه يجب 
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 . يوما   60 مدته لك مسبق إشعار بواسطة به،   الخاصة واألحكام الشروط تعديل  بحق  البنك يحتفظ •
  المصرفية   الخدمات   موأحكا   شروط  في  المحدد   النحو   على  المعنى  نفس   المستند   هذا  في  المستخدمة  المصطلحات   تحمل •

 .وتعديالتها ،" ِلف." في لألفراد 
 لمعرفة   اإلنترنت   شبكة  على  موقع  "ِلف."  زيارة  يمكنك.  أخرى  رسوم  دفع  فيها  عليك  يتعين  ظروف   هناك  تكون   قد  •

 . ِلف.والتكا الرسوم أحدث 
  هو   كما  ليالتمثي  لالمثا  عن  لمعروض ا  الفائدة  سعر  يختلف  وقد   له،  مؤهال    تكون  الذي  المكشوف  على  السحب   مبلغ •

 . البنك به يقوم الذي ِلف.التكا تحمل على القدرة وتقييم االئتماني ملفك على هذا يعتمد . أعاله موضح
  من   عمل  أيام   10  إلى   يصل  ما  حسابك  في  المكشوف  على  السحب   حد   إعداد   إلى   المؤدية  طلبك  معالجة  تستغرق  قد  •

 .الكاملة للوثائق البنك استالم وقت 
خالل زيارة موقعه اإللكتروني أو بتسجيل الدخول  مكنك االتصال بالبنك لتقديم أي استفسار أو  مساعدة أو شكاوى من  ي •

 عبر تطبيق لف . 
 

 تحذير 
 فرض   إلى  الوثائق  هذه  تقديم   عدم  يؤدي   قد .  األوقات   كافة  يف   المحدثة  وثائقك  من  بنسخ  البنك  بتزويد   ب لمطا  أنت  •

 .الحساب   إغالق أو الحساب  حظر وأ  المعامالت  تقييد  أو رسوم
  يتماشى   وبما   بالبنك  الخاصة  االمتثال  لسياسة  وفقا    مرض    غير  الحساب   سلوك  أن  تبين  إذا  الحساب   إغالق  للبنك  يجوز •

 . ركزيالم المتحدة العربية اإلمارات  مصرف وائحل مع
 سوء   أي  لتجنب   األوقات   كافة  في  منةآ  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  اعتمادهم  ببيانات   االحتفاظ  العمالء  على  ينبغي •

 . اآلخرين قبل من احتيالية إجراءات  أو استخدام
 تقييد   تشمل  قد   عواقب   هناك  ستكون  معنا،  عالقتك  ءوأثنا  قبل  بنا  الخاصة  واألحكام  الشروط  تلبية  في  إخفاقك  حالة  في •

 .المصرفي حسابك إغالق أو حظر أو
. بك  الخاصة  االئتمان   درجة  تتأثر   فسوف  الحساب،  في  االئتمان   ية كفا   عدم   بسبب   السحب   حالة   في   حسابك  استمر  إذا •

 . المستقبل في تمويل/قرض  على  الحصول على  قدرتك من أيضا   يحد  قد 
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 للبنك   المستحقة  المبالغ  كافة  سداد   عليك  ينبغيو   وقت،  أي  في  المكشوف   على  السحب   ت ال يتسه  سحب   للبنك  يجوز •
 .الطلب  عند  حسابك على

  استخدام   يمكنه  بحيث   ومقاصة،  حجز  حق  للبنك  يكون  هذا،  المكشوف  على  السحب   لتسهيل  ديعةو  بإعداد   تقوم  عندما •
 .للبنك عليك  المستحقة المبالغ كافةو أي لسداد  وديعة أي

 .المكشوف على السحب  بموجب  المستحقة  المبالغ مقابل مقاصةلل البنك مع لديك أخرى حسابات  أي ستخداما يمكن •
 


